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Indonesia berada di Group D bersama dengan unggulan 3 Arab Saudi, unggulan 6 Iran, Turkmenistan dan Mongolia
pada cabang bolavoli putra Asian Games ke-16 yang akan digelar di kota Guangzhou, China mulai 13 November 2010.

Pada Asian Games tahun ini, cabang bolavoli putra akan diikuti oleh 18 negara yaitu China selaku tuan rumah (runner
up Asian Games periode lalu), Korea Selatan (juara Asian Games ke-15), Japan, Iran, Kazhakstan, India, Myanmar,
Vietnam, Pakistan, Qatar, Indonesia, Turkmenistan, Thailaind, Mongolian, Hongkong, China Taipei, Kuwait dan Saudi
Arabia. Untuk menentukan unggulan, panitia menggunakan hasil peringkat yang diperoleh oleh masing-masing negara
pada Asian Games ke-15, Doha tahun 2006.
Tuan rumah China (unggulan 2) akan berada di Group A bersama dengan China Taipei (9), Thailand, dan Pakistan.
Juara periode lalu Korea Selatan (1) akan berada di Group B bersama dengan Kazhakstan (7), Vietnam dan India.
Sedangkan unggulan 4 Qatar akan berada di Group D bersama dengan Japan (5), Myanmar, Kuwait, dan Hongkong.
Pada pertandingan yang menggunakan sistem round robin ini, pada babak penyisihan, masing-masing pool akan
memainkan seluruh pertandingan, untuk menentukan peringkat 1 dan 2 yang akan maju ke babak berikutnya untuk
memperebutkan peringkat 1-8m, sedangkan peringkat 3 dan 4 akan memperebutkan peringkat 9 sampai dengan 16.
Peringkat 1 dan 2 masing-masing pool selanjutnya akan dibagi menjadi 2 pool yaitu pool E yang terdiri dari peringkat 1A,
2A, 1C, dan 2C, sedangkan Pool F terdiri dari peringkat 1B, 2B, 1D, dan 2D. Selanjutnya masing-masing pool baik pool
E dan F, akan memainkan 2 kali pertandingan melawan tim yang pada babak penyisihan bukan merupakan satu pool,
misalnya 1A hanya akan melawan 1C dan 2C dan seterusnya karena antara 1A dan 2A sudah dilakukan pada babak
penyisihan.
Selanjutnya pada babak perempat final akan di pertemukan antara peringkat 1 melawan peringkat 4 dan peringkat 2
melawan peringkat 3 dari masing-masing pool. Tim yang menang akan maju ke babak semifinal sedangkan tim yang
kalah akan memperebutkan peringkat 5-8.
Selanjutnya pada babak final akan memperebutkan peringkat 1 dan 2, 3 dan 4, 5 dan 6, serta 7 dan 8. Disamping
perebutan peringkat 1 sampai dengan 8, dipertandingkan juga untuk memperebutkan peringkat 9 sampai dengan 18
dengan menggunakan format yang sama.
Di sektor putri, kompetisi hanya diikuti oleh 11 tim yang terbagi dalam 2 pool masing-masing di Pool A yang terdiri dari
juara bertahan China (1), Thailand (4), Korea Selatan (5), Tajikistan, dan Mongolia, sedangkan di Pool B terdiri dari
Japan (2), China Taipei (3), Kazhakstan (6), India, Maldives, dan Korea Utara.
Dilihat dari jumlah peserta, terdapat peningkatan baik di sektor putra maupun putri, dimana pada Asian Games periode
lalu hanya diikuti oleh 10 Tim putra dan 9 Tim Putri. Persaingan di sektor putra diperkirakan akan terjadi antara juara
bertahan Korea Selatan, China selaku tuan rumah serta Japan sebagai juara pada kejuaraan Asia yang digelar di Manila
pada September sampai dengan Oktober 2009. Sementara untuk sektor putri, persaingan diperkirakan akan terjadi
antara tuan rumah dan juara tahun lalu China dengan Thailand sebagai juara pada kejuaraan Asia tahun 2009 di Hanoi.
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