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1 Rundown Acara Peserta PRIMA Hannover 2018
1.1 Rundown
Rundown dan Jadwal Acara
Sabtu 25 Agustus – Ahad 26 Agustus 2018
Lokasi Sport:
Zentrum für Hochschulsport Hannover
Am Moritzwinkel 6 ; 30167 Hannover

Lokasi Penginapan:
Mohammad Al-Amien Moschee
Grabbestraße 3b ; 30165 Hannover

Sabtu 26 Agustus 2018

Waktu

Acara

Lokasi

09:20 - 09:25

Pembukaan dimulai

Halle 1

09:25 - 09:30

Tilawah Qur'an

Halle 1

09:30 - 09:35

Sambutan Ketua FORKOM

Halle 1

09:35 - 09:40

Sambutan Dubes

Halle 1

09:40 - 09:45

Pengumuman dan Informasi dari MC

Halle 1

09:45 - 09:55

Sambutan Ketua PRIMA dan pengumuman
solidaritas gempa Lombok

Halle 1

09:55 - 10:00

Foto Bersama untuk solidaritas gempa Lombok

Halle 1

10:00 - 11:00

Friendly Match
“KBRI All Stars vs Hannover All Stars”

Halle 1

11:00 - 11:30

Technical Meeting

Halle 1

11:30 - 13:20

SPORT
Pertandingan cabang olahraga

Halle 1/2/3.
Lapangan Bola

Kontak:
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13:20 - 13:50

Break Sholat

Halle 1

13:50 - 18:30

Lanjut Sport

Halle 1/2/3.
Lapangan Bola

18:30 - 19:30

Makan Malam

Sporthalle

19:30 - 20:30

Jalan dari Sporthalle menuju tempat penginapan
Mohammad Al-Amien Moschee
Grabbestraße 3b ; 30165 Hannover

20:31 - 21:00

Sholat Maghrib

Masjid

21:00 - 21:41

Tausyiah Malam

Masjid

21:41 - 22:00

Sholat Isya

Masjid

22:00 - 04:30

Tidur

Masjid

Ahad 26 Agustus 2018

04:30 - 05:15

Sholat Subuh

Masjid

05:15 - 05:45

Tausyiah Subuh

Masjid

05:45 - 07:15

Acara bebas, sarapan

Masjid

07:15 - 08:00

Jalan dari Masjid ke Sporthalle

08:00 – 09:00

Tiba di Sporthalle, Acara Bebas
(ggf. pemanasan dan briefing)

Kontak:
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09:00 – 13:00

SPORT
Pertandingan cabang olahraga

Halle 1/2.
Lapangan Bola

13:00 – 14:00

Acara Penutupan

Halle 1

1.2 Informasi Untuk Peserta
•

Sepak Bola / Mini Soccer memakai Naturrasen, sepatu harap menyesuaikan.

•

Peserta harap membawa raket badminton atau bet tenis meja masing-masing. Jika
tidak punya atau lupa membawa, peserta diharap meminjam/menyediakan
equipment tersebut sendiri. Panitia tidak membantu dalam penyediaan equipment
tersebut!

•

Panitia menyediakan shuttle cock bulu untuk badminton dan bola untuk tenis meja.

•

Jika dalam 2 tim dalam cabang sepak bola maupun basket memakai kostum/trikot
yang sama ( sama-sama corak dan warna cerah/gelap) maka akan ditentukan dengan
coin toss atau suit. Yang kalah diwajibkan memakai Weste/rompi yang telah
disediakan oleh panitia.

•

Peserta dihimbau untuk membawa alas/sajadah dan perlengkapan solat masingmasing.

•

Bazaar hari Sabtu 25 Agustus dibuka dari jam 12 siang, dan hari Ahad 26 Agustus
dibuka dari jam 10 pagi hingga selesai

•

Dimohon kepada setiap peserta untuk menjaga barang bawaan masing-masing.
Panitia tidak bertanggungjawab atas barang yang tertinggal atau kehilangan

•

Kepada kontingen yang dijadwalkan hadir telat (diatas jam 11:30) atau dalam
perjalanan mendapat kejadian yang menyebabkan telat sampai (Verspätung kereta,
Umsteigen tidak schaffen, kendaraan mogok, dll.) mohon segera mengabari Div.
Sport (Dio +49 176 26065713)

Kontak:
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1.3 Lokasi Sporthalle
Zentrum für Hochschulsport
Hannover
Am Moritzwinkel 6
30167 Hannover
Haltestelle:
Leibniz Universität
Linie 4 / 5
(dari Stadtmitte Richtung
Garbsen/Stöcken)
Dari halte Strassenbahn jalan ke arah
selatan sekitar 400m

