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KATA PENGANTAR 

 

 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat 

rahmat dan karunia-Nya, Buku Pedoman POR Bapomi DIY 2021 dapat 

diselesaikan. Buku pedoman ini disusun sebagai panduan dalam menjalankan 

peraturan umum dan peraturan pertandingan/perlombaan cabang olahraga POR 

Bapomi DIY 2021. Dengan tersedianya pedoman buku Pedoman ini, diharapkan 

terwujudnya penyelenggaraan pertandingan atau perlombaan cabang olahraga 

yang fair, sportif dan berkualitas. 

Proses penyusunan buku pedoman ini tidak terlepas dari bantuan dan 

dukungan berbagai pihak. Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan dan 

terimakasih yang tulus kepada berbagai pihak atas seluruh bantuan, dorongan, 

saran, dan masukan serta berkenan mencurahkan waktunya dalam penyusunan 

buku Pemin. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan berkah dan rahmat atas 

semua kebaikan yang telah diberikan. 

Kami berharap semoga buku panduan ini dapat menjadi pedoman bagi 

Panitia Pelaksana POR BAPOMI DIY 2021 dalam melaksanakan 

pertandingan/perlombaan. 

Ketua Umum Bapomi DIY 

 
 

 
Prof. Dr. Lantip Diat Prasojo, M.Pd. 
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PERATURAN UMUM POR BAPOMI DIY 2021 

DAN PERTEMUAN TEKNIK (TECHNICAL MEETING) 

 

A. KELAYAKAN NOMOR EVENT 

Nomor Event dapat diselenggarakan Minimum diikuti oleh 4 peserta dari 3 PT 

 

B. PERTEMUAN TEKNIK 

Pertemuan Teknik POR Bapomi 2021 dilaksanakan di PT Penyelenggara dapat 

diselenggarakan secara Luring/Daring. Pertemuan Teknik Wajib dilaksanakan bagi 

setiap cabang olahraga yang ditentukan  waktunya dan dihadiri oleh : 

1. Ketua panitia pelaksana cabang olahraga  

2. Technical Delegate/Komisi Wasit cabang olahraga  

3. Manajer dan pelatih dr PT 

 

C. PROTES/SANGGAHAN 

Protes/sanggahan mengenai status keabsahan peserta (atlet) di atas harus 

dilakukan secara tertulis oleh pimpinan kontingen dengan dukungan data-data yang 

cukup dan akurat, diajukan kepada panitia penyelenggara. 

 

D. PERSYARATAN DAN KEABSAHAN ATLET PESERTA POR BAPOMI DIY 2021 

1. Atlet peserta adalah warga negara indonesia dan harus berstatus mahasiswa 

Diploma atau Sarjana aktif pada perguruan tinggi yang dibina oleh Kementrian 

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (termasuk Kementerian Agama dan 

Kementrian Kesehatan). 

2. Terdaftar di pangkalan data pendidikan tinggi (PD-Dikti). 

3. Atlet peserta didaftarkan dan tergabung dalam satu kontingen PT. 

4. Atlet peserta mengisi data pribadi, asal perguruan tinggi. 

5. Atlet peserta memenuhi syarat mahasiswa yang dibuktikan dengan kartu tanda 

mahasiswa (KTM), kartu rencana studi (KRS) semester berjalan serta surat 

rekomendasi yang dikeluarkan oleh pimpinan peguruan tinggi bidang 

kemahasiswaan yang bersangkutan. 

6. Atlet peserta wajib saling menghormati, bertanding secara jujur, tidak melakukan 

tindak kekerasan dan tunduk pada peraturan pertandingan sesuai cabang 

olahraga yang diikutinya. 

7. Atlet peserta tidak dalam keadaan menjalani skorsing dari organisasi induk 

cabang olahraga. 

8. Keabsahan peserta sepenuhnya menjadi tanggung jawab Panitia Pelaksana POR 

BAPOMI Tahun 2021 Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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E. Cabang Olahraga yang dipertandingkan 

POR BAPOMI 2021 akan diselenggarakan pada tanggal 24-28 November 2021, 

Berikut Cabor yang dipertandingkan dan Tempat pertandingan POR BAPOMI DIY 2021. 

NO Cabor Tempat dan CP 
Penyelengara 

Nomor Pertandingan 

1. Atletik UGM  
Narahubung: 
Rahmah Hanifah 
(081393346152) 

- Lompat jauh Pa/Pi 
- Lompat tinggi Pa/Pi 
- Lompat Jangkit Pa/Pi 
- Lempar Lembing Pa/Pi 
- Tolak Peluru Pa/Pi 
- Lempar Cakram Pa/Pi 
- Lari 100, 200, 400, 800 m Pa/Pi 
- Estafet 4x100 m Pa/Pi 

2. Bolavoli UII  
Narahubung: 
Suryadi, SH 
(08562880463) 

- Putra  
- Putri 

3. Bulutangkis ITNY  
Narahubung: Rizqi 
Muhammad 
Mahbub, ST., MT. 
(081221526220) 

- Tunggal Putra  
- Ganda Putra  
 

4. Catur UAD  
Narahubung Hany 
Srihartaya, S.Pd.  
(081336169991) 

- Cepat Putra  
- Cepat Putri 
- Kilat Putra  
- Kilat Putri 

5. Karate UIN 
Narahubung:  
Raden Angga 
Permana 
(081366101179) 

- Kata Perorangan Putra 
- Kata Perorangan Putri 
- Kata Beregu Putra 
- Kata Beregu Putri 

6. Panahan UNY 
Narahubung: Azzam 
Haniffudin 
(083863547629) 

- Perorangan, Beregu Recurve 
- Perorangan, Beregu Compound 
- Perorangan, Beregu Standar bow 

7. Panjat Tebing Univ. Amikom 
Narahubung: Barka 
Satya, M.Kom.  
(0811268949) 

- Lead Putra 
- Lead Putri 

8. Pencak Silat UPN 
Narahubung: Alif 
Satria 
(085600340953) 

- Tunggal Putra 
- Tunggal Putri 
- Ganda Putra 
- Ganda Putri 
- Regu Putra 
- Regu Putri 

9. Tenis 
Lapangan 

UNY 
Narahubung: Risti 
Nurfadhila, M.Or. 
(085743397875). 
Ady Putro Wibowo. 
(081236460465). 

- Tunggal Putra  
- Tunggal Putri  
- Ganda Putra  
- Ganda Putri 
- Ganda Campuran 

10. Tenis Meja UTDI (Akakom) 
Narahubung: Edy 
Iskandar, S.T., M.Cs 
(08122790274) 

- Tunggal Putra 
- Tunggal Putri  
- Ganda Putra  
- Ganda Putri 
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F. PERATURAN TEKNIS PERTANDINGAN/PERLOMBAAN 

Ditangani sepenuhnya oleh panitia pelaksana cabang olahraga dan pengendalian dengan 

pengawasan bidang pertandingan panitia pelaksana POR BAPOMI 2021 berdasarkan 

petunjuk teknis (prospektus) yang disampaikan oleh masing-masing technical delegate. 
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1. CABANG OLAHRAGA ATLETIK 

a) UMUM 

1) Pelaksanaan Perlombaan 

Pelaksanaan Perlombaan Atletik Pekan Olahraga Mahasiswa BAPOMI Tahun 

2021 Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan pada 

Hari  : Sabtu & Minggu 

Tanggal : 27 & 28 November 2021  

Waktu  : 07.30 WIB s/d selesai 

2) Waktu Pendaftaran 

Tanggal pendaftaran 10-20 November 2021  

Alamat Link pendaftaran : ugm.id/PORBAPOMIAtletik  

3) Techincal Meeting 

Tanggal : 23 November 2021 

Tempat : Online (link menyusul) 

4) Tempat Perlombaan 

Seluruh Perlombaan Atletik (Nomor Lintasan dan Nomor Lapangan) POR 

BAPOMI Tahun 2021 Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan di Stadion 

Pancasila Universitas Gadjah Mada. 

5) Tempat Pemanasan 

Tempat pemanasan dan tempat pemanggilan Atlet Atletik peserta POR BAPOMI 

Tahun 2021 Daerah Istimewa Yogyakarta berada di luar Stadion Pancasila 

Universitas Gadjah Mada. 

