KETENTUAN
INVITASI RENANG ANTAR PERGURUAN TINGGI
SELURUH INDONESIA KE-IX

UMUM
PENYELENGGARA
Panitia Penyelenggara Invitasi Renang Antar Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia IX
(IRAPTSI IX) adalah Unit Renang dan Polo Air (URPA) Institut Teknologi Bandung.
WAKTU DAN TEMPAT
Hari / Tanggal

: Sabtu & Minggu, 30 Januari 2016 – 31 Januari 2016

Waktu

: Pukul 08.00 - selesai

Tempat

: Kolam Renang Mandala Ganesha Sarana Olahraga ITB, Jl.
Taman Sari no.73, Bandung

JADWAL KEGIATAN
Tanggal
29 Januari

Kegiatan
Technical Meeting

2016

Tempat

Waktu

Akan diberitahukan

Akan

kemudian

diberitahukan
kemudian

30 Januari

Kompetisi Polo Air

2016
31 Januari
2016

Kolam Renang Mandala

08.00 – selesai

Ganesha
Kejuaraan Renang

Kolam Renang Mandala
Ganesha

08.00 – selesai

AKOMODASI
Daftar alternatif akomodasi (hotel, transportasi, dll) akan kami berikan informasi kepada
yang membutuhkan dengan menghubungi pihak panitia via email:
iraptsi2015@gmail.com atau via telepon: 08112358889 (Eric); 081291373139 (Made)
KHUSUS
A. RENANG
PERSYARATAN PESERTA
Peserta IRAPTSI IX adalah mahasiswa perguruan tinggi dari seluruh Indonesia yang
masih terdaftar sebagai mahasiswa S1 di perguruan tinggi tersebut. Peserta wajib
memenuhi seluruh kelengkapan pendaftaran yang diminta oleh panitia penyelenggara.
JUMLAH PESERTA
Jumlah peserta dari setiap perguruan tinggi tidak dibatasi. Jumlah nomor yang boleh
diikuti oleh tiap-tiap peserta tidak dibatasi
PELAKSANAAN PERLOMBAAN
1. Semua nomor yang dilaksanakan langsung final.
2. Peraturan pertandingan menggunakan peraturan perlombaan renang PRSI/FINA
(Menggunakan peraturan 1 (satu) kali start)

PENDAFTARAN PESERTA
1. Pendaftaran dibuka dari tanggal 11 Januari 2016 – 22 Januari 2016
2. Pendaftaran peserta dapat dikirim via EMAIL ke iraptsi2015@gmail.com dengan
menyertakan:
•

Formulir pendaftaran

•

Surat keterangan mahasiswa yang telah dilegalisir oleh perguruan tinggi

•

Slip atau bukti transfer pembayaran pendaftaran IRAPTSI IX

3. Formulir pendaftaran yang telah diisi dapat dikirim via EMAIL ke
iraptsi2015@gmail.com dalam bentuk format EXCEL (.xls atau .xlsx). Selain
universitas yang menerima surat undangan melalui POS, panitia tidak menerima
bentuk formulir dalam bentuk hasil scan atau pun tulisan tangan.
BIAYA PENDAFTARAN
- Biaya pendaftaran adalah Rp. 60.000,00 per nomor/perserta
- Biaya estafet adalah Rp 150.000,00 per nomor estafet/regu
Biaya pendaftaran dapat ditransfer ke :
Bank BRI,1356-01-000866-50-9 atas nama Aprilia Ekarista Ndua
•

Pembayaran paling lambat pada tanggal 22 Januari 2016

Setelah melakukan pembayaran, harap memberikan konfirmasi ke 081321211866
(Azka)

TECHNICAL MEETING (PERTEMUAN TEKNIK)
Hari / Tanggal : Jumat, 29 Januari 2016
Waktu : Akan diberitahukan kemudian
Tempat : Akan diberitahukan kemudian
PROTES
Protes dinyatakan resmi dan dapat diterima oleh Ketua Pertandingan apabila
memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- Protes harus disampaikan secara tertulis oleh manager atau pihak official yang
bersangkutan
- Protes diajukan selambat-lambatnya 30 menit setelah acara (Peraturan FINA /
PRSI GR

10.2 – GR 10.2.2). Protes akan diterima disertai biaya pendaftaran

sebesar Rp 500.000,00 .

B. POLO AIR
PERSYARATAN PESERTA
Peserta IRAPTSI IX adalah mahasiswa perguruan tinggi dari seluruh Indonesia yang
masih terdaftar sebagai mahasiswa S1 di perguruan tinggi tersebut. Peserta wajib
memenuhi seluruh kelengkapan pendaftaran yang diminta oleh panitia penyelenggara.
PEMAIN
• Tim harus terdiri dari maksimal 13 pemain dengan 7 pemain ( 6 + 1 kiper ) di dalam air
pada satu waktu dan 6 cadangan.
• Para pemain tim dapat semua laki-laki, semua perempuan atau campuran.
• Tim dengan hanya 10 pemain juga memenuhi syarat.
• Sepanjang turnamen, setiap pemain akan memakai topi bernomor sama.
PELAKSANAAN PERLOMBAAN
(Dimodifikasi dan dirancang oleh URPA diadopsi dari peraturan FINA Polo Air )
•

Dalam kasus score sama, permainan akan terus dengan lima adu penalti.

