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1. PERATURAN UMUM 

1. Sistem Perlombaan adalah adu kecepatan dan ketepatan dalam merakit model. 

2. Setiap tim peserta wajib lulus syarat administrasi (bukti pembayaran dan formulir 

pendaftaran). 

3. Peserta berstatus Pelajar Sekolah Dasar kelas 1-3 (kategori Merakit Cepat Junior). 

4. Peserta berstatus pelajar Sekolah Dasar kelas 4-6 (kategori Merakit Cepat Senior). 

5. Masing-masing tim terdiri dari maksimal 2 orang. 

 

2. SPESIFIKASI KIT 

1. Kit disediakan oleh panitia berupa Fishertechnik 

 

3. PERTANDINGAN 

3.1 Sebelum Pertandingan 

a. Peserta tidak membawa barang – barang apapun ke arena lomba 

b. Tertib dan tidak menggangu  peserta lainnya yang sedang ada di arena pertandingan. 

c. Kit tidak boleh dibuka sebelum  pertandingan dimulai. 

 

3.2 Saat Pertandingan 

a. Semua tim berada dalam  meja rakit yang telah di persiapkan.  

b. Dilarang untuk beranjak dari meja rakit saat pertandingan berlangsung. 

c. Setiap peserta dilarang mengganggu peserta lainnya. 

d. Satu kesalahan dalam pemasangan komponen atau part akan dikenakan pinalti 

penambahan waktu 10 detik. Jika ada komponen atau part yang belum terpasang akan 

dikenakan pinalti penambahan waktu 15 detik per komponen.  

e. Peserta yang sudah selesai merakit harus memberikan aba-aba kepada juri yang ada, 

dengan mengangkat papan  nomer dan meninggalkan  meja setelah diizinkan juri. 

f. Peserta merakit dengan memperhatikan instruksi yang diberikan dengan waktu 

maksimal dalam merakit adalah 20 menit. 



g. Pertandingan terdiri dari empat sesi penyisihan, dua sesi semi final dan final. 

h. Peraturan dapat berubah sesuai ketentuan juri. 

i. Keputusan juri tidak bisa diganggu gugat. 

 

4. SISTEM PETANDINGAN 

Awal dan akhir pertandingan diinstruksikan juri. Hasil rangkaian dianggap selesai jika peserta 

meninggalkan meja rakit/tempat. Waktu maksimal satu kali sesi pertandingan adalah 20 menit. 

Bila belum ada tim yang selesai setelah waktu 20 menit, lomba merakit dianggap telah selesai dan 

diberi skor sesuai kesempurnaan hasil rakit.  

 

Peserta yang datang terlambat diberi toleransi waktu maksimal 10 menit atau jika dilakukan 

pemanggilan selama 3x pemanggilan ,kalau sampai batas waktu maksimal pemanggilan belum 

datang  maka peserta dianggap kalah atau mengundurkan diri. 

 

5. SISTEM PENJURIAN  

Penilaian  yang dilakukan untuk kategori merakit cepat mencakup: 

1. Waktu  

2. Ketepatan pemasangan komponen. 

 
 

6. KODE ETIK 

6.1 Semangat 

• Diharapkan bagi semua peserta, siswa dan pembimbing untuk menghormati misi 

Perlombaan  

• Tidak penting anda menang atau kalah, tapi berapa banyak yang anda pelajari. Anda 

akan kehilangan pengalaman belajar yang sangat panjang jika anda tidak mengambil 

peluang ini untuk bekerja sama dengan siswa dan pembimbing dari berbagai daerah. 

Hal ini adalah momen langka! 

 

6.2 Kode Etik Peserta  

• Diharapkan tujuan semua tim untuk bertartisipasi dalam pertandingan yang adil dan 

bersih. 



• Selama pertandingan peserta dilarang menggunakan alat komunikasi (HP, bluetooth, 

infra red), flash disk atau alat transfer data lainnya. 

• Anggota tim yang menyebabkan kerusakan terhadap arena atau gangguan terhadap 

robot dengan sengaja akan didiskualifikasi. Jika bukan bagian tim, mereka akan 

diminta untuk meninggalkan area pertandingan. 

• Tim bertanggung jawab untuk membersihkan semua sisa atau sampah yang mungkin 

dapat mengganggu pertandingan atau aktifitas lain. 

