PERATURAN PERTANDINGAN BOLA VOLI PUTRA DAN PUTRI
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 SMP yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala
sekolah.

3. Satu tim terdiri atas minimal 6 (enam) pemain inti dan maksimal menyiapkan 6
(enam) pemain cadangan.
4. Membayar uang pendaftaran.

5. Panitia berhak men-diskualifikasi tim yang terbukti memakai pemain di luar
yang telah disepakati dalam technical meeting dan tim yang berhak maju ke
babak berikutnya adalah tim yang dikalahkan oleh tim yang didiskualifikasi
pada partai terakhir.
6. Peserta yang protes (terutama yang berkaitan dengan status pemain) harus
memakai alasan/dapat membuktikannya sebagai bahan pertimbangan
pengambilan keputusan oleh panitia pelaksana.

7. Latar belakang diadakannya pertandingan ini adalah untuk mempererat tali
persaudaraan antarsiswa SMP se-Jawa Timur. Untuk itu, diharapkan peserta
adalah benar–benar siswa SMP di wilayah Jatim sehingga tindakan diskualifikasi
oleh panitia dapat diminimalisir.
8. Panitia berhak menutup pendaftaran apabila kuota sudah terpenuhi
(16 tim putra dan 16 tim putri) dan atau telah mencapai hari terakhir
pendaftaran.
9. Technical Meeting

Hari, tanggal : Sabtu, 13 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. Teknik Pelaksanaan Lomba
Hari, tanggal
Waktu
Tempat

: Senin – Sabtu, 15 –20 Oktober 2018
: Pukul 14.00 WIB – selesai
: SMAK St. Albertus Malang

III. Kewajiban, Hak, dan Sanksi Peserta

1. Setiap regu terdiri dari 12 pemain dan 3 official.

2. Setiap regu diharapkan wajib menggunakan kostum bernomor punggung atau
dada.
3. Kostum peserta harus seragam, kalau tidak, akan dikenai technical foul.

4. Apabila dalam regu terdapat dua atau lebih nomor yang sama akan dikenakan

technical foul.

5. Apabila saat jam pertandingan salah satu regu belum datang maka diberikan
peringatan, yaitu panggilan sebanyak tiga kali, apabila belum hadir juga maka
regu yang belum datang akan dinyatakan gugur (WO) dan kemenangan
diberikan kepada regu lawan.
6. Tiap regu harus mematuhi jadwal pertandingan yang telah disepakati pada
waktu technical meeting.
IV. Waktu dan Tempat Pertandingan

1. Pertandingan akan diselenggarakan pada tanggal 15 –20 Oktober 2018.

2. Seluruh pertandingan akan dilaksanakan di lapangan voli SMAK St. Albertus
Malang.
V.

Sistem Pertandingan

Sistem pertandingan yang digunakan dalam pertandingan ini adalah sistem
gugur dengan 2X kemenangan untuk babak penyisihan dan 3X kemenangan
untuk Semi Final dan Final.

VI. Penghargaan dan Hadiah
1. Juara I

2. Juara II

3. Juara III

4. Juara Harapan I

: Piala, piagam penghargaan, uang pembinaan

Rp.2.150.000,00 dan voucher bebas uang pangkal sebesar
100%

: Piala, piagam penghargaan, uang pembinaan

Rp.1.700.000,00 dan voucher bebas uang pangkal sebesar
75%

: Piala, piagam penghargaan, uang pembinaan

Rp.1.200.000,00 dan voucher bebas uang pangkal sebesar

50%

: Piala dan uang pembinaan Rp.1.000.000,00

VII. Wasit

1. Wasit yang meminpin pertandingan adalah wasit dari PBVSI.

2. Penyusunan jadwal tugas wasit untuk memimpin pertandingan dilakukan oleh
koordinator wasit berdasarkan pertimbangan pendapat dan saran dari
pengawas pertandingan.

3. Mengatur ketertiban dalam arena pertandingan sesuai dengan tanggung
jawabnya menjelang dan selama pertandingan dilaksanakan.
VIII. Penanggung jawab Teknis

Penanggung jawab teknis adalah pihak dari PBVSI Malang.

IX. Sanksi terhadap Pembuat Onar dan Pemogokan

1. Apabila menurut pengamat pertandingan dan pertimbangan pengawas
pertandingan terdapat pemain atau official membuat keonaran, maka terhadap
yang bersangkutan akan dikenakan sanksi berupa, regunya dinyatakan kalah
dengan diskualifikasi.

2. Pertandingan yang sedang berlangsung pada dasarnya tidak boleh dihentikan
oleh suatu pemogokan. Apabila karena suatu hal sehingga pertandingan
berhenti, wasit akan memberikan waktu paling lama lima menit kepada kapten
regu yang sedang bertanding. Jika waktu lima menit dilalui dan regu yang
dimaksud tidak bersedia melanjutkan pertandingan, regu tersebut akan
dinyatakan kalah diskualifikasi.
3. Seorang pemain yang melakukan penganiayaan terhadap pemain lawan atau
wasit yang meminpin pertandingan, wasit berhak mengeluarkan pemain
tersebut dari pertandingan dan secara otomatis tidak diperkenankan mengikuti
pertandingan yang tersisa.
4. Apabila peristiwa penganiayaan tersebut menyebabkan perkelahian massal
antar kedua regu, maka regu yang bersangkutan dinyatakan kalah
diskualifikasi.

5. Apabila official regu yang melakukan penganiayaan, maka official tersebut
dilarang untuk menjadi pemimpin pada sisa pertandingan selanjutnya.
X.

Gangguan

Apabila ada gangguan yang menyebabkan pertandingan terpaksa
dihentikan, maka penyelesaian gangguan ditunggu sampai 30 menit. Jika setelah
30 menit tidak dapat diatasi, akan akan ditunda pada besuk pagi harinya waktu
dibicarakan kedua official dan kapten tim.

XI. Protes

1. Protes dapat dilakukan secara tertulis paling lambat 30 menit setelah
pertandingan selesai dengan uang jaminan protes sebesar Rp.250.000,00
kepada pengawas pertandingan.
2. Protes akan ditangani oleh penanggung jawab teknis.

3. Keputusan penanggung jawab teknis adalah mutlak dan tidak dapat diganggu
gugat.
4. Uang protes tidak dapat diterima kembali walaupun protes diterima.

XII. Bola Pertandingan dan Waktu Latihan
1. Bola yang
pelaksana.

dipergunakan

dalam

pertandingan

disediakan

oleh

panitia

2. Bola untuk latihan peserta disediakan oleh peserta sendiri.
XIII. Penutup

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

CP

: Bapak Yosef St. Windaryanto (082257698129)

