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LOMBA BULU TANGKIS
I.

WAKTU DAN TEMPAT
A. Penyisihan
Hari/Tanggal
: Minggu, 06 agustus 2017
Pukul
: 15.00 WIB – selesai
B.

C.

Penyisihan
Hari/Tanggal
Pukul

: Minggu, 13 agustus 2017
: 15.00 WIB – selesai

Semifinal & Final
Hari/Tanggal
: Minggu, 20 agustus 2017
Pukul
: 15.00 WIB – selesai

Tempat : GOR Balai Samudra Kelapa Gading Jakarta Utara (seberang MOI)
Kategori : Tunggal Putra, Ganda Putra, Tunggal Putri, Ganda Campuran
II.

SYARAT PESERTA
 Peserta beragama Buddha.
 Peserta berumur di atas 15 tahun.
 Peserta yang mendaftar wajib menyertai data-data diri (KTP, kartu pelajar atau
lainnya) dan/atau surat pengantar dari sekolah/vihara/ organisasi Buddhis yang
diwakili.

III.

KETENTUAN LOMBA

Peserta wajib hadir 1 (satu) jam sebelum perlombaan dimulai untuk mendaftar
ulang dan mengambil nomor peserta.

Peserta diharuskan datang 30 menit sebelum bertanding. Apabila pertandingan
sudah dimulai dan peserta belum hadir di lapangan, panitia memberikan
toleransi batas waktu 5 menit dari acara yang sudah ditentukan, kalau tidak
hadir maka dinyatakan WO dan kepada lawan diberikan kemenangan.

Apabila keadaan seperti poin 2 di atas terjadi dengan melibatkan kedua peserta
yang berhadapan, maka keduanya dinyatakan kalah WO dan lawan di babak
selanjutnya berhak maju ke babak berikutnya lagi.

Bila partai sebelumnya harus dimainkan lebih cepat karena terjadi WO, maka
partai berikutnya segera dilanjutkan sesuai dengan jadwal pertandingan. Dan
peserta yang bersangkutan akan diberitahu oleh pemimpin pertandingan.

Setiap peserta akan diundi untuk menentukan lawan pertandingan dan hasil
pengundian tidak dapat diganggu gugat.

Peserta diharapkan tetap berada di tempat selama perlombaan berlangsung.

IV.

SISTEM PERLOMBAAN
Memakai sistem gugur.

Keputusan wasit dan panitia berlaku mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Setiap partai pertandingan menggunakan sistem reli poin dengan the best of
three sets/two wining sets (dua kali kemenangan).

Bila terjadi rubber set akan diberi waktu istirahat 5 menit.

Pihak yang lebih dulu memperoleh angka 21 memenangkan 1 set.

Pihak yang memenangkan suatu reli mendapat tambahan 1 angka pada
skornya.
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Bila skor menjadi 20 sama (20-20), pihak yang memperoleh 2 angka secara
berturut-turut memenangkan satu set itu. Dengan kata lain, dicari selisih 2 (2426, 25-27, dst..).
Bila skor menjadi 29 sama (29-29), pihak yang memperoleh angka ke-30
memenangkan set itu.
Pihak yang memenangkan 1 set terakhir memegang servis pada set berikutnya
dan kedua pihak yang bertanding/berhadapan saling tukar tempat. Khusus
untuk set ketiga (bila ada) kedua pihak saling bertukar tempat lagi apabila salah
satu pihak mencapai poin ke-11.
Pihak-pihak yang kalah di semifinal harus saling bertanding untuk menentukan
juara ketiga.
Peraturan pertandingan yang digunakan adalah peraturan PB PBSI.
UNDIAN
Sebelum permainan dimulai, maka pihak yang menang dalam undian itu berhak
mendapat pilihan untuk:
a. Servis lebih dahulu, atau
b. Memilih tempat
Pihak yang kalah undian, mendapat salah satu sisanya.
Apabila pemain mengalami cidera saat pertandingan dan tidak dapat
melanjutkan permainan, maka pemain tersebut dinyatakan kalah.

CATATAN
o
Seorang peserta akan didiskualifikasi apabila:
a. Tidak memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh panitia mulai
dari syarat peserta hingga sistem permainan;
b. Terbukti bahwa peserta merupakan pemain yang berstatus sebagai pemain
tingkat daerah (pelatda) atau pemain tingkat nasional (pelatnas) ataupun
pemain yang tergabung dalam pemusatan pelatihan bulu tangkis.
c. Terbukti bahwa peserta merupakan mantan pemain tingkat daerah (pelatda)
atau tingkat nasional (pelatnas) ataupun yang tergabung dalam pemusatan
pelatihan bulu tangkis.
o
Peserta dianggap telah mengerti dan jelas mengenai peraturan dan kriteria lomba
melalui keterangan-keterangan di atas. Panitia mempunyai hak penuh atas hal-hal
yang menyangkut teknis lomba dan hal-hal lain yang tidak terduga.
o
Peserta diwajibkan menjujung tinggi sportivitas dengan mentaati peraturan yang
tercantum dalam petunjuk pelaksanaan ini.
o
Sistem pertandingan dapat berubah sesuai dengan kondisi di lapangan.
o
Apabila pada saat perlombaan akan berlangsung, peserta yang ikut kurang dari 8
peserta per kategori, maka pertandingan dibatalkan dan biaya pendaftaran
dikembalikan.
V.

PENDAFTARAN
Pendaftaran paling lambat tanggal 23 juli 2017
Biaya pendaftaran:
• Tunggal
: Rp. 50.000,• Ganda
: Rp. 100.000,Pendaftaran dibuka setiap hari kerja dengan menghubungi:
• Sdr. Nicky Rich (08986888889)
• Sekretariat Vihàra Jakarta Dhammacakka Jaya (6471 6739 atau 641 4304)
Jakarta, 15 juni 2017
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