• Peserta tidak memasuki area tim lain. 

• Peserta yang perilakunya mengganggu peserta lain beresiko didiskualifikasi dari 

pertandingan. 

 

6.3 Kode Etik Pembimbing 

• Pembimbing (guru, orang tua, penjaga, atau orang lain yang bukan anggota tim) tidak 

boleh ada di area kerja siswa kecuali membantu membawa peralatan masuk atau 

keluar area saat tim berada di perjalanan berangkat/pulang. 

• Pembimbing tidak boleh membangun perlengkapan di arena, karena menjadi 

tanggung jawab anggota tim. 

• Jika terdapat pembimbing yang berada di area kerja siswa tanpa ijin, maka tim akan 

terkena pinalti. 

 

Referensi: Lomba TSB 2017 My Robo, PRC 2014 – Robo Club & Kota Baru Parahyangan &  

                 Sundial Puspaiptek  

PERATURAN UMUM 

 
1. Sistem perlombaan adalah adu kecepatan dan ketepatan.  
2. Setiap tim peserta wajib lulus syarat administrasi (bukti pembayaran dan formulir 

pendaftaran)  
3. Peserta berstatus pelajar Sekolah Dasar kelas 1-2 (kategori Merakit Cepat Junior)  
4. Peserta berstatus pelajar Sekolah Dasar kelas 3-6 (kategori Merakit Cepat Senior)  
1. peserta lainnya yang sedang ada di arena pertandinganimulai 
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1. PERATURAN UMUM 

 Setiap tim peserta wajib lulus syarat administrasi (bukti pembayaran dan formulir 

pendaftaran). 

 Peserta berstatus Pelajar Sekolah Dasar kelas 1-6.  

 Material lomba berupa Kertas disediakan oleh panitia. 

 Model pesawat kertas harus dibuat di arena lomba. 

 Peserta wajib menyelesaikan misi lomba sesuai yang ditentukan oleh Panitia.  

 Jika ada perubahan rule (Peraturan Lomba), perubahan tersebut disampaikan pada Technical 

Meeting. 

 

2. SPESIFIKASI MODEL PESAWAT KERTAS DAN ARENA 

 Model pesawat kertas yang dibuat berupa lipatan kertas, tidak diperkenankan untuk 

dirobek,dilem,di-stape, atau sejenisnya. 
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Gambar 1 Arena Misi 



 

o Misi yang harus dilakukan peserta adalah menerbangkan wahana pesawat kertas ke area 

landing. Area landing memiliki point 100, 80, 60, 40, dan 20. 

 

 

3. SISTEM LOMBA  

Sistem lomba terdiri dari Babak Penyisihan dan Babak Final. 

A. Babak Penyisihan 

 Sebelum lomba ada persiapan lomba yaitu membuat pesawat kertas yang akan dibimbing oleh 

usher/panitia. 

 Model pesawat kertas yang telah dibuat harus dikumpulkan pada lokasi yang telah ditentukan 

oleh Panitia/Juri. 

 Panitia akan menyediakan tutorial berupa Handout untuk tiap tim peserta. 

 Peserta membuat 2 model pesawat kertas (disebut Model 1 dan Model 2) untuk digunakan di 

misi lomba.Kedua model tersebut harus berbeda Model. 

 Misi lomba adalah: menerbangkan pesawat kertas dan mendarat di arena yang telah 

disediakan. Ada dua kali Trial dalam melakukan Misi Lomba. 

 Trial satu dilakukan dengan Model 1, dan hasil Trial 1 mendapatkan Point 1. Trial dua 

dilakukan dengan Model 2, dan hasil Trial 2 mendapatkan Point 2. Hasil nilai yang 

didapat peserta tersebut setelah melakukan dua kali Trial : 
𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 1+𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 2

2
 

 Pesawat kertas harus diterbangkan dengan cara dilempar oleh satu orang dari belakang garis 

batas lempar. Bila peserta melempar melebihi garis batas, diperbolehkan melakukan 

lemparan ulang (kesempatan melakukan lemparan ulang maksimal satu kali setiap 

Trial). 

 Sebelum waktu lomba dan setelah pembuatan model, ada pelaksanaan uji coba selama 1 jam 

untuk semua peserta. Pada saat uji coba peserta diperbolehkan melakukan ujicoba dimensi, 

dan arena. Mekanisme uji coba akan diatur oleh panitia.   