6) Peralatan Perlombaan 

Peralatan Perlombaan Atletik peserta POR BAPOMI Tahun 2021 Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

(a) Panitia Pelaksana Perlombaan Atletik POR BAPOMI Tahun 2021 Daerah 

Istimewa Yogyakarta menyediakan seluruh peralatan untuk perlombaan. 

(b) Peralatan yang digunakan adalah sesuai dengan standar Asosiasi Atletik 

Internasional yang terbaru (IAAF Competition Rules 2021) yang 

direkomendasikan oleh Technical Delegate. 

(c) Dalam Perlombaan Atletik POR BAPOMI Tahun 2021 Daerah Istimewa 

Yogyakarta Atlet Peserta tidak diperkenankan menggunakan peralatan selain 

yang disediakan oleh Panitia Pelaksana. 

7) Pertemuan Teknik 

(a) Waktu dan Tempat pertemuan teknik Cabang Olahraga Atletik akan 

ditentukan kemudian. 

(b) Dalam pertemuan teknik hanya akan dibicarakan masalah teknis perlombaan. 
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b) KHUSUS 

1) Peraturan Perlombaan 

(a) Peraturan Perlombaan Atletik POR BAPOMI Tahun 2021 Daerah Istimewa 

Yogyakarta menggunakan peraturan perlombaan IAAF Competition Rules 

2021 

(b) Semua official, Pelatih dan Atlet Peserta Perlombaan Atletik pada POR 

BAPOMI Tahun 2021 dianggap telah mengetahui poin 1.a di atas. 

2) Peserta 

Ketentuan umum Panitia Besar POR BAPOMI tentang peserta, berlaku untuk 

seluruh peserta perlombaan atletik POR BAPOMI Tahun 2021 Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

(a) Setiap nomor perlombaan atletik akan dilombakan apabila diikuti oleh 

peserta minimal 3 (tiga) orang atlet dari 3 (tiga) Universitas yang berbeda. 

(b) Setiap Universitas dapat mengikutsertakan maksimal 4 (empat) orang atlet 

untuk setiap nomor perlombaan individu. 

(c) Setiap atlet hanya diperbolehkan mengikuti 2 (dua) nomor perlombaan 

individu, dan 1 (satu) nomor Estafet 

(d) Apabila ada atlet mendaftar lebih dari 2 (dua) nomor perlombaan individu, 

maka panitia berhak mencoret atau menghilangkan nomor ketiga dan 

seterusnya yang diikuti oleh atlet yang bersangkutan. 

(e) Untuk nomor-nomor estafet setiap Universitas hanya diperkenankan 

mengikuti 1 (satu) regu putera dan 1 (satu) regu puteri. 

(f) Panitia Pelaksana Perlombaan Atletik POR BAPOMI Tahun 2021 Daerah 

Istimewa Yogyakarta hanya mengizinkan peserta ikut berlomba yang telah 

lulus verifikasi keabsahan dari Panitia Pelaksana POR BAPOMI Tahun 2021 

Daerah Istimewa Yogyakarta. 

3) Penentuan Lintasan dan Urutan 

(a) Penentuan Lintasan dan Urutan Peserta Perlombaan dicantumkan dalam 

buku Pedoman Perwasitan, maka diadakan undian oleh Panitia Perlombaan 

sesuai ketentuan Pasal 166 Peraturan IAAF. 

(b) Penentuan urutan lintasan lari untuk babak selanjutnya dilakukan sesuai 

dengan ketentuan Pasal 156 Ayat 2 Peraturan IAAF. 

(c) Penentuan urutan Nomor Lompat dan Lempar (kecuali Lompat Tinggi) untuk 

babak perlombaan bagi 8 (delapan) peserta terbaik. 

4) Babak Penyisihan 

(a) Bila peserta nomor-nomor lari, lempar dan lompat (kecuali Lompat Tinggi) 

lebih dari 16 orang, maka diadakan babak penyisihan . 

(b) Hasil yang dicapai dalam babak penyisihan tidak termasuk sebagai hasil 

perlombaan. 
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(c) Untuk nomor lempar dan lompat (kecuali Lompat Tinggi) semua peserta 

berhak melakukan 3 (tiga) kali lemparan/lompatan untuk mencapai syarat 

penyisihan. 

5) Ketinggian Mistar 

Ketinggian mistar untuk Lompat Tinggi Putera even percobaan 125 cm dan 130 

cm naik 5 (lima) cm sampai 155 cm, dan seterusnya kenaikan mistar 3 (tiga) cm. 

6) Pemanggilan Atlet 

(a) Pemanggilan Atlet untuk memasuki arena perlombaan dilakukan dari ruangan 

roll call di dekat lapangan pemanasan. 

(b) Pembagian waktu pemanggilan atlet untuk setiap nomor perlombaan adalah 

sebagai berikut:  

(1) Untuk seluruh nomor lintasan, panggilan pertama atlet dilaksanakan 25 

menit sebelum nomor perlombaan ini dimulai dan panggilan terakhir 15 

menit sebelum dimulai, selanjutnya 10 menit sebelum perlombaan dimulai 

para atlet masuk ke arena perlombaan. 

(2) Untuk nomor lompat dan lempar, pemanggilan pertama atlet dilaksanakan 

30 menit sebelum perlombaan dimulai dan panggilan terakhir 20 menit 

sebelum perlombaan, selanjutnya atlet masuk ke arena perlombaan 15 

menit sebelum perlombaan. 

7) Roll Call Peserta 

(a) Tempat roll call berada disekitar arena perlombaan. 

(b) Bila peserta namanya dipanggil oleh panita, peserta diharapkan hadir dengan 

menunjukkan nomor atlet, sepatu lomba (spikes), tas lapangan kepada 

panitia/petugas roll call. 

(c) Tiap peserta diharuskan menggunakan 2 (dua) lembar nomor atlet yang 

disiapkan oleh panitia dengan masing-masing dipasang pada baju lomba, 1 

(satu) lembar di depan/dada dan 1 (satu) lembar dipasang di 

belakang/punggung, khusus untuk peserta lompat tinggi diperbolehkan untuk 

memakai 1 (satu) lembar nomor atlet yang dipasang di depan atau di 

belakang sesuai kebutuhan atlet. 

(d) Official dan pelatih tidak diperkenankan mendampingi atletnya bila sudah 

memasuki ruangan roll call. 

(e) Ketentuan kehadiran peserta : 

(1) Panggilan I: Atlet, Pelatih/Official diharapkan mengisi daftar hadir 

dengan tanda contreng (V) sebagai bukti kehadiran. 

(2) Panggilan II: Peserta diharuskan memasuki ruangan roll call. 

8) Delegasi Teknik 

(a) Delegasi teknik bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa semua 

peraturan secara teknis telah sepenuhnya sesuai dengan ketentuan IAAF. 
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(b) Delegasi teknik mengontrol pendaftaran peserta dengan memiliki hak untuk 

menolak berdasarkan alasan teknis. 

(c) Delegasi teknik memiliki kewenangan untuk memimpin rapat, pertemuan 

teknik, dan penyampain informasi kepada petugas perlombaan. 

9) Hakim, Wasit 

(a) Hakim dan wasit yang akan bertugas dalam perlombaan Atletik Pekan 

Olahraga BAPOMI (POR BAPOMI) Tahun 2021 telah memiliki sertifikat 

perwasitan yang telah dikeluarkan oleh Persatuan Atletik Seluruh 

Indonesia (PB. PASI). 

(b) Juri yang akan bertugas dalam Perlombaan Atletik Pekan Olahraga 

BAPOMI Tahun 2021 dipersiapkan oleh panitia pelaksana serta diberikan 

refreshing yang dipimpin oleh Delegasi Teknik dengan Komisi 

Perwasitan/Perlombaan Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh 

Indonesia (PB. PASI). 

10) Pakaian 

(a) Seragam pakaian perlombaan Atletik Pekan Olahraga BAPOMI Tahun 

2021 harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan 

seragam Universitas/kontingen yang bersangkutan (ketentuan dengan 

warna dasar antara depan dan belakang harus sama). 

(b) Peserta perlombaan Atletik POR BAPOMI Tahun 2021 Daerah Istimewa 

Yogyakarta diwajibkan memakai pakaian yang bersih dan dengan 

potongan sedemikan rupa sehingga tidak mengganggu dan menimbulkan 

keberatan (sopan) dan tidak transparan atau tidak tembus pandang bila 

dalam keadaan basah. 

11) Sepatu 

(a) Saat melaksanakan perlombaan diwajibkan seluruh peserta 

menggunakan sepatu (apabila tidak nyaman diperbolehkan tidak 

menggunakan sepatu). 