1.4 Lokasi Penginapan
Mohammad Al-Amien Moschee
Grabbestraße 3b
30165 Hannover
Haltestelle:
Vahrenwalder Platz
Linie 1 / 2 / 8
(dari Hannover Hbf Richtung
Langenhagen / Alte Heide /
Dragonerstraße)

Kontak:
Dio +49 176 26065713 (Sport)
Agung +49 1516 6332598 (Allgemein)
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1.5 Denah Sporthalle
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2 Jenis Pertandingan
2.1 Sepak Bola
2.1.1 Peraturan
•
•

•
•

•
•

Berlaku Peraturan Umum PRIMA Hannover 2018
Peraturan permainan yang dipergunakan dalam pertandingan sepak bola PRIMA
Hannover 2018 adalah peraturan PSSI/FIFA yang dimodifikasi dan disesuaikan
dengan kebutuhan PRIMA Hannover 2018. Setiap tim peserta dianggap sudah
memahami peraturan yang di maksud.
Sistem pertandingan yang digunakan adalah sistem setengah kompetisi.
Setiap tim beranggotakan minimum 7 orang, termasuk kiper. Jika dalam
pertandingan jumlah anggota tim tersisa 5 orang atau kurang dari itu, maka tim
tersebut dinyatakan kalah.
Luas lapangan yang digunakan adalah sepertiga lapangan sepakbola standar. Sistem
offside tidak akan diterapkan dan tidak ada batas pergantian pemain.
Waktu untuk satu pertandingan (tiap pertandingan terdiri dari dua babak):
1. Babak penyisihan sampai dengan semi final: 12 menit kotor per babak. Istirahat 2
menit.
2. Babak final: 15 menit bersih per babak. Istirahat 3 menit.
3. Untuk babak knock out sampai final, jika skor akhir pertandingan adalah seri,
maka diadakan adu penalti dengan sistem 3 penendang untuk setiap tim (Tidak
ada perpanjangan waktu dan golden goal)

•

Ranking tiap tim akan dihitung berdasarkan:
1.
2.
3.
4.

Jumlah point tertinggi yang didapat dari seluruh pertandingan group.
Selisih goal terbanyak dari seluruh pertandingan group.
Memasukan goal terbanyak dari seluruh pertandingan group.
Point yang didapat dari pertandingan diantara 2 tim yang memerlukan
tiebreaker.
5. Selisih goal dari pertandingan diantara 2 tim yang memerlukan tiebreaker.
6. Memasukan goal terbanyak dari pertandingan diantara 2 tim yang memerlukan
tiebreaker.
•

Hanya 2 tim teratas untuk group A dan D yang akan melangkah ke babak selanjutnya.
Untuk group B dan C hanya peringkat pertama yang otomatis melangkah ke babak
selanjutnya, peringkat kedua dan ketiga akan memainkan babak play off untuk
mencari 2 spot tersisa di babak perempat final.
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•

Bagi setiap tim yang bertanding diharapkan menyiapkan kostum masing-masing. Jika
warna atau corak sama, maka akan dilakukan coin toss/suit, yang kalah akan
memakai rompi/Weste yang telah disediakan oleh panitia.
1. Untuk kostum pemain berlaku tata tertib umum PRIMA Hannover 2018 pasal 2.
2. Jika ketentuan ini tidak ditaati, maka tim lawan akan mendapatkan 2 kesempatan
penalti sebelum kick-off.