 

B. Babak Final 

 Sistem lomba yang digunakan adalah sistem Kompetisi 

 Diambil tiga peserta dengan nilai tertinggi untuk menempati juara 1,2 dan 3 dan spesial 

award. 

 Peserta membuat 2 model pesawat kertas (disebut Model 1 dan Model 2) untuk digunakan di 

misi lomba.Kedua model tersebut harus berbeda Model. 



 Model pesawat kertas yang telah dibuat harus dikumpulkan pada lokasi yang telah ditentukan 

oleh Panitia/Juri. 

 Misi lomba adalah: menerbangkan pesawat kertas dan mendarat di arena yang telah 

disediakan. Ada dua kali Trial dalam melakukan Misi Lomba. 

 Trial satu dilakukan dengan Model 1, dan hasil Trial 1 mendapatkan Point 1. Trial dua 

dilakukan dengan Model 2, dan hasil Trial 2 mendapatkan Point 2. Hasil nilai yang 

didapat peserta tersebut setelah melakukan dua kali Trial : 
𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 1+𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 2

2
 

 

C. Kode Etik 

a. Semangat 

 Diharapkan bagi semua peserta, siswa dan pembimbing untuk menghormati misi 

Perlombaan  

 Tidak penting anda menang atau kalah, tapi berapa banyak yang anda pelajari. Anda 

akan kehilangan pengalaman belajar yang sangat panjang jika anda tidak mengambil 

peluang ini untuk bekerja sama dengan siswa dan pembimbing dari berbagai daerah. Hal 

ini adalah momen langka! 

 

b. Kode Etik Peserta  

 Diharapkan tujuan semua tim untuk bertartisipasi dalam pertandingan yang adil dan 

bersih. 

 Selama pertandingan peserta dilarang menggunakan alat komunikasi (HP, bluetooth, 

infra red), flash disk atau alat transfer data lainnya. 

 Anggota tim yang menyebabkan kerusakan terhadap arena atau gangguan terhadap robot 

dengan sengaja akan didiskualifikasi. Jika bukan bagian tim, mereka akan diminta untuk 

meninggalkan area pertandingan. 

 Tim bertanggung jawab untuk membersihkan semua sisa atau sampah yang mungkin 

dapat mengganggu pertandingan aktifitas lain. 

 Peserta tidak memasuki area tim lain. 

 Peserta yang perilakunya mengganggu peserta lain beresiko didiskualifikasi dari 

pertandingan. 

 

 



c. Kode Etik Pembimbing 

 Pembimbing (guru, orang tua, penjaga, atau orang lain yang bukan anggota tim) tidak 

boleh ada di area kerja siswa kecuali membantu membawa peralatan masuk atau keluar 

area saat tim berada di perjalanan berangkat/pulang. 

 Pembimbing tidak boleh membangun perlengkapan di arena, karena menjadi tanggung 

jawab anggota tim. 

 Jika terdapat pembimbing yang berada di area kerja siswa tanpa ijin, maka tim akan 

terkena pinalti. 

 

 

Referensi: Red Bull Paper Wings International, PRC 2014 – Robo Club & Kota Baru Parahyangan  

                 & Sundial Puspaiptek  
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A. Peraturan Umum 

1. Peserta berstatus pelajar SMP yang tergabung dalam sebuah tim. 

2. Masing masing team maksimal terdiri dari 2 (dua) orang. 

3. Setiap tim peserta wajib lulus syarat adinistrasi (bukti pembayaran dan formulir 

pendaftaran). 

4. Lomba bersifat turnamen battle dengan sistem gugur. 

5. Hal hal yang belum ditentukan, akan ditentukan kemudian sesuai dengan ketentuan 

panitia. 

 

B. Spesifikasi Robot 

1. Panjang maksimum: 20 cm, lebar maksimum: 20 cm, tinggi maksimum: 15 cm 

2. Robot yang digunakan harus buatan sendiri atau buatan lokal, tidak boleh 

menggunakan kit robot buatan pabrik luar negeri (baik masih original maupun 

modifikasi). 

3. Sensor yang digunakan adalah kategori sensor optic (photodiode, phototransistor, 

dll), penggunaan sensor yang sudah terintegrasi (transmitter dan receiver dalam satu 

perangkat kit buatan pabrik) tidak diperbolehkan. 

