PERATURAN PERTANDINGAN CABOR BULUTANGKIS
A. UMUM
1.

2.

Pelaksanaan Pertandingan
Tanggal
: 17 sd 21 , Oktober 2017
Pukul
: 09.00 Sampai Selesai
Tempat
: Gor Dafest Daya
Contac Person
: 081354979707 (Syahrir Salaman), 08135503392 (Ahmad) & 085299962583 (Wandy)
Pertemuan Teknik
Pertemuan teknik cabang olahraga akan ditentukan ketika pertemuan teknik umum dan
technical meeting akan dilaksanakan pada 16, Oktober 2017 di Aula KONI Prov Sulawesi
Selatan.

B. KHUSUS
1.
2.

Peraturan Pertandingan
Peraturan permainan menggunakan peraturan BWF/PBSI, atlet dan Offisial dianggap
sudah mengetahuinya.
Peserta
Ketentuan umum panitia besar Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS ) tentang
peserta, berlaku seluruh peserta pertandingan Bulutangkis POMNAS
XV Tahun 2017
Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Berikut:
a. Peserta POMNAS XV tahun 2017 Prov. Sulawesi Selatan adalah atlet yang tergabung
dalam kontingen utusan BAPOMI.
b. Setiap atlet harus mematuhi syarat-syarat sebagai berikut:










Warga Negara Indonesia
Keabsahan atlet yang berprestasi dalam POMNAS XV Tahun 2017 Prov. Sulawesi Selatan
adalah atlet yang berstatus mahasiswa aktif kuliah pada program Diploma, strata satu (S1), pada perguruan tinggi negeri atau suwasta yang terdaftar di Kemendikbud dan
Kementerian /Lembaga lainya.
Tercatat sebagai mahasiswa salah satu perguruan tinggi yang dibuktikan dengan fotocopi
kartu tanda mahasiswa (KTM), kartu rencana Study (KRS), Surat rekomendasi yang
dikeluarkan oleh pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan yang bersangkutan.
Tercatat sebagai satu kontingen dan hanya untuk satu cabang olahraga.
Tidak dalam keadaan menjalani skorsing dari organisasi induk cabang olahraga.
Adanya batasan umur yaitu maksimal 25 tahun pada tanggal 31 Desember 2017
Menyerahkan pas foto yang terbaru berwarna dengan ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.
Peserta yang tidak memenuhi persyaratan diatas maka tidak diperbolehkan mengikuti
pertandingan.

3.

Nomor Pertandingan ada 2, Beregu dan Perorangan
A. Beregu
a.
Putra ( 2 Tungal dan 1 ganda)
b. Putri ( 2 Tungal dan 1 ganda)
B. Perorangan
a.
Tunggal (Putra & Putri)
b. Ganda (Putra & Putri
c.
Ganda Campuran

4.

Sistem Pertandingan
a. Semua pertandingan perorangan maupun beregu akan menggunakan sistem gugur.
b. Jumlah peserta tiap nomor pertandingan perorangan dan beregu maksimal 4
orang/regu dari 4 (empat) daerah yang berbeda.
c. Pertandingan dengan system relly poin (two winning set)
Wasit dan Ketentuan Wasit
Wasit yang memimpin pertandingan pada POMNAS XV tahun 2017 Prov. Sulawesi Selatan
adalah wasit yang ditentukan oleh panitia pelaksana berdasarkan usulan dari Pengprov
PBSI Sulawesi Selatan dan PP. PBSI.
Ketentuan Wasit
a.
Wasit / Hakim Service / Hakim Garis yang memimpin pertandingan ditunjuk oleh Panitia

5.

b.
c.
d.

6.

Pelaksana.
Keputusan Wasit yang memimpin pertandingan bersifat mengikat.
Wasit dapat menganulir keputusan Hakim Garis.
Referee berhak memutuskan segala sesuatu yang menyangkut pertandingan dan
keputusannya bersifat final.

Cidera Sewaktu Bertanding :

Pemain yang mengalami cidera sewaktu bertanding tidak mendapatkan waktu khusus
untuk memulihkan cideranya, apabila tidak dapat melanjutkan pertandingan dinyatakan
kalah.
7. Ketentuan Protes
a. Protes harus diajukan oleh Manager yang bersangkutan secara tertulis ditujukan
kepada Referee disertai uang protes sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh RatusLima Ribu
Rupiah) tunai.
b. Pihak yang memprotes harus memiliki data pembanding dan pihak yang diprotes harus
dapat menunjukkan bukti yang diminta untuk bahan penyelesaian.
c. Apabila pihak yang diprotes tidak dapat menunjukan / menyerahkan data-data yang
diminta sesuai dengan waktu telah ditentukan akan dikenai sanksi DISKUALIFIKASI.
d. Protes yang tidak memenuhi persyaratan tidak akan dilayani.
e. Protes dapat dilakukan paling lambat diajukan ke Referee 15 menit setelah
pertandingan yang bersangkutan selesai.
f. Uang protes menjadi milik Panitia Pelaksana.
8. Jadwal Latihan (Pemakaian Lapangan)
a. Panitia pelaksana mengatur jadwal latihan uji coba lapangan.
b. Pada sesi latihan masing-masing menggunkan shuttlecock sendiri.
9. Hadiah
a. Nomor Beregu akan mendapatkan medali dan piagam.
b. Nomor Perorangan akan mendapatkan medali dan piagam.
10. Penutup.
a. Jadwal pertandingan akan disesuikan dengan jumlah peserta dan jadwal akan
dibagikan pada saat technical meeting.
b. Hal-hal yang belum diatur peraturan pertandingan ini kan ditetapkan kemudian pada
saat technical meeting yang dipimping oleh Ketua Bidang Turnamen dan Perwasitan
Pengprov PBSI Sulawesi Selatan.
11. Ketentuan lain-lain
Hal yang belum terterah dalam ketentuan ini akan ditentukan dikemudian hari.