•

•

•

•

•
•
•
•
•

Pertandingan akan dihentikan jika terjadi keributan dalam pertandingan dan kedua
tim yang terlibat akan didiskualifikasi. Tim yang memprovokasi/memulai duluan
keributan akan diberi peringatan, setelah 2 kali peringatan tim akan didiskualifikasi.
Anggota tim/ Tim yang merasa diprovokasi oleh tim lainya saat pertandingan
dimohon untuk tidak meladeni provokasi dan menunggu keputusan wasit.
Saat terjadi keributan Div. Ketertiban dan Keamanan dan pihak berwenang lainya
memiliki wewenang penuh untuk melakukan penindakan apapun terhadap tim dan
anggota tim.
Setiap tim yang akan bertanding akan mendapatkan 2 kali panggilan. Panggilan
pertama 15 menit sebelum pertandingan, panggilan terakhir 5 menit sebelum
pertandingan.
Untuk Walk Out (WO) akan diberlakukan peraturan khusus sebagai berikut
1. Tim atau Peserta akan diberikan 1 menit dispensasi dari jadwal yang telah
ditentukan. Jika telah melewati 1 menit lihat no 2.
2. Tim lawan akan diberikan advantage 1 gol dan ditunggu sampai 5 menit. Jika
telah melewati 5 menit lihat no 3.
3. Tim lawan akan diberikan kemenangan WO dengan score 3-0.
4. Semua anggota tim wajib hadir dilapangan dengan jumlah yang telah
ditentukan. Tidak boleh hanya perwakilan saja yang hadir!
Keputusan Wasit bersifat MUTLAK!!
Wasit diwajibkan untuk melapor kepada panitia cabang olahraga sebelum dan
setelah pertandingan untuk berita acara.
Wasit untuk setiap pertandingan akan ditentukan oleh panitia. Peserta diwajibkan
untuk menyediakan wasit!
Setiap perwakilan tim harus menghadiri Technical Meeting setelah acara pembukaan
PRIMA Hannover 2018.
Peraturan-peraturan tambahan akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi jika
diperlukan.

DISCLAIMER: Panitia PRIMA 2018 tidak menerima segala macam bentuk protes jika ada
tim yang kena WO dikarenakan peserta dari tim tersebut mengikuti cabang olah raga lebih
dari 1 sehingga tim nya kekurangan pemain.

Kontak:
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2.1.2 Rundown

Kontak:
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2.1.3 Klasemen dan Bagan Pertandingan

Legenda: M= menang, S= seri, K= Kalah, GM= gol memasukkan, GK= gol kemasukan, GD= gol
difference.

Kontak:
Dio +49 176 26065713 (Sport)
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2.2 Basket
2.2.1 Peraturan
•
•

•
•
•
•

Berlaku Peraturan Umum PRIMA Hannover 2018.
Peraturan permainan yang dipergunakan dalam pertandingan bola basket PRIMA
Hannover 2018 adalah peraturan PERBASI/FIBA yang dimodifikasi dan disesuaikan
dengan kebutuhan PRIMA Hannover 2018. Setiap tim peserta dianggap sudah
memahami peraturan yang di maksud.
Sistem pertandingan berlaku untuk Putra dan Putri.
Sistem pertandingan yang digunakan adalah sistem full kompetisi.
Dalam setiap babak berlaku 5 Team Foul. Maka Foul selanjutnya, team lawan
mendapatkan kesempatan Free Throw.
Sanksi untuk Technical Foul adalah kesempatan Free Throw, yang termasuk
dalam Technical Foul:
1. Memaki wasit.
2. Mengeluarkan hinaan dan/atau makian.

•

•

Untuk pertandingan basket putra, setiap tim beranggotakan minimal 5 orang, jika
dalam pertandingan jumlah anggota tim tersisa 3 orang atau kurang dari itu, maka
team tersebut dinyatakan kalah.
Waktu pertandingan putra:
1. Waktu pertandingan Babak Penyisihan adalah 2 X 10 menit(kotor) dengan waktu
istirahat 2 menit.
2. Waktu pertandingan Semi-Final adalah 2 X 12 menit (kotor) dengan waktu
istirahat 2 menit.
3. Waktu pertandingan babak final adalah 2 X 15 menit (bersih) dengan waktu
istirahat 5 menit.
4. Dalam setiap pertandingan tidak ada Time Out untuk setiap tim.

•

Tiebreaker ditentukan berdasarkan:
1. Hasil pertandingan dari 2 tim yang memerlukan tiebreaker (kalah/menang).
2. Score rata-rata head-to-head dari 2 tim yang memerlukan tiebreaker.
3. Score rata-rata dari seluruh pertandingan dari 2 tim yang memerlukan tiebreaker.

•
•
•

Hanya 2 tim teratas masing-masing group yang akan melangkah ke babak
selanjutnya.
Sistem permainan basket untuk tim Putri adalah 3 lawan 3.
Sistem pertandingan basket putri memakai best of 3.

Kontak:
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•
•
•

Waktu pertandingan putri adalah 15 menit kotor.
Pertandingan selesai jika waktu habis atau salah satu tim mendapatkan 21 point.
Bagi setiap tim yang bertanding diharapkan menyiapkan kostum masing-masing. Jika
warna atau corak sama, maka akan dilakukan coin toss/suit, yang kalah akan
memakai rompi/Weste yang telah disediakan oleh panitia.
1. Untuk kostum pemain berlaku tata tertib umum PRIMA Hannover 2018 pasal 2.
2. Jika ketentuan ini tidak ditaati, tim yang melanggar akan dikenakan sanksi
pengurangan 10 point.

