PERATURAN PERTANDINGAN PRAMUKA
DEMPO CUP XIV 2018

TINGKAT SMP/SEDERAJAT SE-JAWA TIMUR
I.

Ketentuan Umum

1. Setiap regu terdiri dari 10 (sepuluh) orang anggota regu dan satu Pembina
regu.

2. Setiap regu wajib mempunyai satu orang pimpinan/ketua regu dan satu wakil
pimpinan/ketua regu yang diambil dari anggota regu.

3. Anggota regu harus berasal dari gugus depan atau satuan pangkalan yang
sama.

4. Anggota regu harus berasal dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang
dibuktikan dengan fotocopy kartu pelajar.

5. Anggota regu minimal penggalang ramu dan maksimal penggalang terap.

6. Setiap gugus depan atau satuan komunitas hanya boleh mengirimkan satu
regu putera dan satu regu puteri.

7. Data peserta harus lengkap dan diterima panitia paling akhir saat TM dan
peserta tidak boleh diganti pada saat pelaksanaan lomba. (Pada saat

registrasi, peserta akan distempel/dicap pada lengan bagian kanan untuk
memastikan bahwa merekalah yang mengikuti lomba).

8. Apabila kuota peserta telah memenuhi 30 regu (terdiri dari 15 regu putera
dan 15 regu puteri), maka panitia berhak menutup pendaftaran.

9. Technical Meeting

Hari, tanggal : Kamis, 4 Oktober 2018
Waktu

Tempat
Peserta

: 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. Materi Lomba

1. Lomba Formasi Barisan.

2. Lomba Sandi Semaphore dan Morse.
3. Lomba Pionerring.
4. Lomba P3K.

III. Teknis Lomba

1. SISTEM DAN WAKTU KOMPETISI LOMBA PBB

a. Pelaksanaan lomba adalah gabungan peserta regu putera dan regu
puteri dari masing-masing pangkalan.
b. Apabila yang tampil hanya regu putera saja, maka regu puteri
mendapat nilai nol (0) demikian pula sebaliknya.
c. Pasukan wajib memakai pakaian Pramuka masing-masing selama
pakaian yang digunakan tidak dilarang oleh Agama dan Negara.
d. Untuk atribut tambahan disesuaikan dengan pangkalan masing-masing.
e. Waktu pemeriksaan mandiri dilakukan oleh pasukan masing-masing di
luar lapangan perlombaan.
f. Pasukan melaksanakan seluruh gerakan PBB Dasar (sikap sempurna,
lencang kanan, lencang depan, setengah lencang kanan, hadap
kanan/kiri, hadap serong kanan/kiri, balik kanan, hormat, istirahat di
tempat, jalan di tempat, berhitung, . . . langkah ke depan/belakang, . .
. Langkah ke kanan/kiri), boleh dilakukan secara acak.
g. Pasukan memasuki lapangan lomba setelah mendapat panggilan dari
panitia.
h. Apabila dalam waktu 3 menit setelah peserta PBB dipanggil untuk
melaksanakan lomba tidak datang ke lapangan perlombaan, Maka
peserta akan dilanjutkan ke nomor peserta selanjutnya, dan diberikan
kesempatan kepada peserta yang terlambat tersebut untuk mengikuti
lomba setelah semua peserta lomba selesai melaksanakan lomba.
i. Pasukan harus menghadap penuh kepada inspektur perlombaan
sebelum pemimpin pasukan melapor.
j. Waktu 10 menit per pasukan, mulai di hitung pada saat posisi
pemimpin pasukan menempati tempatnya dengan ditandai suara
peluit.
k. Gerakan PBB dasar yang tidak dilaksanakan dikarenakan
pemimpin pasukan lupa aba-aba tersebut maka tidak
mendapat nilai/poin ( Nilai/Poin = 0 )
l. Pelaksanaan formasi dan variasi bebas (PBB kolone tongkat,
maupun formasi kreasi) dengan tidak meninggalkan aturan PBB.
m. Apabila diketahui ada pihak supporter menggangu pada saat
pelaksanaan lomba tim lain, maka point akan dikurangi darimana
supporter tersebut berasal.
n. Dukungan supporter diperbolehkan sampai dengan pemimpin pasukan
melapor kepada inspektur perlombaan.
o. Waktu yang sediakan setiap regu adalah 10 menit, dihitung mulai dari
pemimpin pasukan melapor kepada inspektur perlombaan.

p. Setiap pasukan yang melebihi waktu yang telah ditentukan oleh panitia
(10 menit) , saat itu pula gerakan yang dilaksanakan tidak
mendapatkan nilai/poin.
q. Saat waktu sudah mencapai 5 menit, maka akan ditandai dengan bunyi
bel.
r. Pada saat waktu selesai (10 menit), pada saat itu juga peserta harus
menghentikan perlombaan.
s. Kesalahan gerakan ataupun suara baik pasukan ataupun pimpinan
pasukan mengakibatkan pengurangan nilai.
t. Penilaian dewan juri dilaksanakan pada waktu lomba dimulai sampai
dengan waktu lomba selesai dan pasukan keluar lapangan lomba.
u. Hasil penilaian/keputusan dewan juri tidak dapat di rubah, hasil sudah
final.
v. Batas lokasi lomba dengan ukuran panjang 18 meter dan lebar 9 meter
seperti gambar di bawah ini:
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Kriteria lomba sebagai berikut :
1. PENILAIAN KOSTUM TERDIRI DARI
a) Postur tubuh pasukan.
b) Kekompakan tutup kepala.
c) Alas kaki.
d) Kekompakan atribut.
e) Kekompakan Seragam.
2. PENILAIAN PASUKAN TERDIRI DARI
a) Kelengkapan keutuhan anggota pasukan.
b) Kekompakan gerakan.
c) Keserasian gerakan.
d) Semangat pasukan.
e) Kerapihan saf dan banjar.
3. PENILAIAN FORMASI TERDIRI DARI
a) Tingkat kesulitan.
b) Kekompakan gerakan.
c) Keindahan dan kerapian gerakan
d) Gerakan PBB murni yang dikreasikan
e) Bentuk Akhir Formasi
4. PENILAIAN VARIASI TERDIRI DARI

