PERATURAN PERTANDINGAN CABOR PENCAK SILAT
A.

UMUM
1. Pelaksanaan Pertandingan
Tanggal
: 15 – 20 Oktober 2017
Tempat
: Balai Sidang Muktamar UniversitasMuhammadiyah Makassar
2. Pertemuan Teknik
Pertemuan Teknik Cabor akan ditentukan ketika Pertemuan Teknik Umum 13 Oktober 2017
di GOR Universitas Hasanuddin Makassar.
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Kategori Tunggal

Medali yang Diperebutkan
a. Emas
: 15 Buah
b. Perak
: 15 Buah
c.
Perunggu
: 28 Buah
Dengan Perincian
a. Kategori Tanding :

b.

1.
2.
3.

Juara I (1 orang) akan mendapat Medali Emas dan Piagam.
Juara II (1 orang) akan mendapat Medali Perak dan Piagam.
Juara III (2 orang) akan mendapat Medali Perunggu dan Piagam.

1.
2.
3.

Juara I (1 orang) akan mendapat Medali Emas dan Piagam.
Juara II (1 orang) akan mendapat Medali Perak dan Piagam.
Juara III (1 orang) akan mendapatMedali Perunggudan Piagam.

Kategori Tunggal :

3.

Peserta
Atlet peserta harus berstatus mahasiswa aktif kuliah pada program Diploma dan Strata Satu
(S-l) pada Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang terdaftar di Kemendikbud dan atau
Kementerian/Lembaga lainnya.

4.

Persyaratan Peserta
a. Berstatus mahasiswa yang masih aktif dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa
(KTM), Kartu Rencana Studi (KRS) dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
b. Adanya batasan umur yaitu maksimal 25 tahun pada tanggal 31 Desember 2017.
c.
Memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh Panitia POMNAS XV Tahun 2017
Sulawesi Selatan.

5.

Protes dan Sanggahan terhadap Keabsahan Atlet
a.
Apabila seorang atlet mendapat sanggahan tentang keabsahannya, maka atlet
tersebut dapat mengikuti POMNAS
XV Tahun 2017 Sulawesi Selatan setelah
statusnya mendapat rekomendasi dari Tim Keabsahan dari Panitia POMNAS
XV
Tahun 2017 Sulawesi Selatan.
b.
Protes dan sanggahan harus dilaksanakan secara tertulis dengan dukungan datadata cukup, diajukan kepada Panitia POMNAS XV Tahun 2017 Provinsi Sulawesi
Selatan paling lambat sebelum hari pertama pertandingan dimulai.

6.

Ketentuan Teknik
a. Peraturan Pertandingan yang dipergunakan adalah Peraturan Pertandingan hasil
keputusan MUNAS IPSI XIII 2017.
b. Sistem Pertandingan yang dipergunakan adalah sebagai berikut :
1. Kategori Tanding, mempergunakan sistem Gugur Tunggal.
2. Kategori Tunggal, pada dasarnya mempergunakan sistem sekali tampil sesuai
dengan nomor urut undian peserta dengan ketentuan sebagai berikut :
a) Apabila pertandingan diikuti oleh sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) peserta, maka 3
b)
c)
d)
e)
f)
g)
3.

4.

Undian dan penempatan dalam penyusunan skema pertandingan.
Pada dasarnya semua peserta akan diundidan ditempatkandalam susunan
skema/ bagan pertandingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, artinya
sebelum pelaksanaan undian, maka skema pertandingan akan dibuat tertebih
dahulu oleh Sekretaris Pertandingan.
Apabila pertandingan tidak bisa dilaksanakan karena faktor non teknis (lampu
mati, keributan dan lain sebagainya) maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
a) Kategori TANDING

b)
c)

5.

6.
7.