•

•

•

•

•
•
•
•
•

•

Pertandingan akan dihentikan jika terjadi keributan dalam pertandingan dan kedua
tim yang terlibat akan didiskualifikasi. Tim yang memprovokasi/memulai duluan
keributan akan diberi peringatan, setelah 2 kali peringatan tim akan didiskualifikasi.
Anggota tim/ Tim yang merasa diprovokasi oleh tim lainya saat pertandingan
dimohon untuk tidak meladeni provokasi dan menunggu keputusan wasit.
Saat terjadi keributan Div. Ketertiban dan Keamanan dan pihak berwenang lainya
memiliki wewenang penuh untuk melakukan penindakan apapun terhadap tim dan
anggota tim.
Setiap tim yang akan bertanding akan mendapatkan 2 kali panggilan. Panggilan
pertama 15 menit sebelum pertandingan, panggilan terakhir 5 menit sebelum
pertandingan.
Untuk Walk Out (WO) akan diberlakukan peraturan khusus sebagai berikut
1. Tim atau Peserta akan diberikan 1 menit dispensasi dari jadwal yang telah
ditentukan. Jika telah melewati 1 menit lihat no 2.
2. Tim lawan akan diberikan advantage 10 point dan ditunggu sampai 5 menit.
Jika telah melewati 5 menit lihat no 3.
3. Tim lawan akan diberikan kemenangan WO dengan score 20-0.
4. Semua anggota tim wajib hadir dilapangan dengan jumlah yang telah
ditentukan. Tidak boleh hanya perwakilan saja yang hadir!
Keputusan Wasit bersifat MUTLAK!!
Wasit diwajibkan untuk melapor kepada panitia cabang olahraga sebelum dan
setelah pertandingan untuk berita acara.
Wasit untuk setiap pertandingan akan ditentukan oleh panitia. Peserta diwajibkan
untuk menyediakan wasit!
Setiap perwakilan tim harus menghadiri Technical Meeting setelah acara pembukaan
PRIMA Hannover 2018.
Peraturan-peraturan tambahan akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi jika
diperlukan.
DISCLAIMER: Panitia PRIMA 2018 tidak menerima segala macam bentuk protes jika
ada tim yang kena WO dikarenakan peserta dari tim tersebut mengikuti cabang
olah raga lebih dari 1 sehingga tim nya kekurangan pemain.

Kontak:
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2.2.2 Rundown

Kontak:
Dio +49 176 26065713 (Sport)
Agung +49 1516 6332598 (Allgemein)
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2.1.3 Klasemen dan Bagan Pertandingan

Legenda: M= menang, K= kalah. SM= score memasukkan, SK= score kemasukkan, SD= score
difference
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2.3 Badminton
2.3.1 Peraturan
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

•

Berlaku Peraturan Umum PRIMA Hannover 2018.
Peraturan permainan yang dipergunakan dalam pertandingan badminton PRIMA
Hannover 2018 adalah peraturan PBSI/BWF yang dimodifikasi dan disesuaikan
dengan kebutuhan PRIMA Hannover 2018. Setiap tim peserta dianggap sudah
memahami peraturan yang di maksud.
Setiap peserta harus membawa raket badminton sendiri.
Sistem pertandingan yang digunakan adalah sistem setengah kompetisi.
Sistem pertandingan yang berlaku adalah beregu yang terdiri dari 2 pemain single
dan 2 pemain ganda.
Pemain diperbolehkan switch untuk bermain di nomer ganda atau single. Tetapi
tidak diperbolehkan bermain rapel (sesudah bermain ganda, lalu bermain single.
Vice versa)
Akan diambil kemenangan kolektifitas dari 3 nomer pertandingan beregu yang terdiri
dari 2 nomer pertandingan single dan 1 nomer pertandingan ganda.
3 Pertandingan (2 pertandingan single, dan 1 pertandingan ganda) akan dilaksanakan
secara bersamaan.
Waktu yang diberikan pada babak penyisihan sampai semifinal adalah 15 menit.
Babak penyisihan sampai semifinal terdiri dari 1 set dengan 21 point. Pergantian
lapangan pada point 11. Deuce terjadi jika para pemain mencapai point 20 bersamasama, kemenangan ditentukan apabila terjadi beda 2 point. Apabila waktu yang
diberikan sudah habis, maka tim yang pointnya lebih tinggi pada saat itu akan
menjadi pemenang.
Babak final dilangsungkan dengan memperebutkan 2 dari 3 set. Tiap set terdiri dari
21 point. Deuce terjadi jika para pemain mencapai point 20 bersama-sama,
kemenangan ditentukan apabila terjadi beda 2 point. Tidak ada time limit di babak
final.
Untuk kostum pemain berlaku Peraturan Umum PRIMA Hannover 2018 pasal 2.
o Jika ketentuan ini tidak ditaati, maka tim lawan akan diberikan tambahan 5
point.
Pertandingan akan dihentikan jika terjadi keributan dalam pertandingan dan kedua
tim yang terlibat akan didiskualifikasi. Tim yang memprovokasi/memulai duluan
keributan akan diberi peringatan, setelah 2 kali peringatan tim akan didiskualifikasi.
Anggota tim/ Tim yang merasa diprovokasi oleh tim lainya saat pertandingan
dimohon untuk tidak meladeni provokasi dan menunggu keputusan wasit.
Saat terjadi keributan Div. Ketertiban dan Keamanan dan pihak berwenang lainya
memiliki wewenang penuh untuk melakukan penindakan apapun terhadap tim dan
anggota tim.