(b) Panjang paku spikes yang dipakai saat perlombaan tidak boleh lebih dari 

7 mm dengan pengecualian bagi Atlet lempar lembing dan lompat tinggi 

boleh 9 mm. 

12) Protes 

Prosedur protes dilaksanakan casual dengan ketentuan Pasal 146 IAAF 

sebagai berikut: 

(a) Protes menyangkut suatu hasil perlombaan dapat diajukan paling lambat 

30 menit setelah suatu hasil perlombaan diumumkan secara resmi oleh 

announcer. 

(b) Setiap protes tingkat pertama dapat disampaikan secara lisan oleh Atlet 

yang bersangkutan atau Tim Manager atas nama Atlet tersebut kepada 
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wasit, kemudian wasit akan mempertimbangkan dengan disertai bukti-

bukti yang cukup dan dianggap perlu untuk diambil keputusan atau 

meneruskannya kepada Panitia Hakim. 

(c) Apabila keputusan wasit atas protes yang diajukan ternyata tidak diterima 

oleh pihak yang mengajukan protes maka protes dapat diteruskan kepada 

Panitia Hakim. 

13) Medali 

Medali Kepada pemenang untuk setiap nomor perlombaan akan diberikan 

medali dengan ketentuan sebagai berikut: 

(a) Nomor Perorangan Medali Emas untuk pemenang pertama, Medali Perak 

untuk pemenang kedua, dan Medali Perunggu untuk pemenang ketiga 

pada setiap nomor perlombaan. 

(b) Nomor Beregu Medali Emas untuk setiap anggota regu dari pemenang 

pertama, Medali Perak untuk setiap anggota regu dari pemenang kedua 

dan Medali Perunggu untuk setiap anggota regu dari pemenang ketiga. 

14) Upacara Penghormatan Pemenang 

(a) Pemenang I sampai dengan III setiap nomor final akan dipanggil dan 

diantar ke ruangan tunggu untuk mengikuti pelaksanaan Upacara 

Perhormatan Pemenang (UPP). 

(b) Pakaian saat Upacara Perhormatan Pemenang harus menggunakan 

pakaian resmi Universitasnya dan tidak diperbolehkan memakai sandal 

sebagai alas kaki. 

15) Cara Memperkenalkan Atlet 

(a) Untuk semua atlet nomor lintasan saat pelari akan melakukan start apabila 

disebutkan namanya oleh announcer diharapkan maju selangkah ke 

depan sambil melambaikan tangannya kepada penonton. 

(b) Untuk Atlet nomor lempar dan lompat setelah para Atletik melakukan 

lemparan atau lompatan percobaan, Atlet akan diperkenalkan kepada 

penonton. Seluruh Atlet dibariskan kembali dan apabila Atlet tersebut 

dipanggil namanya diharapkan untuk mengangkat tangan dan 

melambaikannya kepada penonton. 

16) Kesehatan 

(a) Panitia Pelaksana Perlombaan Atletik POR BAPOMI Tahun 2021 

menyediakan pos kesehatan selama Pelaksanaan Perlombaan Atletik 

berlangsung. 

(b) Keberadaan pos kesehatan Perlombaan Atletik berada di dalam Stadion. 

17) Protokol Kesehatan 

(a) Peserta perlombaan Atletik POR BAPOMI Tahun 2021 Daerah Istimewa 

Yogyakarta diwajibkan sudah melakukan vaksin dosis I dan II serta 
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memiliki aplikasi peduli lindungi 

(b) Peserta perlombaan Atletik POR BAPOMI Tahun 2021 Daerah Istimewa 

Yogyakarta diwajibkan untuk selalu memakai masker kecuali pada saat 

perlombaan berlangsung 

(c) Peserta perlombaan Atletik POR BAPOMI Tahun 2021 Daerah Istimewa 

Yogyakarta diharapkan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku 

(d) Panitia Pelaksana, wasit dan juri perlombaan Atletik POR BAPOMI Tahun 

2021 sudah melaksanakan vaksin dosis I dan II serta memiliki aplikasi 

peduli lindungi 

(e) Tempat pelaksanaan perlombaan Atletik POR BAPOMI Tahun 2021 

dilakukan sterilisasi oleh panitia pelaksana sebelum perlombaan 

berlangsung.  

 

NOMOR YANG DILOMBAKAN 

Putra Putri 

Lari 100 m Lari 100 m 

Lari 200 m Lari 200 m 

Lari 400 m Lari 400 m 

Lari 800 m Lari 800 m 

Lompat Jauh Lompat Jauh 

Lompat Tinggi Lompat Tinggi 

Lompat Jangkit Lompat Jangkit 

Lempar Lembing (800 gr) Lempar Lembing (600 gr) 

Lempar Cakram  Lempar Cakram 

Tolak Peluru Tolak Peluru 

Estafet 4x100 m Estafet 4x100 m 
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2. CABANG OLAHRAGA BOLA VOLI INDOOR 

A. UMUM 

Ketentuan umum Panitia Besar (POR BAPOMI) 2021, berlaku untuk seluruh peserta 

pertandingan Bola voli. 

1) Pelaksanaan Pertandingan 

Tanggal : 29 november - 4 Desember 2021 

Tempat : GOR UII Yogyakarta 

2) Pertemuan Teknik 

Pertemuan Teknik dilaksanakan tanggal 28 November 2021 

3) Pendaftaran: 15 – 25 November 2021 

Link pendaftaran dapat menghubungi nara hubung 

B. KHUSUS 

1) Bola yang Digunakan 

Bola yang digunakan untuk pertandingan adalah merk MOLTEN V5000 yang 

disiapkan oleh panitia pelaksana. Saat pemanasan,   memakai bola yang 

disiapkan oleh masing-masing tim. 

2) Kelompok dan Jumlah Peserta 

a) Putra : 14 Orang Atlet, 3 Official 

b) Putri  : 14 Orang Atlet, 3 Official  

c) Manager : 1 orang untuk putra/putri 

3) Peraturan Pertandingan 

Peraturan permainan yang digunakan adalah Peraturan Permainan Bolavoli 

yang terbaru dan telah disahkan oleh PP PBVSI. 

4) Lama Pertandingan 

Pertandingan dengan Two Winning Set. 

5) Sistem Pertandingan (akan ditentukan saat TM).  

Bila menggunakan sistem pool ketentuannya sebagai berikut. 

(a) Ditentukan kemudian jumlah Poolnya (dilihat dan jumlah peserta) 

(b) Urutan dan Penempatan Peserta/Team dengan seeded dan ditentukan pada 

saat Technical Meeting. 

6) Penentuan ranking adalah sebagai berikut: 

(a) Jumlah Kemenangan Tim: Apabila setelah memakai nilai kemenangan tetap 

terdapat 2 (dua) atau lebih tim dengan jumlah  nilai yang sama, maka tim 

tersebut akan diurutkan berdasarkan jumlah kemenangan tim. 

(b) Bila terjadi jumlah kemenangan yang sama, maka dilihat Total Nilai dengan 

perincian sebagai berikut : 

(1) Menang : 3-0, 3-1 : nilai 3 

(2) Menang : 3-2 : nilai 2 

(3) Kalah : 2-3 : nilai 1 
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(4) Kalah : 0-3,1-3 : nilai 0 

(5) Kalah : WO : nilai 0 

(c) Apabila terjadi kesamaan Nilai kemenangan maka tim yang menang 

ditentukan sebagai berikut: 

(1) rasio Set: Apabila setelah memakai Jumlah Kemenangan Tim masih 

tetap terdapat 2 (dua) atau lebih tim dengan nilai yang sama, maka 

urutan rangking akan ditentukan oleh perbandingan tertinggi nilai set 

dengan hitungan nilai set adalah jumlah set menang dibagi dengan set 

kalah. 

(2) Rasio Poin: Apabila setelah memakai Nilai Set Rata-rata masih tetap 

terdapat 2 (dua) atau lebih tim dengan nilai yang sama, maka urutan 

rangkin akan ditentukan oleh perbandingan tertinggi nilai point dengan 

perhitungan nilai point adalah jumlah point menang dibagi dengan point 

kalah. 

