PERATURAN PERTANDINGAN CABOR BOLAVOLI
A. UMUM
1. Pelaksanaan Pertandingan
Tanggal
:
Tempat
: GOR Tunas Bangsa Makassar, SulawesiSelatan
2. Pertemuan Teknik
Pertemuan Teknik Cabor akan ditentukan ketika Pertemuan Teknik Umum
B. KHUSUS
1. Bola yang Digunakan
a. Bola yang digunakan adalah merk MOLTEN V5000 yang disiapkan olehpanitia pelaksana.
b. Saat pemanasan, memakai bola yang disiapkan oleh masing-masing tim
2. Kelompok dan Jumlah Peserta
a. Putra
: 12 Orang Atlet, 3 Official
b. Putri
: 12 Orang Atlet, 3 Official
3. Peraturan Pertandingan
Peraturan permainan yang digunakan adalah Peraturan Permainan Bolavoli yang terbaru dan
telah disahkan oleh PP PBVSI.
4. Lama Pertandingan
Pertandingan dengan Three Winning Set (the best three of three set)
5. Sistem Pertandingan
a. Ditentukan kemudian jumlah Poolnya (dilihat dan jumlah peserta)
b. Urutan dan Penempatan Peserta/Team ditentukan pada Technical Meeting
6. Urutan Prestasi (Rangking)
a. Peserta melaksanakan suatu pertandingan “sating ketemu” dalam satu(pool), pada Babak
Pertama dan Babak Kedua akan diatur sesuai jumlah tim.
b. Penentuan Rangking (urutan prestasi) regu-regu setelah melakukan serangkaian pertandingan
dengan system “satu kali saling ketemu” pada setiap Pool, setelah Kompetisi berturut-turut
dengan ditentukan sebagai berikut:

Menang 3-O : nilai = 3, kalah = 0

Menang 3-1 : nilai = 3, kalah = 0

Menang 3-2 : nilai = 2, kalah = 1

Menang W.O : nilai = 3, kalah = 0
c. Paling banyak Jumlah Nilai Kemenangan, setelah dibagi dengan Jumlah Nilai Kekalahan
d. Paling banyak Jumlah Set Kemenangan setelah dibagi dengan JumlahSet Kekalahan
e. Menang dalam Pertandingan antara Regu-Regu yang bersangkutan
7. Datang Terlambat
a. Regu yang bertanding, harus berada di tempat pertandingan 15 menit sebelum pertandingan
dimulai (sesuai jadwal pertandingan).
b. Regu yang karena kesalahan sendiri, datang terlambat kelapangan pertandingan lebih dan dan
15 menit setelah waktu/jadwal pertandingan dimulai, maka regu tersebut dinyatakan KALAH WO
(Walk Over).
8. Protes
a. “PROTES” dibenarkan paling lambat 5 (lima) menit setelah pertandinganselesai dengan
tembusan kepada regu yang diprotes.
b. Satu kali mengajukan protes harus disertai dengan uang protes sebesar Rp 1.000.000;- (satu
juta rupiah) dan uang protes tidak kembali.
c. Protes harus diajukan secara tertulis oleh Official Team, ditunjukkan kepada Dewan Hakim
d. Diterima/tidaknya protes yang diajukan, disampaikan secara tertulis maupun secara lisan oleh
Dewan Hakim.
9. Dewan Hakim
a. Untuk ketertiban pelaksanaan pertandingan bolavoli POMNAS
XV Tahun 2017 Makassar,
Sulawesi Selatan perlu ditunjuk Dewan Hakim yang merupakan Badan Tertinggi untuk
menyelesaikan masalah-masalah yangtimbul selama pertandingan berlangsung.
b. Dewan Hakim harus selalu berada ditempat yang disediakan oleh Panitia Pelakasana agar mudah
mengawasi jalannya pertandingan dan mudahdikumpulkan bila akan mengadakan musyawarah.
c. Keputusan Dewan Hakim adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
d. Dewan Hakim terdiri dari:





Unsur Pengprov. PBVSI Sulsel
Unsur Wasit Nasional Senior
Unsur Panitia (BAPOMI Sulsel) :