Kontak:
Dio +49 176 26065713 (Sport)
Agung +49 1516 6332598 (Allgemein)
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•

•

•
•
•
•
•

•

Setiap tim yang akan bertanding akan mendapatkan 2 kali panggilan. Panggilan
pertama 15 menit sebelum pertandingan, panggilan terakhir 5 menit sebelum
pertandingan.
Untuk Walk Out (WO) akan diberlakukan peraturan khusus sebagai berikut
1. Tim atau Peserta akan diberikan 1 menit dispensasi dari jadwal yang telah
ditentukan. Jika telah melewati 1 menit lihat no 2.
2. Tim lawan akan diberikan advantage 5 point dan ditunggu sampai 5 menit.
Jika telah melewati 5 menit lihat no 3.
3. Tim lawan akan diberikan kemenangan WO dengan score 21-0.
4. Semua anggota tim wajib hadir dilapangan dengan jumlah yang telah
ditentukan. Tidak boleh hanya perwakilan saja yang hadir!
Keputusan Wasit bersifat MUTLAK!!
Wasit diwajibkan untuk melapor kepada panitia cabang olahraga sebelum dan
setelah pertandingan untuk berita acara.
Wasit untuk setiap pertandingan akan ditentukan oleh panitia. Peserta diwajibkan
untuk menyediakan wasit!
Setiap perwakilan tim harus menghadiri Technical Meeting setelah acara pembukaan
PRIMA Hannover 2018.
Peraturan-peraturan tambahan akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi jika
diperlukan.
DISCLAIMER: Panitia PRIMA 2018 tidak menerima segala macam bentuk protes jika
ada tim yang kena WO dikarenakan peserta dari tim tersebut mengikuti cabang
olah raga lebih dari 1 sehingga tim nya kekurangan pemain.

Kontak:
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2.3.2 Rundown

Kontak:
Dio +49 176 26065713 (Sport)
Agung +49 1516 6332598 (Allgemein)
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2.3.3 Klasemen dan Bagan Pertandingan

