“Kejuaraan Bulutangkis POLINELA CUP IX - Tahun 2014”

Nama Kegiatan :
POLINELA CUP IX -Tahun 2014
Kejuaraan Bulutangkis antar Mahasiswa dan Usia Dini

MAKSUD DAN TUJUAN
1. Dalam rangka Dies Natalis Politeknik Negeri Lampung ke 30 - tahun 2014
2. Memasyarakatkan olahraga bulutangkis di kalangan pecinta bulutangkis serta
masyarakat pada umumnya.
3. Mempererat tali persaudaraan antar mahasiswa.
4. Membangkitkan gairah insan bulutangkis melalui kejuaraan sebagai sarana dan
wahana pengembangan karir dan penyaluran hobi sesuai dengan fungsi dan
kapasitas masing-masing.
5. Memberikan kesempatan kepada atlet-atlet daerah lampung untuk berprestasi serta
menjadikan mereka sebagai teladan bagi atlet-atlet pemula.
6. Menjalin silaturahmi antar mahasiswa seluruh Indonesia
SASARAN
1. Menumbuhkembangkan iklim kompetisi yang sehat, kompetitif dan berkelanjutan
sehingga diharapkan dapat menjadi kalender tetap PBSI (khususnya wilayah
Lampung) untuk dilaksanakan secara berkesinambungan.
2. Menjadi ajang silaturahmi antar atlet-atlet bulutangkis di perguruan tinggi untuk
meningkatkan persatuan antar mahasiswa
WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN
Tanggal : 21 – 25 Oktober 2014 dimulai Pukul 08.00 Wib
Tempat : GSG - Politeknik Negeri Lampung (POLINELA)
Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 10, Rajabasa Bandar Lampung
Acara Pembukaan :
Hari/tgl : Senin, 21 Oktober 2014 – Pukul : 08.00Wib
Tempat : GSG - Politeknik Negeri Lampung (POLINELA)

PESERTA
1. Para atlet yang terdaftar aktif di Sekolah ataupun Perguruan Tinggi Masing-masing.
2. Para atlet bulutangkis perorangan/umum (ganda putra bebas usia, Instansi
Pemerintah/swasta).
3. Para Atlet Usia Dini Tunggal Putra/Putri : Sekolah Dasar(SD), Sekolah Menengah
Pertama (SMP)
KELOMPOK YANG DIPERTANDINGKAN :
1.
2.
3.
4.
5.

Perseorangan Putra Antar Mahasiswa _ TUNGGAL
Perseorangan Putra Antar Mahasiswa _ GANDA
Perseorangan Putri Antar Mahasiswa/umum _ TUNGGAL
Perseorangan Putri Antar Mahasiswa /umum_ GANDA
Beregu Putra bebas, usia minimal 30tahun (3 pasang) - GANDA

PENDAFTARAN
1. Pendaftaran dapat dilakukan sejak edaran ini dikeluarkan dan DITUTUP 18 Oktober
2014 (3 hari sebelum kejuaraan) Pukul : 16.00 WIB
2. Pendaftaran disampaikan/dikirim ke alamat panpel.
3. Pendaftaran harus dilakukan secara tertulis/email oleh Sekolah/Perguruan Tinggi
dimana tercatat sebagai siswa/mahasiswa aktif, dengan dilampiri RAPORT, BUKTI
KTM, (yang masih berlaku) .
4. Pendaftaran harus dengan NAMA LENGKAP sesuai data, tidak dengan nama
samaran atau nama panggilan.
5. Biaya Pendaftaran :
o Tunggal Putra/Putri
: Rp. 100.000,o Ganda Putra/Putri
: Rp. 100.000,o Ganda Putra Bebas Usia minimal 30 tahun : Rp. 200.000,o Usia Dini SD & SMP
: Rp. 75.000,6. Foto Copy KTP ( identitas diri yang sah) bagi peserta GANDA BEREGU BEBAS USIA
Minimal 30 tahun dan biaya pendaftaran diserahkan pada saat pendaftaran atau
paling lambat saat technical menejer, apabila tidak menyerahkan maka akan dicoret
dari daftar peserta.

