PANITIA
HUT KE-66 KEMERDEKAAN RI DAN HUT KE-26 SäMâ
VIHâRA JAKARTA DHAMMACAKKA JAYA
Jl. Agung Permai XV/12 Blok C Sunter Agung Podomoro, Jakarta
Telp. (021) 64716739, 6414304 Fax. (021) 6450206 Email: cakka@centrin.net.id

LOMBA CATUR
I.

WAKTU DAN TEMPAT
A. Penyisihan
Hari/Tanggal
Tempat
Pukul

: Minggu, 07 & 14 Agustus 2011
: Pergola Vihàra Jakarta Dhammacakka Jaya
: 13.00 WIB - selesai

B. Final
Hari/Tanggal
Tempat
Pukul
II.

SISTEM PERLOMBAAN














III.

: Minggu, 21 Agustus 2011
: Pergola Vihàra Jakarta Dhammacakka Jaya
: 13.00 WIB - selesai

Sistem pertandingan yang digunakan menggunakan sistem gugur, artinya
peserta yang kalah langsung gugur.
Peserta yang bisa mengikuti lomba maksimum 32 peserta.
Buah catur yang dipegang harus jalan.
Pada awal permainan tidak boleh 2 bidak sekali jalan.
Jika memakan buah lawan harus memegang buah catur sendiri baru mengambil
biji lawan.
Mengamcam raja harus bilang skak terlebih dahulu. Jika tidak bilang, tidak
boleh mengeksekusi raja.
Jika raja dan jalur rokade sedang diancam lawan, maka raja tidak boleh
melakukan rokade.
Pion potong berlaku.
Pertandingan tidak menggunakan jam catur, kecuali pada saat babak final.
Waktu pertandingan total maksimum 60 menit (1 jam).
o Jika terjadi remis, partai diulang dengan pemain masing-masing diberi
waktu 20 menit.
o Jika masih remis, maka kemenangan dihitung dari material yang ada
o Jika masih remis, maka diadakan partai ulang dengan putih mendapat waktu
5 menit, hitam 5 menit.
o Jika masih terjadi remis, maka hitam menang.
Pemain yang terlambat 30 menit dari waktu pertandingan dimulai akan
dinyatakan kalah WO, dan lawannya langsung dinyatakan menang WO.
Keputusan panitia/dewan hakim adalah mutlak. Dan panitia/dewan hakim
berhak mengambil keputusan tambahan lainnya diluar peraturan di atas bila
dianggap perlu dan keputusan itu berlaku mutlak.

SYARAT PESERTA


Peserta beragama Buddha.
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IV.

KETENTUAN LOMBA










V.

Peserta yang mendaftar wajib menyertai data-data diri (KTP, kartu pelajar atau
lainnya) dan/atau surat pengantar dari sekolah/vihara/ organisasi Buddhis yang
diwakili/perorangan.

Lomba terdiri dari 2 kategorti, yaitu;
a. Tiangkat anak-anak : usia  15 tahun
b. Tingkat umum usia
: usia > 15 tahun
Jumlah peserta maksimal 32 orang setiap kategori lomba, selebihnya cadangan
jika ada yang batal.
Peserta wajib hadir 1 (satu) jam sebelum perlombaan dimulai untuk mendaftar
ulang dan mengambil nomor peserta.
Peserta diberikan toleransi tiga kali panggilan, dan bila belum hadir maka
dinyatakan gugur.
Peserta diharapkan tetap berada di tempat selama perlombaan berlangsung.
Keputusan juri berlaku mutlak.
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.

PENDAFTARAN
Pendaftaran paling lambat tanggal 31 Juli 2011.
Biaya pendaftaran Rp. 15.000,- per orang.
Pendaftaran dibuka setiap hari dengan menghubungi:
 Andrea K (0818-06938370, 0898-8205037)
 Denny (021-99470219)
 Sekretariat Vihàra Jakarta Dhammacakka Jaya (6471 6739 atau 641 4304)
Jakarta, Juni 2011
PANPEL
HUT ke-66 RI & HUT ke-26 Sãmà VJDJ

2