4. Robot tidak boleh mempunyai bagian yang bisa merusak lapangan. 

5. Tegangan baterai maksimal 12 Volt dengan toleransi 10%. 

6. Robot dan tools yang diperlukan, dipersiapkan oleh masing-masing team. 

7. Rekomendasi: Robot di desain untuk dapat mengatasi kemungkinan gangguan 

interferensi cahaya dari luar (Panitia tidak bisa menjajikan lapangan bebas dari 

interferensi cahaya dari luar, misalnya: lampu blitz kamera, lampu sorot ruangan 

atau cahaya lain dari luar ruangan). Panitia tidak bertanggungjawab atas intensitas 

cahaya di arena. Peserta dianggap sudah menyesuaikan robotnya masing-masing. 

8. Robot Analog tidak diperbolehkan menggunakan Microcontroler atau sistem 

kontrol lainnya (seperti remote control). 

9. Robot wajib lulus tes dimensi, rangkaian dan komponen elektronik. 

10. Robot bebas dari unsur eksplosif (bahan peledak) seperti bensin, butane, dll. 

11. Nama tim atau robot dilarang mengandung unsur SARA, penghinaan, pelecehan 

dan sejenisnya. 

 

C. Spesifikasi Track 

1. Jalur lintasan track terbuat dari bahan print spanduk/baligho dengan warna dasar 

putih dan jalur lintasan berwarna hitam lebar 2.5 cm 

D. Pertandingan 

Sebelum Pertandingan 



a. Penonton dan pembimbing dilarang memasuki area pada saat pertandingan 

dimulai. 

b. Semua peserta dapat melakukan pengecekan, perbaikan, modifikasi robot dan 

mencoba lintasan track pada waktu ujicoba. 

c. Waktu uji coba yang disediakan adalah 60 menit bagi semua peserta, 

diperbolehkan untuk men-setting robot. 

d. Peserta harus tertib dan tidak mengganggu peserta lainnya baik yang sedang ada 

di lintasan maupun berada diluar lintasan pertandingan. 

e. Tidak boleh merusak robot lawan. 

f. Waktu pemanggilan peserta 2 menit perpanggilan selama 2X pemanggilan, 

kalau sampai batas waktu maximal penganggilan belum datang maka peserta 

dianggap kalah atau mengundurkan diri. 

g. Kit robot yang sudah lulus test dimensi, rangkaian dan komponen elektronik 

dimasukkan ke karantina.  

 

Saat Pertandingan 

h. Saat pertandingan dimulai robot berada dibelakang garis start lintasan sebelum 

aba – aba 

i. Dilarang men-setting ulang robot saat pertandingan. Jika diketahui melakukan 

penyetingan maka peserta dianggap kalah dalam pertandingan tersebut. 

j. Dilarang mengganti baterai dan suku cadang robot waktu pertandingan 

berlangsung 

k. Sistem perlombaan adalah battle dengan adu kecepatan. 

l. Saat start tidak diperkenankan memberikan bantuan berupa dorongan kepada 

robot 

m. Robot harus bisa mengikuti track yang sudah dibuat panitia, robot tidak 

diperbolehkan memotong jalur untuk meraih kemenangan. 

n. Jika kedua roda robot keluar dari garis, maka robot diyatakan keluar dan 

dipersilahkan untuk memulai kembali pada chekpoint terakhir. 

o. Bila robot mengalami kesalahan teknis (diperbolehkan memperbaiki robot 

dengan di awasi oleh juri) robot akan melanjutkan pertandingan dari checkpoint 

terakhir. 

p. Waktu total yang diberikan untuk tiap sesi battle adalah 3 menit.. 

q. Robot yang menang merupakan robot yang tercepat dalam mencapai garis 

finish. Apabila sampai waktu yang ditentukan (3 menit) belum ada yang finish, 

robot yang memiliki jarak terdekat dengan finish yang menjadi pemenang. 

r. Perlombaaan selesai jika salah satu robot telah finish atau pertandingan telah 

berlangsung 3 menit dan juri memutuskan perlombaan tidak dapat dilanjutkan. 

s. Apabila pertandingan telah berjalan, maka peserta dilarang menyentuh robotnya 

kecuali atas persetujuan juri. 