(d) Apabila setelah memakai Nilai Point Rata-rata masih tetap terdapat 2 (dua) 

tim maka akan diberikan prioritas kepada kedua tim tersebut yang 

memenangkan pertandingan antara kedua tim tersebut. Apabila tetap 

terdapat 3 (tiga) tim atau lebih, maka akan dibuatkan perhitungan baru 

terhadap Kemenangan Tim, Rasio Set dan Rasio Poin yang diambil hanya 

dari pertandingan dimana mereka saling bertemu. 

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 pertandingan 

selesai 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. 
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9) 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) Setiap tim harus mengikuti segala peraturan pertandingan dan peraturan 

permainan. 

(d) Setiap official dan peserta diharuskan mengikuti Upacara 

Pembukaan/Penutupan dan memakai pakaian Olahraga (training spak). 

(e) Suatu pertandingan yang mengalami gangguan hanya dapat ditunda atas 

persetujuan kedua regu yang bertandingan dan diketahui oleh wasit yang 

memimpin pertandingan. 

(f) Panitia akan mempertandingkan peserta yang sudah melalui proses 

keabsahan. 

10) Ketentuan Lain 

(a) Hal-hal yang belum tercakup dalam peraturan pertandingan ini akan 

ditetapkan kemudian. 

(b) Warna Seragam Tim dimasukkan ke Panitia pada saat Technical Meeting dan 

diberikan sepenuhnya ke Bidang Pertandingan untuk mengatur pemakaian 

warna kostum tim pada saat bertanding. 

(c) Tim yang tidak mau melanjutkan pertandingan yang ditetapkan oleh Dewan 

Hakim, maka tim ¡tu dinyatakan kalah WO dengan score 2-0 

(d) : (25-0) (25-0). 

(e) Tim yang tidak mau menandatangani hasil pertandingan pada Scoring Sheet 

dinyatakan kalah WO dengan score 3-0: (25-O) (25- O) (25-O). 
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3. CABANG OLAH RAGA BULUTANGKIS 

A. UMUM 

Ketentuan umum Panitia Besar (POR BAPOMI) 2021, berlaku untuk seluruh peserta 

pertandingan Bulutangkis 

1) Pelaksanaan Pertandingan 

Tanggal : 24-28 November 2021 

Waktu : 09.00- 16.00 

Tempat : Gedung Student Center Lantai 3, Institut Teknologi Nasional 

Yogyakarta (ITNY) 

2) Pertemuan Teknik 

Pertemuan teknik cabang olahraga dilaksanakan pada selasa, 23 November 

2021 pukul 10.00. secara daring. 

3) Pendaftaran: bit.ly/BAPOMI-DIY-2021-Bulutangkis  

 

B. KHUSUS 

1) Sistem Pertandingan: 

Pertandingan Perorangan Tunggal Putra, ganda putra dengan menggunakan 

Sistem  Gugur. 

2) Peraturan Pertandingan: 

a) Peraturan pertandingan yang dipergunakan adalah peraturan PBSI/BWF. 

(Official dan pemain dianggap sudah mengetahui) 

b) Seorang atlet hanya diperbolehkan bermain pada 1 nomor pertandingan. 

c) Setiap PT boleh mengirimkan maksimal 2, pada setiap nomor pertandingan. 

d) Pemain yang gilirannya bertanding sesuai jadwalnya setelah dipanggil dalam 

waktu 5 (lima) menit tidak memasuki lapangan dinyatakan kalah/WO. 

e) Peserta harus mengetahui bila dan dimana pertandingannya dilakukan. 

3) Ketentuan Cidera Sewaktu Bertanding: 

a) Pemain yang mengalami cidera sewaktu bertanding tidak mendapatkan waktu 

khusus untuk memulihkan cideranya, apabila tidak dapat melanjutkan 

pertandingan dinyatakan kalah. 

b) Apabila pemain yang cidera tesebut bermain rangkap maka di partai 

berikutnya tidak dipertandingkan 

4) Ketentuan Scoring Sistem Dan Interval: 

a) Pertandingan menggunakan score 2 x 21 (Rally Point) dengan prinsip the best 

of three games. 

b) Apabila terjadi score 20-20, pemenangnya adalah pemain yang mendapat 

angka 2 secara berturut turut 

https://bit.ly/BAPOMI-DIY-2021-Bulutangkis
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c) Apabila terjadi score 29-29, pemenangnya adalah pemain yang mendapat 

angka 30 lebih dulu 

d) Apabila telah mencapai score 11 pemain berhak istirahat tidak melebihi 60 

detik, Pelatih diperkenankan mendatangi pemain untuk memberikan instruksi, 

namun pemain dilarang meninggalkan lapangan. 

e) Antara game pertama dan kedua atau antara game kedua dan ketiga (jika 

ada) pemain berhak istirahat tidak melebihi 120 detik, pelatih diperkenankan 

mendatangi pemain untuk memberikan instruksi, namun pemain dilarang 

meninggalkan lapangan 

f) Pelatih boleh memberikan instruksi dengan kata-kata atau isyarat pada saat 

shuttle not in play. 

5) Ketentuan Keabsahan Peserta 

Keabsahan Peserta menjadi tanggung jawab Panitia pelaksana 

6) Nomor Yang Dipertandingkan: 

a) Perorangan Tunggal Putra  

b)  Ganda Putra  

7) Ketentuan Perwasitan 

Wasit yang memimpin pertandingan pada POR BAPOMI tahun 2021 adalah wasit 

yang ditentukan oleh   panitia pelaksana yang berkualifikasi minimal wasit daerah. 

Ketentuan Wasit antara lain: 

a) Wasit / Hakim Service / Hakim Garis yang memimpin pertandingan 

ditunjuk oleh Panitia Pelaksana. 

b) Keputusan Wasit yang memimpin pertandingan bersifat mengikat. 

c) Wasit dapat menganulir keputusan Hakim Garis. 

d) Referee berhak memutuskan segala sesuatu yang menyangkut 

pertandingan dan keputusannya bersifat final. 

8) Ketentuan Protes 

a) Protes harus diajukan oleh Manager yang bersangkutan secara tertulis 

ditujukan kepada Panitia (Keabsahan) 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. 
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e) Protes dapat dilakukan paling lambat diajukan ke Referee 15 menit setelah 

pertandingan yang bersangkutan selesai. 

f) Uang protes menjadi milik Panitia Pelaksana. 

9) Hadiah Penghargaan 

Juara akan mendapatkan piala dan piagam. 

10) Ketentauan Lain 

Jadwal pertandingan akan disesuikan dengan jumlah peserta dan jadwal akan 

dibagikan pada saat technical meeting. 

Hal-hal yang belum diatur peraturan pertandingan ini akan ditetapkan  kemudian 

pada saat technical meeting yang dipimping oleh Ketua Bidang Turnamen dan 

Perwasitan Pengprov PBSI. 
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4. CABANG OLAHRAGA CATUR 

a. UMUM 

Ketentuan umum Panitia Besar (POR BAPOMI) 2021, berlaku untuk seluruh 

peserta Cabang Olahraga Catur. 

1) Pelaksanaan Kompetisi 

Tanggal : 27 – 28  November 2021 

Tempat : Ruang Serbaguna lt. 10 Gedung Utama Kampus 4 UAD 

2) Pelaksanaan Pertemuan Teknik 

Tanggal : 25 November 2021 

Waktu : 15.30 WIB 

Tempat : Ruang Serbaguna lt. 10 Gedung Utama Kampus 4 UAD 

 

b. KHUSUS 

1) Kategori dan Nomor Pertandingan 

Pertandingan Cabor Catur memperebutkan 4 nomor terdiri dari: 

a) Catur perorangan cepat putra 

b) Catur perorangan cepat putri 

c) Catur perorangan kilat putra 

d) Catur perorangan kilat putri  

2) Nomor Perorangan 

Setiap PT dapat mengikutsertakan Nomor Perorangan                                                 maksimal 2 peserta atlet 

putra dan 2 peserta atlet putri untuk seluruh kategori. 

3) Persyaratan Peserta 

a) Ketentuan Umum Panitia POR BAPOMI tentang persyaratan pesertayang 

diberlakukan untuk seluruh peserta pertandingan CABOR Catur  

b) Pendaftaran peserta tidak dipungut biaya dan dapat dilakukan pada tanggal   

12 – 22 November 2021 pkl 18.00 WIB secara kolektif oleh official Perguruan 

Tinggi. Pendaftaran POR BAPOMI DIY cabor Catur melalui link berikut: 

https://s.uad.id/por-bapomi-diy-catur-2021 

4) Sistem dan Format Pertandingan 

a) Sistem Pertandingan 

Sistem pertandingan untuk Nomor Perseorangan dan Beregu adalah                                   Sistem 

Swiss untuk kategori pertandingan: 

(1) Kategori Catur Cepat untuk Perorangan putra/putri adalah Sistem Swiss 

7 babak. 