Legenda: M= menang, K= kalah. SM= set menang, SK= set kalah, SD= set difference

Legenda: M= menang, K= kalah. SM= set menang, SK= set kalah, SD= set difference

Kontak:
Dio +49 176 26065713 (Sport)
Agung +49 1516 6332598 (Allgemein)
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2.4 Tenis Meja
2.4.1 Peraturan
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Berlaku Peraturan Umum PRIMA Hannover 2018.
Peraturan permainan yang dipergunakan dalam pertandingan tenis meja PRIMA
Hannover 2018 adalah peraturan PTMSI/ITTF yang dimodifikasi dan disesuaikan
dengan kebutuhan PRIMA Hannover 2018. Setiap tim peserta dianggap sudah
memahami peraturan yang di maksud.
Setiap peserta harus membawa bet tenis meja sendiri.
Sistem pertandingan yang digunakan adalah sistem setengah kompetisi.
Sistem pertandingan yang berlaku adalah beregu yang terdiri dari 2 pemain single
dan 2 pemain ganda.
Pemain diperbolehkan switch untuk bermain di nomer ganda atau single. Tetapi
tidak diperbolehkan bermain rapel (sesudah bermain ganda, lalu bermain single.
Vice versa)
Akan diambil kemenangan kolektifitas dari 3 nomer pertandingan beregu yang terdiri
dari 2 nomer pertandingan single dan 1 nomer pertandingan ganda.
3 Pertandingan (2 pertandingan single, dan 1 pertandingan ganda) akan dilaksanakan
secara bersamaan.
Waktu yang diberikan pada babak penyisihan sampai semifinal adalah 15 menit.
Babak penyisihan sampai semifinal terdiri dari 1 set dengan 21 point. Pergantian
posisi meja pada point 11. Deuce terjadi jika para pemain mencapai point 20
bersama-sama, kemenangan ditentukan apabila terjadi beda 2 point. Apabila waktu
yang diberikan sudah habis, maka tim yang pointnya lebih tinggi pada saat itu akan
menjadi pemenang.
Babak final dilangsungkan dengan memperebutkan 2 dari 3 set. Tiap set terdiri dari
21 point. Deuce terjadi jika para pemain mencapai point 20 bersama-sama,
kemenangan ditentukan apabila terjadi beda 2 point.
Ganti servis dilakukan tiap 2 point.
Jika ketika servis bola menyentuh net dan masuk ke daerah lawan, maka servis akan
diulang.
Pada saat servis, apabila bet sudah diayun tetapi tidak menyentuh bola, dianggap
telah melakukan servis dan dihitung point untuk lawan.
Tidak terjadi pelanggaran apabila bet menyentuh meja.
Untuk kostum pemain berlaku Peraturan Umum PRIMA Hannover 2018 pasal 2.
o Jika ketentuan ini tidak ditaati, maka tim lawan akan diberikan tambahan 5
point.
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•

•

•

•

•
•
•
•
•

•

Pertandingan akan dihentikan jika terjadi keributan dalam pertandingan dan kedua
tim yang terlibat akan didiskualifikasi. Tim yang memprovokasi/memulai duluan
keributan akan diberi peringatan, setelah 2 kali peringatan tim akan didiskualifikasi.
Anggota tim/ Tim yang merasa diprovokasi oleh tim lainya saat pertandingan
dimohon untuk tidak meladeni provokasi dan menunggu keputusan wasit.
Saat terjadi keributan Div. Ketertiban dan Keamanan dan pihak berwenang lainya
memiliki wewenang penuh untuk melakukan penindakan apapun terhadap tim dan
anggota tim.
Setiap tim yang akan bertanding akan mendapatkan 2 kali panggilan. Panggilan
pertama 15 menit sebelum pertandingan, panggilan terakhir 5 menit sebelum
pertandingan.
Untuk Walk Out (WO) akan diberlakukan peraturan khusus sebagai berikut
1. Tim atau Peserta akan diberikan 1 menit dispensasi dari jadwal yang telah
ditentukan. Jika telah melewati 1 menit lihat no 2.
2. Tim lawan akan diberikan advantage 5 point dan ditunggu sampai 5 menit.
Jika telah melewati 5 menit lihat no 3.
3. Tim lawan akan diberikan kemenangan WO dengan score 21-0.
4. Semua anggota tim wajib hadir dilapangan dengan jumlah yang telah
ditentukan. Tidak boleh hanya perwakilan saja yang hadir!
Keputusan Wasit bersifat MUTLAK!!
Wasit diwajibkan untuk melapor kepada panitia cabang olahraga sebelum dan
setelah pertandingan untuk berita acara.
Wasit untuk setiap pertandingan akan ditentukan oleh panitia. Peserta diwajibkan
untuk menyediakan wasit!
Setiap perwakilan tim harus menghadiri Technical Meeting setelah acara pembukaan
PRIMA Hannover 2018.
Peraturan-peraturan tambahan akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi jika
diperlukan.
DISCLAIMER: Panitia PRIMA 2018 tidak menerima segala macam bentuk protes jika
ada tim yang kena WO dikarenakan peserta dari tim tersebut mengikuti cabang
olah raga lebih dari 1 sehingga tim nya kekurangan pemain.
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2.4.2 Rundown
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2.4.3 Klasemen dan Bagan Pertandingan

Legenda: M= menang, K= kalah. SM= set menang, SK= set kalah, SD= set difference
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2.5 Voli
2.5.1 Peraturan
•
•