t. Jika terjadi tabrakan: 

i. Salah satu atau kedua robot keluar jalur, maka diharuskan melakukan 

start dari check point terakhir yang dilewati. 

ii. Kedua robot berhenti di persimpangan, maka diharuskan melakukan 

start dari checkpoint terakhir yang dilewati. 



iii. Jika terjadi kerusakan, peserta diperbolehkan untuk memperbaiki 

robotnya ditempat (dengan pengawasan juri) selama waktu masih ada, 

Jika robot tidak bisa melanjutkan pertandingan maka dianggap selesai. 

u. Jika salah satu atau kedua robot memasuki jalur lawan, maka pertandingan di 

start ulang pada posisi checkpoint terdekat.  

v. Peserta tidak boleh menutupi robot dengan menggunakan bagian tubuh peserta. 

w. Peraturan dapat berubah sesuai ketentuan panitia. 

x. Keputusan juri tidak bisa diganggu gugat. 

 

Sesudah Pertandingan 

y. Peserta dapat mengeluarkan robotnya dari lintasan dan menjaganya setelah 

finish atau telah habis waktu yang ditentukan. 

z. Kerusakan robot sebelum, saat, dan sesudah acara perlombaan berlangsung 

bukan menjadi tanggung jawab panitia. 

 

E. Kode Etik 

a. Semangat 

• Diharapkan bagi semua peserta, siswa dan pembimbing untuk menghormati misi 

Perlombaan  

• Tidak penting anda menang atau kalah, tapi berapa banyak yang anda pelajari. 

Anda akan kehilangan pengalaman belajar yang sangat panjang jika anda tidak 

mengambil peluang ini untuk bekerja sama dengan siswa dan pembimbing dari 

berbagai daerah. Hal ini adalah momen langka! 

 

b. Kode Etik Peserta  

• Diharapkan tujuan semua tim untuk bertartisipasi dalam pertandingan yang adil 

dan bersih. 

• Selama pertandingan peserta dilarang menggunakan alat komunikasi (HP, 

bluetooth, infra red), flash disk atau alat transfer data lainnya. 

• Anggota tim yang menyebabkan kerusakan terhadap arena atau gangguan 

terhadap robot dengan sengaja akan didiskualifikasi. Jika bukan bagian tim, 

mereka akan diminta untuk meninggalkan area pertandingan. 

• Tim bertanggung jawab untuk membersihkan semua sisa atau sampah yang 

mungkin dapat mengganggu pertandingan aktifitas lain. 

• Peserta tidak memasuki area tim lain. 

• Peserta yang perilakunya mengganggu peserta lain beresiko didiskualifikasi dari 

pertandingan. 

 

c. Kode Etik Pembimbing 



• Pembimbing (guru, orang tua, penjaga, atau orang lain yang bukan anggota tim) 

tidak boleh ada di area kerja siswa kecuali membantu membawa peralatan masuk 

atau keluar area saat tim berada di perjalanan berangkat/pulang. 

• Pembimbing tidak boleh membangun perlengkapan di arena, karena menjadi 

tanggung jawab anggota tim. 

• Jika terdapat pembimbing yang berada di area kerja siswa tanpa ijin, maka tim 

akan terkena pinalti. 

 

 

Referensi:  

• Lomba TSB 2017 My Robo,  

• PRC 2014 – Robo Club & Kota Baru Parahyangan & Sundial Puspaiptek. 

• https://robotelitecompetition.wordpress.com/rules/peraturan-lomba-line-

follower-analog/ 

 

 



ARCHERY 

FuN Competition
OPEN HOUSE MTS MIMHA

Kerjasama 

Fathul Huda Foundation – SAE Archery



Waktu dan Tempat

• Hari : rabu

• Tanggal : 28 maret 2018

• Tempat : MTs Informatika Mimha



Peraturan 

Fun Archery Competition

• Peserta HARUS BERAGAMA ISLAM

• Sudah membayar BIAYA REGISTRASI (Sesuai ketentuan)

• Peserta Pria harus menggunakan CELANA PANJANG

• Peserta Wanita harus menggunakan JILBAB dan ROK (TIDAK 
CELANA)

• Peserta Wajib MENGGUNAKAN NAME TAG (Dibagikan 
HANYA SAAT REGISTRASI ULANG sebelum OPENING 
CEREMONY)

• KEPUTUSAN JURI TIDAK BISA DI GANGGU GUGAT



Petunjuk Pelaksanaan dan 

Teknis



KETENTUAN UMUM

• Peserta adalah siswa aktif SD dan SMP negeri/swasta yang dibuktikan
dengan foto copi kartu tanda pelajar

• Peserta belum pernah juara tingkat internasional, nasional, provinsi
(dikhususkan bagi pemula / amatiran)

• Masing-masing sekolah dapat mengirimkan perwakilan Maksimalnya
4 Orang

• Panitia berhak untuk MENDISKUALIFIKASI peserta yang dianggap
tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.



