PERATURAN LOMBA MIPA
DEMPO CUP XIV 2018

TINGKAT SMP/SEDERAJAT SE-JAWA TIMUR
I.

Ketentuan Umum

1. Tim adalah tim yang berasal dari SMP se-Jatim.

2. Peserta adalah siswa-siswi SMP yang dibuktikan dengan surat keterangan
dari Kepala Sekolah.
3. Setiap tim terdiri atas 3 siswa yang berasal dari sekolah yang sama.
4. Setiap tim menyerahkan surat keterangan dari Kepala Sekolah.

5. Keanggotaan tim bersifat tetap, tidak dapat diganti selama perlombaan
berlangsung.

6. Setiap sekolah diperbolehkan mengirimkan peserta lebih dari satu tim
dengan maksimal tiga tim.
7. Technical Meeting
Hari, tanggal
Waktu

Tempat
Peserta

: Sabtu, 13 Oktober 2018

: 12.00 WIB – selesai

: Aula Atas SMAK St Albertus

Jalan Talang No. 1 Malang telp. 0341-564556

: Satu wakil peserta dan satu guru pendamping

II. Pelaksanaan Pertandingan
Hari, tanggal
Waktu
Tempat

: Sabtu, 20 Oktober 2018
: Pukul 11.30 WIB – selesai
: SMAK St. Albertus Malang

a. Babak penyisihan
1. Berupa ujian tertulis, menggunakan LJK dan pensil 2B
2. Terdiri atas 100 soal pilihan ganda:
a) Biologi: 30 soal
b) Kimia: 20 soal
c) Fisika: 25 soal
d) Matematika: 25 soal

3. Sistem poin:
a) Jawaban benar: 4
b) Jawaban salah: -1
c) Jawaban kosong: 0
4. Waktu pengerjaan 100 menit.
5. Diambil 5 tim degan nilai tertinggi pada babak penyisihan untuk
mengikuti babak final.
b. Babak Final
1. Berupa market games: tim diberi modal skor sesuai dengan nilai yang
didapat pada babak penyisihan.
2. Denah lokasi Babak Final terdiri atas market stall soal-soal
Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, dan Mystery Box dengan tingkat
kesulitan berbeda-beda.
3. Setiap tim menukarkan poin mereka dengan soal yang mereka
inginkan di market stall.
Tingkat
Bobot
Ketersediaan
kesulitan
poin
soal
Mudah

5

Sulit

50

Sedang

Mystery Box

Banyak

20

Sedang

30

Sedang

Sedikit

4. Setiap tim menukarkan kembali lembar soal dan jawaban dengan poin
pada setiap akhir sesi market games. Untuk setiap jawaban benar
akan mendapatkan kembali 2 X poin modal. Jawaban salah dan/atau
kosong tidak diberi poin.
5. Di akhir sesi pertama, peserta akan mendapatkan tambahan poin flat
untuk dimainkan pada sesi kedua.
6. Waktu market games 2 sesi x 50 menit.
7. Diambil Juara I, II, III, harapan I, harapan II berurutan dari sisa poin
di akhir babak final.
III. Penghargaan dan Hadiah
1. Juara I

2. Juara II
3. Juara III
4. Juara harapan I
5. Juara harapan II

: piala, piagam, sertifikat, uang pembinaan,
voucher admisi.
: piala, piagam, sertifikat, uang pembinaan,
voucher admisi.
: piala, piagam, sertifikat, uang pembinaan,
voucher admisi.
: piala, sertifikat, hadiah hiburan.
: piala, sertifikat, hadiah hiburan

IV. Lain-lain

Peserta membawa perlengkapan tulis sendiri (pensil 2B, penghapus, pulpen)

a. Penggunaan kalkulator, komputer, gadget, dan alat bantu apapun dilarang
selama pelaksanaan lomba.
b. Segala bentuk komunikasi antar regu dan antara regu dan guru pendamping
dianggap tindak kecurangan.
c. Panitia berhak memberikan sanksi tegas kepada peserta yang diduga
melakukan kecurangan.
d. Panitia berhak menggugurkan regu peserta yang terbukti melakukan
kecurangan.
e. Penilaian lomba dikakukan oleh panelis yang ditunjuk panitia dan keputusan
panelis bersifat final.
V.

CP

Penutup

Hal–hal yang belum atau tidak diatur dalam peraturan pertandingan
akan ditetapkan kemudian secara khusus oleh panitia pelaksana.
: Bapak Albert (085933047698)