(2) Kategori Catur Kilat untuk Perorangan putra/putri adalah Sistem Swiss 

https://s.uad.id/por-bapomi-diy-catur-2021
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7 babak. 

b) Kontrol Waktu 

(1) Kategori Catur Cepat untuk Perorangan putra/putri adalah 25 menit 

(2) Kategori Catur Kilat untuk Perorangan putra/putri adalah 5 menit 

c) Sistem Pairing 

(1) Penentuan Pairing menggunakan Program Swiss Manager versi terbaru. 

(2) Penentuan peringkat awal untuk keperluan pairing menggunakan Rating 

Nasional terbaru. 

(3) Undian penentuan warna akan dilakukan pada saat Pertemuan Teknik. 

(4) Pairing untuk setiap babak akan diumumkan di ruang pertandingan dan 

website http://www.chess-results.com. Pairing yang dikeluarkan berlaku 

efektif dan sah setelah ditandatangani oleh Ketua Wasit, Ketua Pelaksana 

atau Wakil        ,      fffffKetua Pelaksana dan Technical Delegate. 

(5) Restriksi Pairing 

Restriksi Pairing dilakukan untuk Sistem Swiss Perorangan apabila 

Peserta Atlit Catur yang berasal dari universitas yang sama yang     mendapat 

skor di atas 50% pada 1 babak terakhir tidak akan dipertemukan. 

5) Penentuan Juara 

a) Sistem Skor dan Tie-Break Perorangan 

(1) Setiap pemain yang Menang akan memperoleh 1poin, Remis 

½ Poin dan Kalah 0 poin. 

(2) Penentuan peringkat dihitung berdasarkan akumulasi jumlah poin yang 

diperoleh oleh setiap pemain. 

(3) Apabila pada hasil peringkat akhir terdapat pemain yang memperoleh 

jumlah poin yang sama, maka penentuan juara akan ditentukan melalui 

Tie-Break berikut: 

(a) Direct Encounter 

(b) Buchholz  

(c) Sonneborn-Berger (SB) 

6) Peraturan Pertandingan 

a) Peraturan Pertandingan mengikuti Peraturan Permainan Catur FIDE (FIDE Law 

of Chess) per 1 Januari 2018. 

b) Anti Kecurangan (Anti Cheating) diberlakukan dengan ketat untuk seluruh 

kategori pertandingan. Pemain dilarang membawa Ponsel atau HP, peralatan 

komunikasi elektronik lain termasuk jam tangan digital ke dalam ruang 

pertandingan. Apabila pemain kedapatan memiliki Ponsel dan peralatan 

http://www.chess-results.com/
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komunikasi elektronik, maka pemain yang bersangkutan akan dinyatakan 

kalah. 

c) Pokok-Pokok Peraturan Secara Umum. 

(1) Aturan Touch Move (Pegang Jalan): Buah yang dipegang harus 

dijalankan dan dinyatakan sah apabila sudah dilepas. 

(2) Buah lawan yang dipegang, pada saat giliran melangkah, apabila dapat 

dimakan harus dilaksanakan. 

(3) Pemain harus menggunakan tangan yang sama ketika melangkahkan 

buah catur menjalankan jam catur. 

(4) Tata Cara Rokade: Rokade harus pegang Raja terlebih dahulu, apabila 

Benteng yang dipegang terlebih dahulu, maka Benteng harus jalan. 

(5) Rokade tidak diperbolehkan apabila dalam keadaan skak atau jalan Raja 

dalam ancaman buah lawan. 

(6) Promosi Bidak: Bidak yang mencapai petak akhir harus diganti dengan 

Menteri, Benteng, Gajah atau Kuda yang sewarna dengan bidak itu. 

(7) Apabila buah promosi itu tidak diganti dan sudah tekan jam, maka pion 

wajib diganti menjadi Menteri. 

(8) Skak tidak wajib memberitahu. Apabila seoarang pemain dalam keadaan 

Skak, pegang buah catur lain dan buah catur ini dapat menutup atau 

memakan buah catur lawan yang mengancam Skak, maka wajib 

dilaksanakan. Akantetapi apabila tidak bisa dilaksanakan, maka pemain 

tersebut boleh menjalankan buah catur lain, asalkan belum menekan jam. 

(9) Jika pemain melakukan langkah tidak sah, akan tetapi belum menekan jam 

catur, maka pemain itu dapat melakukan koreksi terhadap langkah tidak 

sah tersebut dan membuat langkah yang sah. 

(10) Langkah tidak sah menjadi sah apabila pemain sudah menekan jam. 

(11) Jika seorang pemain menggunakan dua tangan untuk membuat dalam hal 

rokade, memakan atau promosi, maka dianggap sebagai pelanggaran. 

(12) Bila pemain menjatuhkan buah catur, maka pemain tersebut harus 

membetulkan buah catur tersebut dengan waktu pikirnya. Dalam hal ini 

pemain tidak diberikan sanksi. 

(13) Setiap pelanggaran akan diberikan sanksi 2x peringatan bila terulang 

(pelanggaran ke-3) maka dinyatakan KALAH. 

(14) Jika salah satu pemain sisa waktu pikirnya habis (jam jatuh), tidak otomatis 

dinyatakan kalah, Wasit akan memeriksa posisi akhir, kalau posisi yang 

terjadi menyebabkan lawannya tidak mungkin me-mat-kan Raja pemain itu 

dengan serangkaian langkah yang sah, maka pertandingan dinyatakan 
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Remis. 

(15) Seorang pemain yang ingin menawarkan Remis kepada lawannya dapat 

dilakukan setelah membuat langkah dan sebelum pemain tersebut 

menekan jam catur. 

(16) Pemain tidak diwajibkan untuk mencatat langkah. 

(17) Setelah 10 langkah sudah diselesaikan oleh masing-masing pemain tidak 

boleh lagi untuk mengubah susunan letak buah catur atau letak papan 

catur dan setelan jam catur. 

(18) Jika Wasit melihat seorang pemain melakukan langkah tidak sah, maka 

Wasit dapat melakukan intervensi, asalkan lawannya belum menjawab 

langkah tersebut 

7) Peralatan Pertandingan. 

a) Peralatan catur: papan dan buah catur serta jam catur digital akan disediakan 

oleh Panitia Pelaksana. 

b) Papan dan buah catur yang akan digunakan mengacu pada standard 

internasional yang diakui oleh Federasi Catur Dunia (FIDE). 

8) Wasit 

d) Ketua Wasit dan Wasit Pertandingan berhak mengambil keputusan terhadap 

permasalahan yang terjadi selama permainan berlangsung. 

e) Pembantu Wasit hanya bertugas untuk menyiapkan peralatan pertandingan 

dan membantu memonitor jalannya pertandingan, tidak berhak untuk 

memutuskan permasalahan yang terjadi selama permainan berlangsung. 

f) Seluruh Wasit yang bertugas dalam POR BAPOMI Cabor Catur tidak boleh 

memihak dan menjunjung tinggi nilai sportivitas di dalam memutuskan dan 

menyelesaikan permasalahan yang terjadi selama pertandingan berlangsung. 

11) Pakaian Seragam (Dress Code) 

a) Seluruh pemain yang bertanding dalam POR BAPOMI 2021 wajib

 menggunakan Pakaian Seragam identitas PT. 

b) Pelatih dan manajer tim wajib menggunakan Pakaian Seragam PT.  

12) Lain-Lain 

Hal lain yang belum tercantum di dalam Peraturan dan Ketentuan Pertandingan 

akan diputuskan pada saat Pertemuan Teknik. 