KETENTUAN LOMBA

• Panahan yang dipakai adalah jenis Panahan barebow (non full set) disediakan panitia.

• Jarak Tembak hanya 15 m

• Pertandingan dilakukan dalam 3 babak, yaitu Babak Kualifikasi , 16 Besar, 8 besar dan babak final 
(4 Orang).

• Setiap peserta diberikan 10 sesi rambahan

• Setiap rambahan diberikan waktu 2 menit menembak (3 Anak Panah/rambahan)

• Peserta menggunakan pakaian olahraga sekolahnya dan dibolehkan memakai peralatan
tambahan panahan.

• Peserta wajib datang 30 menit sebelum turnamen dimulai.

• Satu orang peserta didampingi oleh satu orang panitia untuk mencatan skor setelah menembak

• Masing masing peserta melakukan tembak tembakan uji coba Selama 2 menit.

• Anak panah yang masih ditembakan sebelum peluit atau saat peluit berbunyi tidak akan dihitung.

• Keputusan juri tidak bisa diganggu gugat.



PERALATAN LOMBA

• Sasaran panahan @ 10 Unit disiapkan SAE Archery

• Busur (Bare bow) @ 20 Unit disiapkan SAE Archery

• Anak Panah (SOft) @ 60 Buah disiapkan SAE Archery

• Box Arrow @ 10 Buah disiapkan SAE Archery

• Etalase Bow @ 2 Unit disiapkan SAE Archery

• Meja Penilaian @ 2 Unit disiapkan Panitia

• Papan Dada Penilaian @ 5 Unit disiapkan Panitia

• Soundsistem @ 1 Unit disiapkan Panitia

• Peluit @ disiapkan SAE Archery



 
 

 
 

Peraturan Pertandingan 

MTS INFORMATIKA EXPO 2018 FUTSAL CUP ANTAR SD & SMP SE JAWA BARAT 7 
 

Peraturan 1 – Seragam&PerlengkapanPemain 

1. Pemain wajib mengenakan seragam yang sama dalam satu tim, kecuali penjagagawang. 

2. Seragam bernomor punggung bebas tapi tidak boleh ada nomor yang sama dalam satu tim. 

3. Keduatim yang akanbertandingdipastikanmenggunakanseragam yang 

berbedabaikwarnamaupunkontrasnyaberdasarkankesepakatandan data seragam yang didaftarkan. 

4. Setiaptimwajibmelengkapikebutuhanpertandingannyasendiri. 

5. Perlengkapanseragamtimterdiridari: kaos, celanapendek, kaos kaki, singuard (pelindungtulangkering), 

dansepatubersolkaret (bukansepatusepakbola/bergigi). 

Peraturan 2 – Pemain 
1. Setiaptimmendaftarkanpemain (line-up) sebanyak 3-12 orang. 

2. Jikadalamsatukejadianbeberapapemaindikeluarkan, pemain yang tersisadarisatutimkurangdari 3 (tiga) 

pemain (termasukpenjagagawang), makapertandinganharusdibatalkan.  

 
Peraturan 3 – Jadwal&Durasi/WaktuPertandingan 
1. Durasi/Waktupertandingan 2 x 10 menit  tanpa jeda di setiap babak nya. 

2. Sistempertandingan,systemGrup (stengahkompetisi) dandarisetiapgrupterdiridari 3 timdanakan di ambil 1 

timterbaikuntukmelajukebabakselanjutnya,danapabilaadatim yang lebihdari 3 

timmakaakantetapbermainsebanyak 2 x di penyisihan. 

3. Padababak knock-out Jikahasilimbang (sama) makadilanjutkandenganadupenaltydengan 3 

penendang,termasukpemaincadangandan apabila score  masihimbangmakaakan di lakukankoin 

tosolehwasit. 

