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ASHLEIGH BARTY THẮNG ĐẠI GIẢI QUẦN VỢT TẠI 

PHÁP 2019  (French open 2019) 

Giải quần vợt (tennis) mở rộng tại Pháp năm nay, trên sân đất sét 

Rolan Garros ở Paris đã diễn ra từ 20 tháng 5 và kết thúc ngày 9 tháng 

6 năm 2019. 

Tay vợt nữ Ashleigh Barty người Úc đã đánh bại Maketa Vondrousova 

người Tiệp Khắc với hai ván 6-1 và 6-3 trong trận chung kết chỉ kéo dài 

70 phút vào tối chủ nhật 9/6/2019 trên sân Rolan Garros - Paris. 

 

Ashleigh Barty với cup vô địch (ảnh foxsport.com) 

Được biết đây là chiến thắng đầu tiên của tay vợt nữ sau 46 năm đợi 

chờ từ khi Margaret Court đã đăng quang tại đây năm 1973. Sau chiến 

thắng nầy Ashleigh Barty được thăng hạng từ 8 lên số 2 trên thế giới 

trong bản xếp hạng của Tổ Chức Quần Vợt Thế Giới (ATP). 

Theo ATP thì tiền thưởng cho vô địch nữ cũng như nam tại giải nầy 

năm nay là  2.3 triệu euros. 
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      Bản so sánh tiền thưởng trong 4 đại giải 

Major Winner Finalist First 

round 

Australian Open (2019) - Úc £2.56m  £1.42m £28k 

Roland Garros (2019) - Pháp £2.01m £1.03m £40k 

Wimbledon (2018) - Anh £2.25m £1.125m £39k 

US Open (2018) – Mỹ  £2.99m     £1.4                     42.5k   

             

 

                          Tiền Thưởng Giải Pháp Năm 2019

Stage Men and women's singles Increase on 2018 figures (%) 

Winner – Vô Địch €2.3m Euro 4.5     

Runner-up- Về Nhì €1.18m 5.4 

Semi-final – Bán Kết € 590,000 5.4 

Quarter-final – Tứ Kết € 415,000 9.2 

4th round – Vòng 4 € 243,000 9.5 

3rd round – Vòng 3 € 143,000 10 

2nd round - Vòng 2 € 87,000 10.1 

1st round – Vòng Đầu € 46,000 15 

     (Nguồn:Telegraph.co.uk) 

Vô địch nam năm nay không có gì mới, những tay vợt lão làng đã làm 

mưa gió tại sân Roland Garros , Ra af el Nadal đã  thắng Roger Federer 

với 3 ván  6-3,  6-4 và 6-2 trong trận bán  kết

./. tkế chung nậtr trong 1-6 và 1-6 7,5- , 3-6  ván

 4 iớv hiemT ominicD và 
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