 

 
 

  



TECHNICAL HANDBOOK CABANG OLAHRAGA POR BAPOMI DIY  2021 

22  

 

5. CABANG OLAHRAGA KARATE (VIRTUAL) 

A. UMUM 

Ketentuan umum Panitia Besar (POR BAPOMI) 2021, berlaku untuk seluruh 

peserta Cabang Olahraga Karate 

1) WAKTU DAN TEMPAT 

Pendaftaran   : 12 Nov – 24 Nov 2021 

Technical Meeting   : 21 Nov 2021 

Pengumpulan Video  : 23 Nov -  24 Nov 2021 

Pelaksanaan   : 27 November 2021 

Tempat   : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Pendaftaran dan Pengumpulan Video: https://bit.ly/KaratePORBAPOMI2021  

 

2) Kategori Perlombaan: 

a. KATA Perorangan Putra 

b. KATA Perorangan Putri 

c. KATA Beregu Putra 

d. KATA Beregu Putri 

 

B. KETENTUAN KHUSUS 

1) Format Video 

a) Posisi pengambilan video harus memperlihatkan seluruh tempat dan 

posisi peserta agar tidak terpotong. 

b) Posisi kamera harus memiliki tinggi sekitar 1 – 1,5 meter. Sangat di 

rekomendasikan menggunakan bantuan alat seperti tripod, dan 

sebagainya.  

c) Tempat pengambilan video boleh di mana saja, asal tetap 

memperhatikan aspek keamanan. 

d) Video memiliki kualitas 1.080p dengan format landscape (horizontal) dan 

berdurasi maksimal 5 menit per-video. 

e) Video tanpa ada pengeditan (misalnya efek suara, musik, cutting, dan 

percepatan).  

f) Peserta wajib memperkenalkan diri dan menyebutkan asal Perguruan Tinggi, 

serta membawa KTM (mendekat ke kamera secara bergiliran bagi kata beregu).  

g) Video perkenalan dan video penampilan kata tidak dijeda atau tidak ada editing.  

https://bit.ly/KaratePORBAPOMI2021
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h) Peserta memperagakan kata sesuai dengan peraturan WKF (Word Karate-do 

Federation) yang berlaku.  

i) Peserta hanya dapat menampilkan kata resmi dari daftar berikut: 

 

j) Video kata belum pernah di publish di media atau event manapun  

k) Isi video tidak diperbolehkan mencantumkan logo sponsor atau mitra 

lainnya kecuali logo FORKI.  

l) Setiap peserta mengirimkan video penampilan sesuai kategori yang 

didaftarkan melalui google form:  https://bit.ly/KaratePORBAPOMI2021 

paling lambat tanggal 24 November 2021. 

m) Upload Video di Google Drive, kemudian link disertakan di Google Form 

Pendaftaran  

n) Pengaturan Google Drive wajib all access atau pengaturan publik gara panitia 

dapat mengakses video melalui link tersebut  

o) Kesalahan pengaturan Google Drive diluar tanggung jawab panitia dan otomatis 

diskualifikasi   

 

https://bit.ly/KaratePORBAPOMI2021
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2) Sistem Perlombaan 

a) KATA yang dipertandingkan mengacu pada list “KATA WKF”. 

b) Babak pertama (penyisihan) menggunakan video pertama (peserta 

menggunakan sabuk AO/Biru) dan diambil 3 (tiga) orang sebagai top 

three rangking 1, babak kedua (final) menggunakan video kedua 

(peserta menggunakan sabuk AKA/Merah) dan merupakan perlombaan 

perebutan medali.  

c) Apabila terjadi Draw maka penyelesaiannya mengacu pada peraturan 

WKF tentang penyelesaian Draw pada KATA. Dengan menggunakan 

video yang dimainkan pada babak itu (KATA di ulang).  

d) Penilaian video KATA mengacu pada peraturan perlombaan KATA 

resmi (WKF Rule Of Competition).  

e) Wasit dan juri yang bertugas memimpin pertandingan adalah wasit dan 

juri anggota PB FORKI.  

3) Lain-lain  

a. Tata Tertib dan Sanksi  

(1) Juri berhak menentukan apakah video peserta sah atau tidak.  

(2) Juri berhak mendiskualifikasi peserta yang tidak sesuai aturan.  

(3) Protes ditiadakan dan keputusan juri bersifat mutlak.  

(4) Selama penilaian berlangsung, segala bentuk protes yang bersifat 

teknis terhadap keputusan Juri DITIADAKAN (sesuai peraturan 

FORKI), kecuali masalah kesalahan administrasi dalam 

pertandingan. 

4) Timeline  

a. Pengumpulan vidio     23 - 24 November 2021 

b. Waktu pelaksanaan Lomba    27 November 2021 

5) Lain-lain 

Hal-hal lain yang belum dijelaskan pada ketentuan ini, akan dijelaskan pada 

pertemuan teknik. 
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6. CABANG OLAHRAGA PANAHAN 

A. UMUM 

Ketentuan umum Panitia Besar (POR BAPOMI) 2021, berlaku untuk seluruh 

peserta Cabang Olahraga Panahan 

1) WAKTU DAN TEMPAT 

Hari : Minggu 

Tanggal : 28 November 2021 

Tempat : Lapangan Panahan FIK UNY 

2) PERSYARATAN PESERTA 

a. Mahasiswa aktif (Program Saijana/Diploma) pada perguruan tinggi di 

Yogyakarta yang dibina oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 

Kementrian Agama, dan Kementrian kesehatan RI yang terdaftar di 

Pangakalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti). 

b. Mengunggah Scan KTM dan Surat Tugas/ Surat Delegasi dari perguruan tinggi 

pada saat pendaftaran. 

c. Bagi peserta atau official yang tidak bisa menunjukan bukti-bukti persyaratan 

atlet, maka atlet yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengikuti 

perlombaan. 

d. Setelah melakukan pendaftaran, peserta atau official wajib melakukan 

konfirmasi ke nomor wa 0878-3912-2210 (Icha) 

3) PENDAFTARAN PESERTA 

Pendaftaran peserta tidak dipungut biaya dan dapat dilakukan pada tanggal 10 - 25 

November 2021 secara mandiri oleh masing-masig peserta atau secara kolektif 

yang mewakili perguruan tinggi namun tetap diisikan data peserta satu per satu. 

Pendaftaran POR BAPOMI DIY melalui online dengan link google form berikut: 

https://bit.ly/PORBAPOMIDIY_PANAH 

4) NOMOR PERLOMBAAN 

a. Divisi Recurve (Putra dan Putri) 

b. Divisi Compound (Putra dan Putri) 

c. Divisi Nasional (Putra dan Putri) 

5) REWARD 

a. Para juara akan mendapatkan medali dan sertifikat juara 

b. Setiap peserta akan mendapatkan sertifikat 

 

https://bit.ly/UNYVirtualArcheryC2021
https://bit.ly/UNYVirtualArcheryC2021
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6) KETENTUAN UMUM PERLOMBAAN 

a. Pelatih, official, dan atlet dianggap telah memahami ketentuan Ronde Nasional, 

maupun FITA Contitution and Rules edisi 2020. 

b. Official ataupun pelatih yang mendampigi atlet tidak diperkenankan mendekat 

ke sasaran, kecuali atas ijin dari wasit untuk membantu atlet yang membutuhkan 

pertolongan. 

c. Pada waktu mencatat skor, atlet dilarang menyentuh anak panah. 

d. Atlet diwajibkan mencatat score terlebih dahulu sebelum mencabut anak panah. 

e. Sebelum mencabut anak panah, atlet diharuskan memberika tanda pada bekas 

perkenaan anak panah. 

f. Perkenaan yang meragukan wajib ditentukan dan diutuskan oleh wasit, 

keputusan wasit bersifat final. 

g. Apabila ada kesalahan penulisan skor ada scoring sheet, seluruh pemanah 

dalam terget tersebut harus menandatangani di samping kolom seri tersebut 

pada score sheet. 

h. Atlet dan pelatih diharuskan memakai sepatu dan tidak diperkenankan memakai 

celana berbahan jins, denim, dan bercorak kamuflase. 

i. Kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan oleh pemanah hanya akan merugikan 

pemanah itu sendiri. 

j. Supaya tidak terjadi manipulasi skor, menjadi tanggung jawab kita bersama 

untuk mencegahnya. Dalam rangka mewujudkan tujuan luhur PP Perpani serta 

pembelajaran terhadap atlet untuk berlalu jujur. 

k. Atlet yang melakukan manipulasi skor, akan didiskualifikasi dai perlombaan. 

l. Semua peralatan dan pakaian baik pemanah maupun official tidak 

diperbolehkan menggunakan motif kamuflase.  

m. Di akhir sesi pemanah wajib memberikan tanda tangan di score sheet, wasit dan 

penanggung jawab team wajib ikut menandatangani score sheet meyatakan 

bahwa perlombaan dilakukan secara fair dan sesuai dengan ketentuan dengan 

terbaru World Archery.  

n. Atlet wajib mengisi jumlah skor dan menandatangani score sheet, apabila tidak 

ditandatangani atau tidak dijumlahkan maka atlet tersebut akan didiskualifikasi. 