4. Setiaptimwajibhadir 60menitsebelumjadwalpertandingan yang telahditentukan, danjika 10 menit 3x 

pemanggilanolehpanitiapertandingan, timpesertatidakhadirmakadinyatakankalah WO. 

Peraturan 4 – Sistem TournamentdanKualifikasi 
1.Mtsinformatika expo 2018 futsal 
cupinimerupakanrangkaianpertandinganmerebutkantetapdanbergilirgubernur. 
2. Setiap pertandingan dicatat oleh staf turnamen dan pertandingan,serta dibuat catatan rekap 
pitulasi hasil pertandingan untuk dijadikan dasar perhitungan kualifikasi. 
3.Tim dengan hitungan /jumlah gol terbanyak dalam suatu pertandingan dinyataka sebagai 
pemenang pertandingan itu. 
 
Peraturan 5 – Pengundian (Drawing) 
1. Pengundianuntukmenentukanposisipesertadanlawantandingdilakukanpadasaattechnical meeting. 

2. Setiappesertawajibmematuhihasilpengundiandantidakbiasmengubahnyadenganalasanapa pun. 

 

 

 

 

 

Peraturan 6 – AturanDisiplin 

1. Tim Peserta (official) wajib mengisi Formulir LINE UP pemain yang telah disediakan oleh panitia. Apabila 

dalam waktu 10 menit sebelum bertanding official tim tidak mengumpulkan line up pemainnya, maka tim 

tersebut dinyatakan kalah walk out (WO). 

2. Dari setiap tim yang wajib bertanya hanya guru olahraga dan pelatih nya saja,Orang tua siswa tidak 

boleh.apa bila melaqnggar maka tim tersebut akan di diskualipikasi dari acara ini,dan abila dari pihak 



 
 

 
 

sekolah,orang tua yang membuat keonaran,atau mengganggu pertandingan,maka tim tersebut akan di 

diskualipikaterhadap anak yang bersangkutan) 

3. Tidak di bolehkan ada salah seorang orang tua siswa yang bertanya berlebihan atau berbuat onar,atau 

pun berbicara yang tidak pada tempat nya,tim tersebut akan ada pengurangan point (dikarnakan 

kejuaraan tinggkat sd ini yang di utamakan adalah pembinaan futsal,akhlaq  

4. Pemain yang mendapat 2 kali kartu kuning di dua pertandingan berbeda tidak boleh bermain untuk 1 kali 

pertandingan berikutnya. 

5. Pemain yang mendapat kartu merah langsung tidak boleh bertanding/bermain untuk 2 kali pertandingan 

berikutnya. 

6. Di babak FINAL di berlakukan pemutihan. 

7. Pemain harus mematuhi ketertiban : 

a. Pemain tidak diperkenakan memakai anting, kalung, cincin, jam tangan dan benda berbahan keras 

lainya. 

b. Setiap pemain diwajibkan memakai sepatu futsal (karet), dan dilarang menggunakan sepatu sepak 

bola konvensional. Apabila masih ada pemain yang tidak menggunakan sepatu futsal (karet), panitia 

berhak untuk menolak pemain tersebut bertanding. 

c. Pemain DIWAJIBKAN  menggunakan pelindung tulang kering (skinguard). 

d. Pemain harus menghormati wasit, table official, pemain lawan, dan penonton pendukung salah satu 

tim (dilarang keras memprotes, mendorong, mencaci maki/mengeluarkan kata-kata kotor. 

e. Panitia berhak melalui petugas keamanan lapangan berhak mengeluarkan penonton pendukung salah 

satu tim yang menurut wasit dianggap tidak sopan dan memprovokasi kekerasan. 

8. Official team harus mematuhi ketertiban: 

a. Official harus menghormati wasit, table official, official dan pemain lawan serta penonton (dilarang 

keras memprotes, mendorong, mencaci maki/mengeluarkan kata-kata kotor kepada ke-4 elemen 

tersebut), 

b. Wasit berhak untuk menegur dan mengeluarkan official tersebut dari bench atau official tersebut 

harus menonton dari luar area pertandingan. 

c. Selama dalam pelaksanaan kompetisi, pemain, official dan pendukungnya dilarang keras membuat 

keributan dan kerusuhan serta membawa senjata tajam atau benda / alat yang dapat membahayakan 

orang lain. Jika ada yang melanggar, maka tim tersebut akan di diskualipikasi dan di  kenakan denda 

sebesar Rp.4.000.000,- dan proses hukum akan diberlakukan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, 

dan proses hukum akan ditujukan kepada pelaku (elemen ini akan diserahkan kepada pihak berwajib / 

keamanan setempat). 