(tiga) peserta yang berhasil meraih nilai tertinggi, akan ditetapkan sebagai Juara I,
II dan III sesuai dengan urutan tertinggi perolehan nilai.
Apabila pertandingan diikuti oleh lebih dari 7 (tujuh) peserta, maka akan
dipergunakan sistem pool.
Jumlah pool ditetapkan oleh rapat antara Delegasi Teknik, Ketua Pertandingan dan
Dewan Juri serta disampaikan kepada peserta dalam Rapat Teknik.
Tiga peraih nilai tertinggi dari setiap pool ditampilkan kembali untuk mendapatkan
penilaian di tahap berikutnya, kecuali tahap pertandingan berikutnya adalah babak
final.
Setiap Pesilat yang berhasil masuk ke babak final, akan diundi lagi untuk urutan
penampilan di babak final.
Peserta tingkat final adalah 3 (tiga) pemenang menurut urutan perolehan nilai dari
tahapan pool pertandingansebelumnya.
3 (tiga) peserta yang berhasil meraih nilai tertinggi dalam babak final, akan
ditetapkan sebagai Juara I, II dan III sesuai dengan urutan tertinggi perolehan
nilai.

Pertandingan akan dilanjutkan setelah teratasinya kendala non teknis sesuai
dengan sisa waktu yang belum diselesaikan dengan dipimpin dan dinilai oleh wasit
dan juri yang sama.
Kategori TUNGGAL
Pertandingan akan diulang sejak awal, dengan Juri yang sama dan dengan
ketentuan sebagai berikut :
Apabila hal tersebut terjadi pada Pesilat SELAIN NOMOR UNDIAN TERKAHIR,
maka akan diulang sejak awal setelah selesainya nomor undian terakhir
kategori bersangkutan.
Apabila hal tersebut terjadi pada Pesilat NOMOR UNDIAN TERAKHIR , maka
akan diulang sejak awal secepat-cepatnya 5 (lima) menit dan selambatlambatnya 10 (sepuluh ) menit setelah teratasinya kendala non teknis.

Pakaian Pesilat, sesuai dengan ketentuan pakaian yang berlaku untuk masingmasing kategori yang dipertandingkan. Pesilat TIDAK DIPERKENANKAN
memakai atribut/ tulisan/lambang lainnya, kecuali atribut/tulisan/lambang
kontingen bersangkutan dan atau badge IPSI yang dipakai di dada.
Penyimpangan dari ketentuan ini, maka Pesilat bersangkutan dinyatakan
DISKUALIFIKASI setelah diketahui tentang adanya penyimpangan pakaian oleh
Ketua Pertandingan.
Pada dasarnya Ketua Pertandingan TIDAK BERKEWAJIBAN untuk meneliti dan
memberi tahu pakaian Pesilat sebelum Pesilat memasuki arena Pertandingan.
Pesilat yang dinyatakan Menang Diskualifikasi karena keputusan Dokter
Pertandingan, maka untuk bertanding dalam babak/partai selanjutnya HARUS
mendapatkan ijin/ rekomendasi dari Dokter Pertandingan.
Senjata lepas dan keluar gelanggang pada dasarnya bukan merupakan suatu
pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hukuman pengurangan nilai. Akan
tetapi ada beberapa hal yang perlu mendapatkan penjelasan sebagai berikut :
a) Kategori Tunggal
Senjata lepas dan atau keluar gelanggang dengan cara apapun, kemudian ternyata
senjata tersebut "bisa masuk" ke gelanggang dengan cara apapun, maka Pesilat
bersangkutan akan dinyatakan keluar gelanggang, dengan mendapatkan hukuman
sesuai dengan ketentuan.

7.

Cara Penilaian
a. Cara Penilaian dalam POMNASXV Tahun 2017 Sulawesi Selatan ini akan

b.

mempergunakan sistem penilaian digital.
Apabila karena sesuatu dan lain hal penilaian dengan cara sistem digital tidak dapat
dilaksanakan maka akan dipergunakan cara penilaian dengan sistem atau cara manual
seperti biasanya.

8.

Pendamping Silat
Pada prinsipnya semua Pesilat HARUS didampingi oleh Pendamping Pesilat yang salah satu
diantaranya HARUS sejatinya. Akan tetapi kalau ada kontingen yang tidak mempunyai
Pendamping Pesilat yang sejatinya, maka kontingen yang bersangkutan dapat
menggunakan pendamping pesilat dari Atlet yang sejatinya.

9.

Aparat Pertandingan
Untuk kelancaran pelaksanaan pertandingan maka akan ditetapkan aparat pertandingan
yang terdiri dari : Delegasi Teknik, Assisten Delegasi Teknik, Ketua Pertandingan, dan
Wasit- Juri yang ditugaskan oleh PB IPSI dengan surat tugas.