7) TIE/NILAI SAMA 

Apabila terjadi nilai sama untuk menentukan perebutan medali akan dilakukan 

perhitungan jumlah (X+10), dan atau masih sama maka akan dilakukan shoot off. 

 



TECHNICAL HANDBOOK CABANG OLAHRAGA POR BAPOMI DIY  2021 

27  

 

8) KETENTUAN PAKAIAN 

a. Pakaian peserta yang digunakan selama perlombaan sesuai dengan ketentuan 

umun dalam perlombaan panahan. 

b. Selama perlombaan berlangsung, atlet diwajibkan memakai seragam tim yang 

terdapat nama dan asal perguruan tinggi di bagian belakang pakaian. Emblem, 

badge, inisial, dan tanda perguruan tinggi dapat dipakai. 

9) UNDIAN NOMOR TARGET 

Undian nomor target dilaksanakan oleh komisi wasit dan akan dibagikan sebelum 

perlombaan dimuali. 

10) TECHNICAL MEETING 

Technical Meeting (TM) akan diselenggarakan sebelum perlombaan dan diikuti oleh 

official, wasit dan akan dipimpin oleh Technical Delegate (TD). Peserta yang ditak 

hadir dalam TM wajib mengikuti Technical Handbook yang telah disepakati tim 

delegate melalui TM. 

11) Ketentauan Lain 

Hal-hal yang belum diatur peraturan pertandingan ini akan ditetapkan kemudian. 
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7. CABANG OLAHRAGA PANJAT TEBING 

A. UMUM 

Ketentuan umum Panitia Besar (POR BAPOMI) 2021, berlaku untuk seluruh 

peserta Cabang Olahraga Panjat Tebing 

1) WAKTU DAN TEMPAT 

Hari.   : Rabu,Kamis dan Jumat 

Tanggal  : 24 s.d 26 November 2021 

Tempat  : Universitas AMIKOM Yogyakarta 

2) TECHNICAL MEETING 

Hari   : Senin 

Tanggal  : 22 November 2021 

Waktu.      : 15.30 s.d selesai 

Tempat     : Online Zoom 

3) Pendaftaran: https://bit.ly/AMIKOMPanjatTebing2021 

B. KHUSUS 

1) Detil Kompetisi 

1 Disiplin dan 2 nomor kompetisi 

Disiplin Nomor 

Lead 1 Perorangan Putra 

2 Perorangan Putri 

2) Aturan Kompetisi 

Kompetisi panjat tebing pada POR BAPOMI DIY 2021 akan dilakukan sesuai 

dengan Pedoman Kompetisi Panjat Tebing Indonesia (PDK) terakhir yang 

diberlakukan oleh Federasi Panjat        Tebing Indonesia, yang mengacu kepada 

Peraturan International Federation of Sport Climbing (IFSC Rules). 

3) Protes 

a) Protes yang berkaitan dengan pertandingan atas setiap hasil kompetisi diatur 

pada Pedoman Kompetisi Panjat Tebing Indonesia (PDK), sesuai butir 6 

diatas. 

b) Protes yang berkaitan dengan administrasi Atlit diajukan ke Bidang 

Keabsahan Panitia POR BAPOMI DIY 2021. 

4) Pakaian Kompetisi 

a) Semua atlit panjat tebing yang mengikuti POR BAPOMI 2021, wajib 

menggunakan seragam. 

b) Atlit dan ofisial tidak diijinkan memasang promosi pada seragam yang 

digunakan tanpa ijin dari Technical Delegate. 
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5) Peralatan Kompetisi 

Semua atlit wajib menggunakan peralatan kompetisi yang memenuhi standard 

UIAA, IFSC, SEACF atau FPTI. 

6) Penghargaan 

a) Semua    atlit pemenang   yang    akan     dikalungi     medali wajib ikut pada 

saat Upacara Pengalungan Medali. 

b) Semua    atlit    pemenang yang    akan    dikalungi     medali wajib menggunakan 

seragam resmi propinsinya 

c) Urutan pemanggilan adalah sebagai berikut pemenang ketiga, pemenang 

kedua, dan pemenang pertama. 

d) Atlit pemenang yang tidak mengikuti Upacara Pengalungan Medali Tanpa 

alasan dapat berakibat di Diskualifiksi dan dibatalkan statusnya sebagai 

pemenang. 

7) Lain - Lain 

a) Selama kegiatan kompetisi cabang olahraga panjat tebing  POR BAPOMI DIY 

2021 berlangsung atlit, ofisial, manajer tim, personil pengurus FPTI wajib: 

(1) menjaga agar kompetisi dapat dilaksanakn sesuai aturan. 

(2) menjaga nama baik FPTI dan kegiatan panjat tebing Indonesia. Atlit, 

ofisial, manajer tim, atau personil pengurus FPTI yang tidak 

mengindahkan kewajiban ini akan mendapat sanksi dari Ketua Umum 

FPTI. 

(3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Pedoman Teknis ini akan diatur 

kemudian oleh Pengurus Pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia. 
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8. CABANG OLAHRAGA PENCAK SILAT (VIRTUAL) 

A. UMUM 

Ketentuan umum Panitia Besar (POR BAPOMI) 2021, berlaku untuk seluruh peserta 

Cabang Olahraga Pencak Silat 

1) WAKTU DAN TEMPAT 

Penyisihan diselenggarakan secara daring pada 

Hari  : Kamis - Sabtu 

Tanggal  : 25 - 27 November 2021 

 

Babak Final dilaksanakan secara luring pada 

Hari  : Minggu  

Tanggal   : 28 November 2021 

Tempat   : Auditorium UPN "Veteran" Yogyakarta 

  

2) TECHNICAL MEETING 

Technical Meeting akan diadakan secara daring via Aplikasi Zoom Meeting yang 

akan diselenggarakan pada 21 November 2021. Informasi lebih lanjut akan 

disampaikan memalui Grup Whatsapp ketika peserta sudah mendaftar.  

 

B. KHUSUS 

A. KHUSUS 

1) Syarat Pendaftaran 

a. Mahasiswa Aktif Strata 1/Diploma Perguruan Tinggi di Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta  

b. Mengunggah KTM (Kartu Tanda Mahasiswa), Foto ukuran 3x4 

berseragam IPSI dengan background merah/biru , Surat rekomendasi 

dari universitas melalui google formulir sampai tanggal 20  November 

2021, link formulir pendaftaran 

https://bit.ly/PendaftaranPORBAPOMIDIYCaborSilat2021 

c. Mengisi formulir data atlit kontingen, formulir dapat di download di link 

berikut  https://bit.ly/FormDataAtlit 

d. Pengumpulan Video dilakukan pada tanggal 22-24 November 2021 

melalui link Google Form yang akan diberikan ketika Technical 

Meeting 

e. Setiap kontingen hanya dapat mengirim satu perwakilan untuk setiap 

kategori dan setiap perwakilan hanya dapat mengikuti satu kategori. 

https://bit.ly/FormDataAtlit
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f. Setiap peserta yang mengikuti final secara luring harus membawa 

Surat Keterangan Bebas Covid-19 (Swab Antigen) yang masih 

berlaku pada hari pelaksanaan. 

 

2) Peraturan  

a) Wajib ada bunyi gong sebagai tanda mulainya penampilan  

b) Peserta diwajibkan memakai seragam IPSI dan atribut yang dibutuhkan  

c) Peserta wajib tampil diatas gelanggang dengan ukuran 10x10 dan jelas 

berlingkaran (opsional).  

d) Masing-masing kategori diberi waktu 3 menit (maksimal 03 menit 15 detik) 

untuk penampilan dihitung dari hormat awal persembahan sampai hormat 

akhir.  

e) Video diambil 1 sudut yaitu dari depan serta dapat menampilkan gelanggang 

dan seluruh tubuh peserta sehingga gerakan atlet dapat terekam dengan 

full dan baik.  

f) Video dikirimkan tanpa editan (tambahan tulisan, musik, efek atau editan 

lainnya).  

g) Upload Video di Google Drive, kemudian link disertakan di Google Form 

Pendaftaran. 

h) Pengaturan Google Drive wajib all access atau pengaturan publik agara 

panitia dapat mengakses video melalui link tersebut  

i) Kesalahan pengaturan Google Drive diluar tanggung jawab panitia dan 

otomatis diskualifikasi  

j) Penyisihan dilakukan dengan mengunggah video, kemudian ditentukan 3 

finalis yang dinyatakan lolos dan mengikuti babak penentuan juara yang 

dilakukan secara luring pada Minggu, 28 November 2021 bertempat di 

Auditorium UPN "Veteran" Yogyakarta. 

