KETENTUAN DEMPO ENGLISH AMAZING RACE (DEAR)
DEMPO CUP XIV 2018
TINGKAT SMP/SEDERAJAT SE-JAWA TIMUR
I. Ketentuan Umum:
1. Peserta telah melengkapi persyaratan administrasi yang ditentukan panitia.
2. Masing – masing sekolah diperbolehkan mengirim maksimal 2 (dua) tim
dengan menyerahkan surat keterangan dari Kepala Sekolah. Satu tim terdiri
atas 3 (tiga) orang.
3. Kuota maksimal Peserta DEAR 2018 sebanyak 30 tim. (Jika peserta
sudah mencapai batas kuota yang ditentukan maka pendaftaran
ditutup) Sedangkan kuota minimal sebanyak 20 tim (jika peserta
tidak mencapai batas kuota minimal maka perlombaan tidak akan
dilaksanakan).
4. Peserta mengikuti tata tertib dan peraturan lomba yang telah ditentukan.
5. Peserta membayar uang pendaftaran.
6. Peserta membawa perlengkapan tulis-menulis yang diperlukan selama lomba
secara individu.
7. Peserta tidak diperbolehkan menggunakan kamus dalam bentuk apapun.
8. Peserta dan / atau pendamping tidak diperbolehkan memberikan dukungan
berupa pemberian jawaban dalam bentuk dan cara apapun kepada tim
peserta.
9. Guru pendamping dan supporter diperbolehkan memberikan dukungan
langsung pada saat pengarahan, pengumuman hasil tiap babak dan babak
final.
10. Peserta yang tidak mengirimkan wakil pada saat technical meeting terikat
dengan hasil technical meeting akan terikat dengan hasil Technical Meeting
tersebut walaupun sudah mendaftar.
11. Peserta yang melakukan tindak kecurangan akan didiskualifikasi.
12. Perubahan atau hal yang belum tersampaikan pada saat Technical Meeting
akan disampaikan pada saat lomba.
13. Keputusan juri bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat.
II. Ketentuan Khusus:
A. Babak Penyisihan
1. Setiap tim peserta harus menyelesaikan 75 nomor soal pilihan ganda
dalam waktu 30 menit. Soal babak penyisihan meliputi General English,
General Knowledge about Dempo. Tidak ada pengurangan nilai atas
jawaban salah pada Babak Penyisihan.

2. Sembilan tim dengan nilai tertinggi akan mengikuti Babak Semi Final.
3. Apabila terdapat nilai yang sama sehingga ada lebih dari sembilan tim
untuk Babak Semi Final, maka akan diberikan soal tambahan kepada tim
dengan nilai yang sama tersebut untuk menentukan satu tim yang berhak
maju ke Babak Semi Final. Waktu untuk mengerjakan soal tambahan
adalah 10 menit.
B. Babak Semi Final
1. Pada babak semi final peserta mengikuti race dalam waktu sekitar 30
menit.
2. Setiap tim akan diberi nilai modal dan modal tersebut bisa digunakan
untuk membeli soal yang akan dikerjakan dalam kelompok. Tim harus
dapat mengerjakan soal dengan sempurna (benar semua) untuk
mendapat poin. Jika terdapat kesalahan maka tim tidak akan mendapat
nilai tambahan (hanya nilai modal). Soal-soal berupa General English,

Grammar, Short Passages, Vocabulary.

3. Tiga tim dengan nilai tertinggi akan mengikuti Babak Final.
C. Babak Final
1. Pada Babak Final peserta mengikuti tantangan dalam kompetisi cerdas
cermat dalam waktu 30 menit. General English, Grammar, Short Passages,

Vocabulary.

2. Tim yang berhasil memperoleh nilai tertinggi menjadi pemenang Dempo
English Amazing Race 2018. (Tim dengan nilai tertinggi kedua akan
menjadi pemenang kedua)
III. Technical Meeting
hari, tanggal
: Sabtu, 13 Oktober 2018
waktu
: 12.00 – selesai
tempat
: Aula Atas SMA Katolik St. Albertus Malang
peserta
: Satu guru pendamping dan satu peserta lomba
IV. Teknik Pelaksanaan Lomba
hari, tanggal
: Sabtu, 20 Oktober 2018
waktu
: 11.00 WIB – selesai
tempat
: SMA Katolik St. Albertus Malang
V. Hadiah
1. Juara 1

: Piala, piagam penghargaan, uang pembinaan
Rp.1.400.000,00 dan voucher bebas uang pangkal
sebesar 100 %

2. Juara 2
3. Juara 3

CP

: Piala, piagam penghargaan, uang pembinaan
Rp.1.000.000,00 dan voucher bebas uang pangkal
sebesar 75 %
: Piala, piagam penghargaan, uang pembinaan
Rp.750.000,00 dan voucher bebas uang pangkal
sebesar 50 %

:
1. Maam Dwi (08125216173)
2. Miss Adhea Octavira Pratama Putri (08885870894)