10. Dokter Pertandingan
a. Dokter Pertandingan ditunjuk oleh Panitia Pelaksana Pertandingan Pencak Silat
POMNAS XV Tahun 2017Sulawesi Selatan.
b. Dokter Pertandingan mempunyai wewenang penuh dalam menentukan boleh/
tidaknya seorang atlet untuk bertanding, berdasarkan hasil pemeriksaannya.
11. Perlengkapan Pertandingan
a. Perlengkapan Pertandingan disediakan oleh Panitia Pelaksana Pertandingan Pencak
Silat POMNAS XV Tahun 2017Sulawesi Selatan kecuali Pelindung Kemaluan (Cop
Protector) dan Pelindung Sendi yang disediakan oleh masing-masing Kontingen.
b. Pelindung Dada (Body Protector) yang boleh digunakan pada waktu Pertandingan
Pencak Silat POMNAS XV Tahun 2017Sulawesi Selatan adalah Pelindung Dada (Body
Protector) yang telah disediakan oleh Panitia Pelaksana Pertandingan Pencak Silat
POMNAS XV Tahun 2017Sulawesi Selatan.
12. Pengajuan Keberatan/Rasa Tidak Puas
Pengajuan keberatan berlaku untuk semua kategori pertandingan dilakukan dengan
ketentuan tata cara sebagai berikut :
a.
Tim Manajer bersangkutan diwajibkan menyampaikan keberatannya dengan mengisi
formulir yang tersedia pada Sekretaris Pertandingan. (Selain Tim Manajer TIDAK
BERHAK untuk mengajukan keberatan atas hasil pertandingan). Pengambilan
formulir pengajuan keberatan untuk kategori Tanding dilakukan dalam kurun waktu
selambat-lambatnya 10 menit setelah keputusan pemenang oleh Ketua Pertandingan
dan diserahkan kembali (setelah diisi) kepada Sekretaris Pertandingan dalam waktu
selambat-lambatnya 20 menit sejak formulir diterima. Sedangkanuntuk kategori
Tunggal, Ganda dan Regu pengambilan formulir pengajuan keberatan dilakukan
dalam kurun waktu selambat-lambatnya 10 menit setelah diumumkannya nilai
perolehan peserta oleh Ketua Pertandingan untuk setiap nomor/kategori
pertandingan dan diserahkan kembali (setelah diisi) kepada Sekretaris Pertandingan
dalam waktu selambat-lambatnya 20 menit sejak formulir diterima.Dalam pengajuan
keberatan harus dicantumkan uraian keberatannya dengan jelas. Pengajuan
keberatan HARUS ditanda tangani oleh Manajer Tim bersangkutan.
b.
Keputusan atas keberatan tersebut pada tingkat pertama diselesaikan oleh Ketua
Pertandingan setelah berkonsultasi dengan segenap Aparat Pertandingan yang
bertugas dan disampaikan kepada Tim Manejer bersangkutan selambat- lambatnya
2 (dua) jam sejak diterimanya pengajuan keberatan.
c.
Bila keputusan tingkat pertama tetap tidak bisa diterima oleh yang bersangkutan
maka yang bersangkutan dapat mengajukan Banding. Banding disampaikan dalam
waktu 20 menit setelah putusan tingkat pertama diserahkan kepada yang
d.

e.
f.

mengajukan keberatan.

Pengadil tingkat Banding adalah Delegasi Teknik sebagai Ketua dan Assisten Delegasi
Teknik sebagai anggota, yang akan meninjau kembali masalahnya dan mengambil
keputusan setelah berkonsultasi dengan segenap Aparat Pertandingan yang bertugas
dan menyampaikan keputusannya kepada Manajer Tim bersangkutan selambatlambatnya 3 (tiga) jam setelahBanding diajukan. Keputusan pada tingkat Banding
bersifat final.
Pengajuan keberatan HANYA DAPAT DITERIMA bila disampaikan atas dasar dan cara
yang sesuai dengan nilai budi luhur dan etika Pencak Silat.
Setiap pengajuan keberatan dikenakan biaya sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta
rupiah).