10. Perwasitan
a. Untuk kelancaran jalannya pertandingan dibidang perwasitan, perludibentuk Dewan Perwasitan.
b. Tugas Dewan Perwasitan adalah:
 Mengatur penugasan wasit I,II, Scorer dan Hakim Garis
 Mengendalikan jalannya pertandingan agar dapat berlangsung tertiblancar dan bermutu
 Memutuskan hal-hal yang terjadi dilapangan yang tidak dapatdiselesaikan oleh wasit yang
memimpin pertandingan
 Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas wasit I, II, Scorer danHakim Garis.
 Dewan Perwasitan terdiri dari:
a. Wasit Senior PBVSI Sulsel :
b. Wasit Nasional Sulsel :
11. Ketentuan Lain-Lain
a. Warna Seragam Tim dimasukkan ke Panitia pada saar Technical Meeting dan diberikan
sepenuhnya ke Bidang Pertandingan yang mengatur pemakaian warna kostum tim pada saat
bertanding.
b. Tim yang tidak mau melanjutkan pertandingan yang ditetapkan oleh Dewan Hakim, maka tim
¡tu dinyatakan kalah WO dengan score 3-0 : (25-0) (25-0) (25-O).
c. Tim yang tidak mau menandatangani hasil pertandingan pada Scoring Sheet dinyatakan kalah
WO dengan score 3-0: (25-O) (25-O) (25-O).
Ketentuan Umum Peserta
Ketentuan umum Panitia Besar Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS ) tentang peserta,
berlaku seluruh peserta pertandingan Bolavoli POMNas XV Tahun 2017 Sulawesi Selatansebagai
berikut:
a. Peserta POMNas
XV Tahun 2017 Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan adalah Atlet yang
tergabung dalam kontingen utusan BAPOMI Provinsi masing-masing.
b. Setiap atlet harus mematuhi syarat-syarat sebagai berikut:










Warga Negara Republik Indonesia
Keabsahan atlet yang berpartisipasi dalam POMNAS XV tahun 2017 Provinsi Sulawesi Selatan adalah
atlet yang berstatus mahasiswa aktif kuliah pada program Diploma dan Strata Satu (S1), pada
Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta yang terdaftar di Kemedik dan atau Kementerian /Lembaga
Iainnya.
Tercatat Sebagai mahasiswa salah satu perguruan tinggi yang dibuktikan dengan fotocopi Kartu Tanda
Mahasiswa (KTM), Kartu Rencana Studi (KRS) serta Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh
Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan yang bersangkutan
Tercatat sebagai salah satu kontingen dan hanya untuk satu cabang olahraga.
Tidak dalam keadaan menjalani skorsing dan organisasi induk cabang olahraga.
Adanya batasan umur yaitu maksimal 25 tahun pada tanggal 31Desember 2017
Menyerahkan Pas Photo terbaru berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.
Peserta yang tidak memenuhi persyaratan diatas maka tidak diperbolehkan mengikuti pertandingan.

Ketentuan Khusus Official dan Pemain
a. Official dan peserta diwajibkan memakai pakaian olahraga.
b. Kostum Pemain harus seragam, baik warna maupun corak potongan, dan bernomor depan
belakang sesuai ketentuan (1-18)
c. Sesuai ketentuan, pemain yang didaftarkan sebagai pemain hanya 12 orang dengan
mencantumkan nama ash serta foto ukuran 3x4 berwarna
dan mengisi daftar nama pada
form yang telah disediakan.
d. Setiap Regu harus mengikuti segala peraturan pertandingan dan
e. peraturan permainan.
f. Setiap official dan peserta diharuskan mengikuti Upacara Pembukaan/ Penutupan
dan
memakai pakaian Olahraga (trainning sport).
g. Suatu pertandingan yang mengalami gangguan hanya dapat ditunda atas persetujuan kedua
regu yang bertandingan dan diketahui oleh wasit yang memimpin pertandingan.
h. Hal-hal yang belum tercakup dalam peraturan pertandingan ini akanditetapkan kemudian.
12. Penutup
Demikian peraturan pertandingan ini di buat untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