OUT

Masuk

a)
b)
c)
d)
e)

Tingkat kesulitan.
Kekompakan gerakan.
Keindahan dan kerapian gerakan.
Gerakan PBB murni yang dikreasikan.
Semangat pasukan.

2.SISTEM DAN WAKTU KOMPETISI LOMBA MORSE SEMAPHORE
1. Peserta lomba adalah 2 anggota regu untuk lomba morse dan 2 anggota
regu semaphore.
2. Untuk lomba morse setiap tim membawa :
a. Alat tulis
b. Papan dada
3. Untuk lomba semaphore setiap tim membawa :
a. Alat tulis
b. Bendera Semaphore
c. Papan dada
4. Sistem pelaksanaan lomba morse adalah dengan kategori morse terima,
kode morse akan dikirimkan melalui peluit. Setiap tim mendengarkan
kemudian menterjemahkan dan menuliskan ke dalam lembar jawaban.
5. Sistem pelaksanaan lomba semaphore adalah dengan mengirim soal
menuliskan di lembar jawaban dan mengirim jawaban soal, menuliskan di
lembar jawaban.

3.SISTEM DAN WAKTU KOMPETESI LOMBA PIONERRING
1. Peserta lomba adalah 3 anggota regu untuk lomba pionerring.
2. Untuk lomba pionerring setiap tim membawa dan menyediakan peralatan
dan bahan sendiri.
3. Untuk materi lomba adalah desain jembatan darurat bagi regu Putri dan
menara bendera untuk Putra. Tinggi menara adalah 3 meter dan
panjang jembatan adalah 2 meter.
4. Bahan yang digunakan adalah 35 tongkat pramuka 160 cm dengan tali
pramuka.
5. Peserta disediakan kavling ukuran 3m x 3m.
6. Desain lomba dirakit atau dibangun di lokasi kegiatan.
7. Durasi menyelesaikan 120 menit.
8. Kategori penilaian meliputi, kekuatan desain, kerapian dalam rancang
bangun, dan kreativitas.

4. SISTEM DAN WAKTU KOMPETESI LOMBA P3K
1. Tujuan dari kompetisi adalah menerapkan ketrampilan dalam pertolongan
pertama.
2. Jumlah peserta adalah 3 orang dari masing-masing regu Pa/Pi.
3. Ketentuan :
a. Memakai seragam lengkap.
b. Peralatan disediakan masing-masing peserta (perlengkapan P3K).
c. Tandu sudah disiapkan sebelum pelaksanaan lomba.
4. Kriteria penilaian adalah : Tandu kekuatan, Ketepatan, Kerapian.
5. Peserta akan diberikan studi kasus, kemudian peserta menyelesaikan studi
kasus tersebut.

IV. Pelaksanaan Lomba
Hari, tanggal
Waktu
Tempat
NO

KEGIATAN

1.

Registrasi Ulang Peserta

3.





2.

Apel Pembukaan



Lomba Sandi Morse
Lomba Semaphore
Lomba Pionerring
Menara (Pa),
Jembatan (Pi)
Lomba PPGD

WAKTU

07:00-07:30 WIB
07:30-08:00 WIB

08:00-11:00 WIB

Istirahat

11:00-12:00 WIB

6.

Pengumuman pemenang
dan penyerahan piala

15:00-16:00 WIB

Lomba PBB

TEMPAT

Sekretariat

Lap St.Albertus
Taman tengah
Aula Atas

4.
5.

V.

: Minggu, 14 Oktober 2018
: Pukul 08.00 – 16.00 WIB
: SMAK St. Albertus Malang
Jl. Talang No. 01 Malang

12:00-15:00 WIB

Lapangan voli

Lapangan basket
Lap Basket

Lap St. Albertus

Penghargaan dan Hadiah

Sistem penilaian berdasarkan jumlah point yang dikumpulkan dari setiap
perlombaan, untuk memperebutkan :
Juara I Putra
: Trophy Juara 1 , piagam penghargaan
Uang Pembinaan sebesar 1.000.000

Juara II Putra

: Trophy Juara II , piagam penghargaan

Juara III Putra

: Trophy Juara III , piagam penghargaan

Juara I Putri

: Trophy Juara 1 , piagam penghargaan

Juara II Putri

: Trophy Juara II , piagam penghargaan

Uang Pembinaan sebesar 750.000
Uang Pembinaan sebesar 500.000

Uang Pembinaan sebesar 1.000.000
Uang Pembinaan sebesar 750.000

Juara III Putri

: Trophy Juara III , piagam penghargaan
Uang Pembinaan sebesar 500.000

VI. Penutup

Hal–hal yang belum atau tidak diatur dalam peraturan pertandingan
akan ditetapkan kemudian secara khusus oleh panitia pelaksana.

CP

: Bapak Joko (085646310336)