•
•
•

Berlaku Peraturan Umum PRIMA Hannover 2018.
Peraturan permainan yang dipergunakan dalam pertandingan bola voli PRIMA
Hannover 2018 adalah peraturan PBVSI/FIVB yang dimodifikasi dan disesuaikan
dengan kebutuhan PRIMA Hannover 2018. Setiap tim peserta dianggap sudah
memahami peraturan yang di maksud.
Sistem pertandingan yang digunakan adalah sistem setengah kompetisi.
Jumlah peserta tanding untuk tiap tim terdiri dari 6 orang pemain.
Untuk babak penyisihan sampai semifinal
1. Perhitungan angka dilakukan dengan menggunakan sistem rally point, dengan
maksimal waktu pertandingan 15 menit, tanpa istirahat. Pada point 11 kedua tim
yang bertanding bertukar posisi. Tiap tim dinyatakan menang bila salah satu tim
telah lebih dulu mencapai angka 21.
2. Deuce terjadi jika para pemain mencapai point 20 bersama-sama, kemenangan
ditentukan apabila terjadi beda 2 point.
Bila dalam kurun waktu 15 menit tidak tercapai angka 21, maka pemenang adalah
yang memperoleh angka tertinggi. Bila di menit ke-15 kedudukan berimbang,
maka perpanjangan waktu dilakukan sampai ada tim yang mendapatkan selisih 1
point.

•

Untuk babak final
1. Perhitungan angka dilakukan dengan menggunakan sistem rally point 3 set
pertandingan, tanpa istirahat. Tim dinyatakan menang bila telah memenangkan
dua set pertandingan. Dalam sebuah set pertandingan suatu tim dinyatakan
menang bila salah satu tim telah lebih dulu mencapai angka 21.
2. Deuce terjadi jika para pemain mencapai point 20 bersama-sama, kemenangan
ditentukan apabila terjadi beda 2 point.

•

•

Untuk kostum pemain berlaku peraturan umum PRIMA Hannover 2018 pasal 2.
o Jika ketentuan ini tidak ditaati, maka tim lawan akan diberikan tambahan 5
point.
Pertandingan akan dihentikan jika terjadi keributan dalam pertandingan dan kedua
tim yang terlibat akan didiskualifikasi. Tim yang memprovokasi/memulai duluan
keributan akan diberi peringatan, setelah 2 kali peringatan tim akan didiskualifikasi.
Anggota tim/ Tim yang merasa diprovokasi oleh tim lainya saat pertandingan
dimohon untuk tidak meladeni provokasi dan menunggu keputusan wasit.
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•

Saat terjadi keributan Div. Ketertiban dan Keamanan dan pihak berwenang lainya
memiliki wewenang penuh untuk melakukan penindakan apapun terhadap tim dan
anggota tim.

•

Setiap tim yang akan bertanding akan mendapatkan 2 kali panggilan. Panggilan
pertama 15 menit sebelum pertandingan, panggilan terakhir 5 menit sebelum
pertandingan.
Untuk Walk Out (WO) akan diberlakukan peraturan khusus sebagai berikut
1. Tim atau Peserta akan diberikan 1 menit dispensasi dari jadwal yang telah
ditentukan. Jika telah melewati 1 menit lihat no 2.
2. Tim lawan akan diberikan advantage 5 point dan ditunggu sampai 5 menit.
Jika telah melewati 5 menit lihat no 3.
3. Tim lawan akan diberikan kemenangan WO dengan score 21-0.
4. Semua anggota tim wajib hadir dilapangan dengan jumlah yang telah
ditentukan. Tidak boleh hanya perwakilan saja yang hadir!
Keputusan Wasit bersifat MUTLAK!!
Wasit diwajibkan untuk melapor kepada panitia cabang olahraga sebelum dan
setelah pertandingan untuk berita acara.
Wasit untuk setiap pertandingan akan ditentukan oleh panitia. Peserta diwajibkan
untuk menyediakan wasit!
Setiap perwakilan tim harus menghadiri Technical Meeting setelah acara pembukaan
PRIMA Hannover 2018.
Peraturan-peraturan tambahan akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi jika
diperlukan.

•

•
•
•
•
•

•

DISCLAIMER: Panitia PRIMA 2018 tidak menerima segala macam bentuk protes jika
ada tim yang kena WO dikarenakan peserta dari tim tersebut mengikuti cabang
olah raga lebih dari 1 sehingga tim nya kekurangan pemain.
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2.5.2 Rundown
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2.5.3 Klasemen dan Bagan Pertandingan

Legenda: M= menang, K= kalah. SM= score menang, SK= score kalah, SD= score difference
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2.6 Estafet
2.6.1 Peraturan
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