3) Penilaian 

Pertandingan akan dibuat beberapa sesi yang didalam pertandingan 

tersebut terdapat wasit juri, dewan juri, Ketua pertandingan yang telah ditunjuk 

oleh Panitia Kompetisi Olahraga Virtual Cabor Pencak Silat melalui Ikatan 

Pencak Silat Indonesia (IPSI) DIY. Keputusan wasit juri bersifat mutlak, 

diharapkan semua peserta menghormati keputusan tersebut, 

4) Lain-lain. 

Hal-hal lain yang belum dijelaskan pada ketentuan ini, akan dijelaskan pada 

pertemuan teknik. 
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9. CABANG OLAHRAGA TENIS LAPANGAN 

A. UMUM 

Ketentuan umum Panitia Besar (POR BAPOMI) 2021, berlaku untuk seluruh 

peserta Cabang Olahraga Tenis Lapangan 

1) Waktu dan Tempat Pertandingan 

Tanggal : 24-26 November 2021 

Tempat : Lapangan Tenis UNY 

Waktu : 08.00 – Selesai 

Link Pendaftaran          : https://forms.gle/NH7gBwjdsCVCiH8j7 

 

2) Technical Meeting 

Hari, Tangga   : Senin, 22 November 2021 

Tempat             : Lapangan Tenis Indoor Barat FIK UNY. 

Waktu     : 13.00 WIB - Selesai.  

 

B. KHUSUS 

1) Nomor Pertandingan 

a. Tunggal Putra 

b. Tunggal Putri 

c. Ganda Putra 

d. Ganda Putri 

e. Ganda Campuran 

 

2) Acuan 

Peraturan yang digunakan pada pertandingan tenis POR BAPOMI 2021  

adalah Rules of Tennis dan Code of Conduct dari ITF tahun 2021 

 

3) Peserta 

a. Peserta cabang tenis lapangan adalah peserta yang sesuai dengan 

ketentuan pada POR BAPOMI 2021: 

b. Setiap peserta wajib mematuhi ketentuan umum dan ketentuan khusus 

cabang olahraga tenis lapangan; 

c. Setiap universitas dapat mendaftarkan keikutsertaan atlet pada nomor 

yang                   dipertandingkan sebagai berikut : 

(1) Tunggal putra  : 2 (dua) orang 

(2) Tunggal putri  : 2 (dua) orang 

https://forms.gle/NH7gBwjdsCVCiH8j7
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(3) Ganda putra  : 2 (dua) pasang 

(4) Ganda putri  : 2 (dua) pasang 

(5) Ganda campuran : 2 (dua) pasang 

Khusus untuk Perguruan Tinggi penyelenggara (Tuan Rumah) POR 

BAPOMI DIY Cabor Tenis Lapangan berhak mengikuti pertandingan 

Tunggal Putra dan Tunggal Putri masing-masing 4 pemain dan Ganda 

Putri, Ganda Putri dan Ganda Campuran masing-masing 4 pasang. 

Setiap pemain diperbolehkan mengikuti 2 nomor pertandingan, yaitu 

Tunggal dan Ganda. 

4) Sistim Pertandingan 

a. Sistem Pertandingan 

1. Pertandingan menggunakan sistem gugur. 

2. Nomor pertandingan Tunggal Putra dan Tunggal Putri pada 

babak penyisihan menggunakan the best of eleven, mencari 6 

game, apabila 5-5 akan diselesaikan tie break.  

3. Nomor pertandingan Tunggal Putra dan Tunggal Putri pada 

babak Semi Final dan Final menggunakan proset no adv, mencari 

8 game apabila terjadi 7-7 akan mencari selisih 2 game, apabila 

terjadi 8-8 akan diselesaikan tie break. 

4. Nomor pertandingan Ganda Putra, Ganda Putri, dan Ganda 

Campuran pada babak penyisihan menggunakan the best of 

eleven, mencari 6 game, apabila 5-5 akan diselesaikan ti break. 

5. Nomor pertandingan Ganda Putra, Ganda Putri, dan Ganda 

Campuran pada babak Semi Final dan Final menggunakan 

proset no adv, mencari 8 game apabila terjadi 7-7 akan mencari 

selisih 2 game, apabila terjadi 8-8 akan diselesaikan tie break. 

6. Penetapan juara adalah: Juara I, Juara II, dan Juara III bersama. 

b. Peralatan 

1.  Bola tenis yang akan digunakan akan ditetapkan kemudian. 

2. Pakaian pemain harus berpakaian olahraga tenis yang rapi dan 

sopan. 
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c. Peraturan Permainan/Pertandingan 

i. Peraturan permainan yang digunakan adalah peraturan 

permainan tenis PELTI/ITF, kecuali yang disebutkan khusus 

dalam peraturan ini. 

ii. Pertandingan dilaksanakan sesuai dengan Rules of Tennis atau 

Code of Conduct ITF dan PELTI. 

 

C. PENUTUP  

Hal-hal lain yang dirasakan masih ada kekurangan, serta menyangkut 

peraturan permainan akan dibuat tersendiri dan akan dibahas pada 

saat technical meeting.  

Contact Person: 
 
Risti Nurfadhila, M.Or. (Hp: 085743397875). 

Ady Putro Wibowo. (Hp: 081236460465). 
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10. CABANG OLAHRAGA TENIS MEJA 

A. UMUM 

Ketentuan umum Panitia Besar (POR BAPOMI) 2021, berlaku untuk seluruh peserta 

Cabang Olahraga Tenis Meja 

1) Pendaftaran Peserta 

Pendaftaran peserta tidak dipungut biaya dan dapat dilakukan pada tanggal 11 – 

24 November 2021 secara mandiri oleh masing-masing peserta atau secara 

kolektif yang mewakili perguruan tinggi namun tetap diisikan data peserta satu per 

satu. Pendaftaran POR BAPOMI DIY melalui google form: 

https://bit.ly/Form_Tenis_Meja  CP: Edi Iskandar 08122790274 

2) Waktu dan Tempat Pertandingan 

Hari : Sabtu - Minggu 

Tanggal : 27-28 November 2021 

Tempat : Bale Lantip Universitas Teknologi Digital Indonesia (UTDI) 

d/h. STMIK Akakom 

Jl. Raya Janti (Majapahit) 143 Karangjambe Yogyakarta 

3) Technical Meeting 

Hari   : Kamis  

Tanggal   : 25 November 2021  

Waktu   : 09:00 WIB - Selesai 

Tempat : Bale Lantip Universitas Teknologi Digital Indonesia (UTDI) 

d/h. STMIK Akakom 

Jl. Raya Janti (Majapahit) 143 Karangjambe Yogyakarta 

 

B. KHUSUS 

1) Nomor Pertandingan 

a. Tunggal Putra 

b. Tunggal Putri 

c. Ganda Putra 

d. Ganda Putri 

2) Sistem Pertandingan 

Seluruh pertandingan menggunakan sistim gugur  

3) Peserta 

a. Peserta cabang tenis meja adalah peserta yang sesuai dengan  ketentuan pada 

POR BAPOMI 2021  ; 

b. Set iap peserta wajib mematuhi ketentuan umum dan ketentuan khusus 

cabang olahraga tenis meja:  

https://bit.ly/Form_Tenis_Meja
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c. Set iap universitas dapat mendaftarkan keikutsertaan atlet pada nomor yang                  

dipertandingkan sebagai berikut: 

(1) Tunggal putra  

(2) Tunggal putri  

(3) Ganda putra  

(4) Ganda putri 

Dengan ketentuan setiap Perguruan Tinggi dapat mengirimkan atlet maksimal 

5 (lima) orang dan setiap atlit bisa mengikuti 2 (dua) nomor pertandingan  

4) Lain-lain 

Hal-hal lain yang dirasakan masih ada kekurangan, serta menyangkut peraturan 

permainan akan dibuat tersendiri dan akan dibahas saat Technical Meeting 

 


