PERATURAN PERTANDINGAN FUTSAL
DEMPO CUP XIV 2018

TINGKAT SMP/SEDERAJAT SE-JAWA TIMUR
I.

Ketentuan Umum
1. Peserta adalah siswa yang berasal dari Sekolah Menengah Pertama seJatim yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah.
2. Latar belakang pertandingan ini adalah mempererat tali persaudaraan
antar siswa SMP se-Jawa Timur. Maka diharapkan peserta benar-benar
siswa SMP disekolah yang bersangkutan agar tindakan diskualifikasi
oleh Panitia dapat di minimalisir.
3. Panitia mempunyai hak mendiskualifikasi team yang terbukti memakai
pemain dari luar sekolah yang bersangkutan, dan team yang berhak
maju ke babak berikutnya adalah team yang dikalahkan oleh team
yang didiskualifikasi.
4. Peserta yang melakukan protes (terutama yang berkaitan dengan
status pemain) harus memakai alasan/dapat membuktikannya sebagai
bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh panitia.
5. Setiap sekolah hanya diperbolehkan mendaftarkan 1 team terdiri dari
10 pemain dan 2 official.
6. Membayar uang pendaftaran.
7. Panitia berhak menutup pendaftaran apabila kuota peserta
sudah memenuhi 20 team dan atau telah mencapai hari
terakhir pendaftaran.
8. Technical Meeting
Hari, tanggal : Sabtu, 13 Oktober 2018
Waktu

Tempat
Peserta
II.

: 12.00 WIB – selesai

: Aula Atas SMAK St Albertus

Jalan Talang No. 1 Malang telp. 0341-564556

: Satu wakil peserta dan satu guru pendamping

Pelaksanaan Pertandingan
Hari, tanggal
Waktu

Tempat

: Senin – Sabtu, 15 –20 Oktober 2018

: Pukul 13.00 WIB – selesai

: SMAK St. Albertus Malang

III.

Ketentuan Pakaian, Warna, Nomor dan Perlengkapan Pemain
1. Setiap peserta harus memakai kaos team yang bernomor punggung.
2. Warna kaos team penjaga gawang harus berbeda dan bernomor.
3. Setiap pemain harus memakai celana pendek dan kaos kaki panjang
yang warnanya sama.
4. Setiap pemain wajib memakai pelindung kaki (skin deck).

IV.

Ketentuan Protes
1. Teknis
Protes yang sifatnya teknis akan diputuskan oleh wasit.
2. Non Teknis
Protes yang bersifat non teknis diputuskan oleh panitia kecil yang dari :
Inspektur Pertandingan, Wasit dan Panpel.
a. Protes yang diajukan paling lambat 15 menit setelah pertandingan
berakhir.
b. Protes harus diajukan secara tertulis kepada panitia, serta
melampirkan data dan bukti dengan membayar Rp.250.000,00.
Protes berhasil atau tidak uang pembayaran protes menjadi hak
panitia.

V.

Wasit
Wasit di tunjuk dan ditentukan panitia.

VI.

Sistem Pertandingan
Sistem pertandingan menggunakan sistem gugur (Knock-out System).

VII.

Peraturan Pertandingan
1. Peraturan permainan futsal yang berlaku dalam kejuaraan futsal antar
pelajar mengikuti standart peraturan PSSI.
2. Apabila seorang pemain melakukan pemukulan baik terhadap pemain
lawan maupun wasit, panitia akan mendiskualifikasi team yang
melakukan pemukulan.
3. Apabila terjadi gangguan wasit berhak memberhentikan dan menunda
pertandingan.
4. Setiap peserta wajib hadir 30 menit sebelum pertandingan
berlangsung.

VIII. Penghargaan dan Hadiah
1. Juara I
: Piala, Piagam penghargaan, Uang Pembinaan
Rp.2.150.000,00 dan voucher bebas uang
pangkal sebesar 100 %.
2. Juara II
: Piala, Piagam penghargaan, Uang Pembinaan
Rp.1.700.000,00 dan voucher bebas uang

3. Juara III
4. Juara Harapan I
IX.

CP

pangkal sebesar 75 %.
: Piala, Piagam penghargaan, Uang pembinaan
Rp.1.200.000,00 dan voucher bebas uang
pangkal 50 %.
: Piala dan Uang Pembinaan Rp.1.000.000,00

Lain- lain
Hal-hal yang belum dicantumkan
disampaikan dalam technical meeting.

dalam

ketentuan

: Bapak Wahyu Tri Handoko (085646363533)

ini

akan