TEMPAT PENDAFTARAN
Sekretariat, Kampus Politeknik Negeri Lampung (Polinela)
Jl. Soekarno Hatta No. 10, Rajabasa- Bandar Lampung
Tlp. 0721-703995, Fax. 0721-787309
Contact Person :
Jaja
: 0812 72206219
Hi. Erlan
:081272776663
Nyoman
: 0812 72619123
Email : humas@polinela.ac.id
UNDIAN :
1. Seeded ditentukan oleh Referee berdasarkan Ranking terakhir pada kejuaraan
Polinela Cup VIII 2013 lalu
2. Undian & Manager Meeting dilaksanakan pada Minggu, 19 Oktober 2014 (2 hari
sebelum kejuaraan) pukul 14.00 WIB, bertempat di GSG Polinela – Bandar Lampung
3. Peserta wajib menunjuk Manager yang bertanggung jawab atas pemainnya dan
wajib hadir pada saat Manager Meeting. Apabila tidak hadir dianggap menyetujui
dan harus mentaati keputusan-keputusan yang diambil saat Manager Meeting.
SISTEM PERTANDINGAN :
Pertandingan PERSEORANGAN dengan menggunakan SISTEM GUGUR menentukan
Peringkat I dan II serta Semifinalis.
SHUTTLECOCK :
Shuttlecock yang digunakan disediakan dan diatur oleh Panitia Pelaksana.
PERATURAN PERTANDINGAN :
1. Peraturan pertandingan yang dipergunakan adalah peraturan PBSI / BWF
2. Seorang atlet dibenarkan bermain 2x pada event / partai yang berbeda (Tunggal &
Ganda Khusus mahasiswa)
3. Pemain yang harus bermain berturut-turut berhak mendapatkan waktu istirahat 30
menit diantara dua pertandingan yang akan dilakukan secara berturut-turut.
4. Pemain yang gilirannya bertanding sesuai jadwalnya setelah dipanggil dalam waktu 5
(lima) menit tidak hadir / memasuki lapangan dinyatakan kalah/WO.
5. Selain pemain yang dipanggil untuk bertanding tidak dibenarkan masuk lapangan
6. Apabila terjadi gangguan, Referee berhak menunda/memindahkan pertandingan
dengan melanjutkan score yang telah dicapai.

7. Apabila akan memberikan perlengkapan tambahan kepada pemain yang sedang
bertanding harus melalui Referee.
8. Jadwal yang tertera dalam buku panduan menjadi dasar dilaksanakannya suatu
pertandingan, namun pertandingan dapat dimajukan waktunya atau mundur karena
terjadi WO dan lain sebagainya.
9. Peserta wajib mengetahui bila dan dimana pertandingannya dilakukan
CIDERA SEWAKTU BERTANDING :
Pemain yang mengalami cidera sewaktu bertanding tidak mendapatkan waktu khusus untuk
memulihkan cideranya, apabila tidak dapat melanjutkan pertandingan dinyatakan kalah.
SCORING SISTEM DAN INTERVAL :
1. Pertandingan menggunakan score 3 x 21 RALLY POINT dengan prinsip the best of
three games.
2. Apabila telah mencapai score 11 pemain berhak istirahat tidak melebihi 90 detik,
dimana Pelatih diperkenankan mendatangi pemain untuk memberikan intruksiintruksi, namun pemain dilarang meninggalkan lapangan.
3. Antara game pertama dan kedua atau antara game kedua dan ketiga (bila ada)
pemain berhak istirahat tidak lebih dari 120 detik.
4. Pelatih boleh memberikan intruksi dengan kata-kata atau isyarat pada saat shuttle
not in play.
PERGANTIAN PEMAIN :
Tidak diperkenankan melakukan pergantian pemain untuk Tunggal maupun Ganda
KETENTUAN PAKAIAN :
1. Ketentuan pakaian mengikuti ketentuan PBSI/BWF
2. Pemain harus berpakaian olahraga yang pantas/sopan warna bebas dan untuk
pemain Ganda wajib berpakaian yang sama saat Semifinal.
3. Menggunakan sepatu sport/olah raga yang pantas/sopan
4. Official/Pelatih yang mendampingi pemain dilapangan harus berpakaian yang pantas
dan bersepatu.
KETENTUAN PROTES :
1. Protes harus diajukan oleh Manager yang bersangkutan secara tertulis ditujukan
kepada Referee disertai uang protes sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
tunai.
2. Pihak yang memprotes harus memiliki data pembanding dan pihak yang diprotes
harus dapat menunjukkan bukti yang diminta untuk bahan penyelesaian.

3. Apabila pihak yang diprotes tidak dapat menunjukkan/menyerahkan data-data yang
diminta sesuai dengan waktu telah ditentukan akan dikanai sanksi DISKUALIFIKASI.
4. Protes yang tidak memenuhi persyaratan tidak akan dilayani.
5. Protes dapat dilakukan paling lambat diajukan ke Referee 15 menit setelah
pertandingan yang bersangkutan selesai.
6. Uang protes menjadi hak milik Panitia Pelaksana
AKOMODASI :
Panitia tidak menanggung biaya akomodasi/penginapan dan antar jemput peserta, seluruh
biaya akomodasi menjadi tanggung jawab masing-masing peserta,
KETENTUAN PERWASITAN :
1. Wasit/Hakim Service/Hakim Garis yang memimpin pertandingan ditunjuk oleh
Panitia Pelaksana/Referee.
2. Keputusan Wasit yang memimpin pertandingan bersifat mengikat.
3. Wasit dapat menganulir keputusan Hakim Garis.
4. Referee berhak memutuskan segala sesuatu yang menyangkut pertandingan dan
keputusan bersifat final.
KETENTUAN HADIAH :
1. Semua PERINGKAT I s/d Semifinal mendapatkan UANG PEMBINAAN
2. Total Hadiah Rp. 30.000.000,KETENTUAN LAIN-LAIN :
Hal-hal yang belum tertera dalam ketentuan ini akan ditentukan kemudian.

Bandar Lampung, Oktober 2014
Panitia Pelaksana
POLINELA CUP IX – 2014