9. Penontonharusbersikapsopandandilarangberkata-kata buruk, kotor, 

danmesumdanmempropokasilawan,makaapabilatetapmelakukanmakatimtersebutakan di 

diskualipikasidan di kenakandendasebesarRp 2.000.000,-.  

10. Bila ada ketidakpuasan dari tim peserta, tim peserta tersebut harus membuatnya secara tertulis, serta 

menyerahkan uang jaminan protes sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan protes akan diproses 1 

X 24 jam. Peraturan pertandingan ini dapat ditambah atau diubah oleh panitia (apabila diperlukan), untuk 

menyempurnakan peraturan pertandingan ini. 

 

 

 

Peraturan 7 – PenghentianPertandingan 
1. Panitia berwenang menghentikan pertandingan dan memberikan sanksi diskualipikasi dan denda sebesar 

4.000.000,- jika terjadi perkelahian,mengawali pemukulan dan melayanai perkelahian,propokasi yang 

bisa menimbulkan perkelahian dll, yang dianggap mengganggu keamanan tournamen baik oleh tim 

peserta maupun yang dilakukan oleh penonton pendukung salah satu tim. 



 
 

 
 

2. Yang mengajukan pertanyaan atau protes kecil kepada panitia yang berhak hanya guru/pelatih futsal nya 

saja,apabila ada orang tua siswa yang ikut campur,maka tim nya akan di kurangin poin nya sebanyak 2 

poin. 

3. Wasit berhak mengadukan pihak-pihak yang dianggap melakukan provokasi untuk pencegahan 

penghentian pertandingan. 

4. Jikaadasalahsatudari team ada yang celaka, 

makapanitiahanyamelakukanbantuanataupertolonganpertama, selanjutnyatanggungjawabdari team 

ataupemainitusendiri 

5. Jika dalam penyelidikan panitia, penghentian pertandingan disebabkan oleh suatu perkelahian seoarang 

peserta (pemain/official) atau satu tim peserta termasuk sekelompok penonton pendukung salah satu 

tim peserta, maka tim peserta (perorangan atau tim) yang bersangkutan akan didiskualifikasi pada 

turnamen ini dan tidak diperkenankan mengikuti turnamen berikutnya serta dikenakan sangsi sebesar Rp. 

1.000.000,- ( satu juta rupiah ).  

Peraturan9 – Deposit Jaminan 
Deposit jaminan (guarantee deposit) kepesertaan sebesar Rp. 100.000, dan buat setiap kategori adalah dana 
yang disetorkan kepada panitia 1 jam sebelum tim bersangkutan main.untuk jaminan denda jika terkena sangsi 
kartu, dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Deposit jaminan disetorkan 1 jam sebelum tim bersangkutan main. 

2. Deposit jaminan adalah hak tim peserta yang akan DIKEMBALIKAN setelah tim yang bersangkutan 

menjalani pertandingan, uang deposit di anggap hangus apabila pertandingan sudah berakhir. 

3. Pengembalian deposit jaminan dikurangi akumulasi kartu kali beban denda kartu yang juga diatur dalam 

Peraturan Pertandingan untuk turnamen ini. kartu kuning dan merah setiap kategori di hilangkan,apabila 

tim bersangkutan mengambil pilihan deposit untuk product.dan apabila tidak memilih deposit untuk 

product maka kartu kuning dan kartu merah berlaku sebnesar kuning Rp. 15.000 dan merah Rp. 30.000,-  

4. Deposit jaminan TIDAK DIKEMBALIKAN kepada tim peserta jika tim yang bersangkutan tidak hadir untuk 

menjalani pertandingan (WO) Peraturan4 point 4. 

 

KetentuanPenutup 

1. Peraturaninibersifatmengikatdanmenjadisalahsatuacuanwasitdalampengambilankeputusan di lapangan. 

2. Jikaterjadisuatuperistiwa yang tidaktercantumdalamperaturanpertandinganini, 

makawasitharusberkonsultasidenganpanitiaturnamen. 

 

 