13. Tata Tertib dan Sanksi
Pada dasarnya Tata tertib dan Sanksi, adalah SESUAI serta berpedoman kepada Ketentuan
Disiplin IPSI.
a. Tata Tertib yang harus dipatuhi dan berlaku bagi semua Pesilat, Official serta
Supporter selama berlangsungnya pertandingan adalah :
1. Dilarang membawa segala macam senjata/benda tajam ke dalam arena pertandingan dan

2.
b.

dilarang membuat kegaduhan/keributan yang dapat mengganggu jalannya pertandingan.
Senjata yang diperkenankan dibawa ke dalam gelanggang pertandinganHANYA senjata
yang akan dipergunakan untuk pertandingan kategori TUNGGAL pada ‘waktu
dilaksanakannya pertandingan kategori bersangkutan.
Dilarang bertindak kasar, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan terhadap
seluruh Aparat Pertandingan.

Pelanggaran terhadap Peraturan Umum dan Khusus serta larangan-larangan tersebut
dalam point 1 di atas akan dikenakan sanksi berupa :
1.

2.

3.

Untuk Pesilat :
a) Peringatan Keras
b) Dinyatakan Kalah
c) Diskualifikasi untuk seluruh Pertandingan
d) Diskors
Untuk Official :
a) Peringatan Keras
b) Tidak diakui haknya sebagai official
c) Diskors
Untuk supporter/penonton :
a) Peringatan Keras
b) Dikeluarkan dari arena pertandingan

14. Lain-lain
a. Pada saat berlangsungnya technical meeting tidak lagi membahas masalah keabsahan
atlet, karena pada dasarnya setiap atlet yang telah memiliki IDCard berhak untuk
mengikuti pertandingan kalaupun ada sanggahan/keberatan, sanggahan atau
keberatan disampaikan kepada Tim Keabsahan Panitia POMNAS
XV Tahun
2017Sulawesi Selatan.
b. Panitia POMNAS XV Tahun 2017Sulawesi Selatan akan memberikan IDCard kepada
masing-masing Peserta/Pesilat sesuai dengan kelas/kategori yang diikuti. IDCard
tersebut harus dipakai pada saat penimbangan ulang (15 menit sebelum
pertandingan). Tanpa ID Card Pesilat bersangkutan TIDAK BOLEH melakukan

penimbangan ulang.

c.
d.

e.

f.
g.

h.

Setiap atlet diperkenankan menggunakan pelindung sendi/lengan/tungkai sepanjang
tidak berlebihan (satu lapis dan dari bahan yang tidak keras).
Penimbangan berat badan dilakukan dengan memakai pakaian Pencak Silat (hitam
-hitam) dalam keadaan kering, tidak memakai sabuk, cap protector dan peralatan
pertandingan lainnya (contoh: Pelapis sendi). Segala resiko yang timbul akibat tidak
dipenuhinya ketentuan tersebut di atas menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pesilat
bersangkutan. Petugas timbang badan DIPERKENANKAN untuk memeriksa Pesilat.
TIDAK ADA toleransi berat badan, pada waktu timbang ulang 15 menit sebelum
pertandingan. Pesilat yang tidak sesuai dengan ketentuan berat badan pada kelas
yang didaftarkan, akan dinyatakan DISKUALIFIKASI.
Pesilat yang karena alasan yang sah tidak dapat mengikuti Timbang Awal, tetap
akan dimasukkan dalam undian dan diperkenankan untuk bertanding, sepanjang
semua persyaratan Pesilat sudah dipenuhi serta sudah didaftarkan kepada PB. IPSI
atau Panitia POMNAS XV Tahun 2017Sulawesi Selatan.
Setiap kontingen peserta POMNAS XV Tahun 2017Sulawesi Selatan akan menerima
Jadwal Pertandingan setiap hari setelah mengisi daftar hadir sebelum pertandingan
dimulai.
Setiap kontingen peserta POMNAS XV Tahun 2017Sulawesi Selatan, WAJIB untuk
meneliti kembali tentang kebenaran jadwal tersebut. Apabila dijumpai kesalahan
dalam penyusunan jadwal pertandingan. Kontingen peserta POMNAS
XV Tahun
2017Sulawesi Selatan HARUS segera memberitahukan kepada Sekretaris
Pertandingan untukdiadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Setiap atlet yang mengikuti pertandingan POMNAS XV Tahun 2017Sulawesi Selatan
telah diasuransikan oleh Panitia POMNAS XV Tahun 2017Sulawesi Selatan.