•

Berlaku Peraturan Umum PRIMA Hannover 2018.
Semua pelari diharuskan memakai sepatu olahraga.
Empat tim akan bertanding sekaligus dan diambil dua terbaik yang nantinya akan
bertanding ulang pada tahapan final.
Pelari pertama dimulai dengan start jongkok dan pelari selanjutnya start melayang.
Setiap Pelari harus memperhatikan jalurnya masing-masing, apabila melewati batas
lintasan yang sudah ditentukan dan/atau mengganggu kompetitor lainnya secara
otomatis akan di diskualifikasi.
Disaat pergantian tongkat pelari 2, 3 dan ke-4 dilarang melewati batas yang sudah di
tentukan dan pelari sebelumnya dilarang melempar tongkatnya. Apabila itu terjadi
secara otomatis tim akan terkena diskualifikasi.
Untuk kostum pemain berlaku Peraturan Umum PRIMA Hannover 2018 pasal 2.
o Jika ketentuan ini tidak ditaati, maka waktu yang tercatat akan ditambah 3
detik.
Setiap tim yang akan bertanding akan mendapatkan 2 kali panggilan. Panggilan
pertama 15 menit sebelum pertandingan, panggilan terakhir 5 menit sebelum
pertandingan.
Untuk Walk Out (WO) akan diberlakukan peraturan khusus sebagai berikut
1. Tim atau Peserta akan diberikan 1 menit dispensasi dari jadwal yang telah
ditentukan. Jika telah melewati 1 menit lihat no 2.
2. Tim-tim lawan akan diberikan advantage 5 detik dan ditunggu sampai 5
menit. Jika telah melewati 5 menit lihat no 3.
3. Tim lawan akan diberikan kemenangan WO.
4. Semua anggota tim wajib hadir dilapangan dengan jumlah yang telah
ditentukan. Tidak boleh hanya perwakilan saja yang hadir!
Keputusan Wasit bersifat MUTLAK!!
Wasit diwajibkan untuk melapor kepada panitia cabang olahraga sebelum dan
setelah pertandingan untuk berita acara.
Wasit untuk setiap pertandingan akan ditentukan oleh panitia. Peserta diwajibkan
untuk menyediakan wasit!
Setiap perwakilan tim harus menghadiri Technical Meeting setelah acara pembukaan
PRIMA Hannover 2018.
Peraturan-peraturan tambahan akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi jika
diperlukan.
DISCLAIMER: Panitia PRIMA 2018 tidak menerima segala macam bentuk protes jika
ada tim yang kena WO dikarenakan peserta dari tim tersebut mengikuti cabang
olah raga lebih dari 1 sehingga tim nya kekurangan pemain.
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2.6.2 Rundown

2.6.3 Klasemen dan Bagan Pertandingan
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2.7 Catur
2.7.1 Peraturan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pertandingan memakai sistem round robin.
Pertandingan memakai gerakan yang diakui FIDE (gerakan standar, castling, en
passant dan promosi).
Peserta yang sudah memegang bidaknya harus melakukan gerakan legal (touch and
move). Bidak yang sudah dilepas tidak boleh diganggu gugat lagi. Jika peserta
memegang bidak lawan, bidak tersebut harus dimakan dengan gerakan legal.
Peserta yang melakukan gerakan ilegal atau tidak mengindahkan peraturan no 3
akan diberikan peringatan oleh wasit. Pelanggaran berikutnya akan mengakibatkan
peserta didiskualifikasi (otomatis mendapat 0 poin).
Peserta diberi waktu 20 menit setiap pertandingan, jika pertandingan belum selesai
(melalui skak-mat atau remis) maka peserta yang sudah kehabisan waktu dinyatakan
kalah.
Selama pertandingan peserta tidak boleh melakukan apapun yang menggangu
konsentrasi lawan, termasuk: menimbulkan bunyi, menggeser kursi atau berbicara
tanpa seijin wasit.
Peserta juga tidak boleh mendapat bantuan dari pihak ketiga atau penonton. Wasit
berhak menghentikan pertandingan atau mengusir penonton jika dirasa perlu
Menang mendapat 2 poin, Remis mendapat 1 poin dan Kalah mendapat 0 poin
Poin dijumlahkan di akhir kompetisi, peserta yang paling banyak mendapat poin
menjadi juara
Kalau ada 2 peserta atau lebih yang mempunyai poin sama, peserta yang
mempunyai sisa waktu lebih banyak (peserta yang menyelesaikan pertandingan
paling cepat) berhak menjadi juara
Sebelum pertandingan dimulai wasit akan mengundi peserta mana yang mendapat
bidak putih dan sebaliknya.
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2.7.2 Rundown, Klasemen dan Bagan Pertandingan

2.8 Lomba Anak-Anak & Keluarga
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3 Klasemen Juara Umum PRIMA Hannover 2018
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