•

Selama permainan, semua pemain harus memakai topi.

•

Para pemain dapat diganti hanya ketika pertandingan baru berhenti dalam kasus
berikut :
a. Selama gol
b. Interval antara dua periode
c. Ketika permainan telah dihentikan oleh wasit karena ada yang cedera
Pemain yang melakukan kekerasan terhadap diri sendiri dan orang lain atau tidak

•

menghormati pemain, wasit dan/atau official akan dikeluarkan dan segera diganti.
Pemain tersebut dapat didiskualifikasi pada permainan selanjutnya berdasarkan
beratnya tindakan.
•

Durasi Game
•

2 periode 10 menit dengan interval antara selama 2 menit

•

Waktu akan berjalan terus kecuali pada game Final, waktu akan
diberhetikan setiap gol.

•

Pelanggaran Kecil
•

Setelah pelanggaran, anggota tim yang dilanggar menempatkan bola ke
dalam permainan dengan mengambil lemparan bebas. Jika pelanggaran
yang dilakukan di luar garis 5m, pemain dapat mengambil lemparan
bebas dengan menembak langsung ke arah gawang. Pelanggaran kecil
lainnya adalah :
•

Menunda terlalu lama sebelum mengambil lemparan bebas

•

Memegang bola di bawah air sehingga lawan tidak bisa
memainkannya

•

Pelanggaran Penalti
•

Sebuah pelanggaran penalti diberikan ketika seorang pemain melakukan
pelanggaran apapun di area penalti ( di dalam garis 5m ) yang menurut
pendapat wasit mencegah kemungkinan gol. Ini yang paling sering
diberikan dalam situasi di mana penyerang mengenai defender dan
melanggar dari belakang .

•

Tempat Bermain
Championship Course berukuran 25m x 20m .
Bidang bermain tersegmentasi menjadi zona ditandai dengan tanda berwarna di
sepanjang sisi kolam renang :
• jalur Offside - merah
• jalur 5 meter - kuning
Jika pemain defensif melakukan pelanggaran dalam garis 5 meter yang
mencegah kemungkinan gol, pemain defensif dibebankan dengan hukuman
pelanggaran ( pribadi ) dan tim lawan diberikan lemparan penalti (" 5 meter " ).
Jika pemain ofensif yang dilanggar berada di luar garis 5 meter, pemain ofensif
diperbolehkan menjemput bola dan mengambil sebuah tembakan langsung ke
gawang lawan ( dua pemain tidak perlu menyentuh bola sebelum gol dapat
dicetak )
• Center line - putih

Pertengahan Kolam : Setelah setiap gol tercetak, permainan kembali dimulai
pada pertengahan kolam renang; kiper tidak diizinkan untuk melewati garis
pertengahan kolam.

PENDAFTARAN PESERTA
Setiap universitas yang mendaftar hanya diperbolehkan mengirim 1 tim yang terdiri dari
4 official dan 13 atlet (campuran laki-laki dan perempuan) dari universitas yang sama.
Pendaftaran dibatasi untuk maksimal 6 tim dari seluruh universitas yang mendaftar
1. Pendaftaran dibuka dari tanggal 11 Januari 2016 – 22 Januari 2016.
2. Pendaftaran peserta dapat dikirim via EMAIL ke iraptsi2015@gmail.com dengan
menyertakan:
•

Formulir pendaftaran

•

Surat keterangan mahasiswa yang telah dilegalisir oleh perguruan tinggi

•

Slip atau bukti transfer pembayaran pendaftaran IRAPTSI IX

3. Formulir pendaftaran yang telah diisi dapat dikirim via EMAIL ke
iraptsi2015@gmail.com dalam bentuk format EXCEL (.xls atau .xlsx). Selain
universitas yang menerima surat undangan melalui POS, panitia tidak menerima
bentuk formulir dalam bentuk hasil scan atau pun tulisan tangan.
BIAYA PENDAFTARAN
Biaya pendaftaran untuk setiap tim adalah Rp 1.300.000,00
•

Biaya pendaftaran dapat ditransfer ke:

Bank BRI,1356-01-000866-50-9 atas nama Aprilia Ekarista Ndua.
•

Pembayaran paling lambat pada tanggal 22 Januari 2016

Setelah melakukan pembayaran, harap memberikan konfirmasi ke 081321211866
(Azka)

TECHNICAL MEETING
Hari / Tanggal : Jumat, 29 Januari 2016
Waktu : Akan diberitahukan kemudian
Tempat : Akan diberitahukan kemudian
PROTES
Protes dinyatakan resmi dan dapat diterima oleh Ketua Pertandingan apabila
memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- Protes harus disampaikan secara tertulis oleh manager atau pihak official yang
bersangkutan
- Protes diajukan selambat-lambatnya 30 menit setelah acara (Peraturan FINA /
PRSI GR 10.2 – GR 10.2.2). Protes akan diterima disertai biaya pendaftaran
sebesar Rp 1.000.000,00

Keterangan lebih lanjut mengenai pendaftaran dan technical meeting IRAPTSI IX dapat
menghubungi Azka (081321211866).

NOMOR – NOMOR PERTANDINGAN
NOMOR PERORANGAN
Gaya kupu

50 m, 100 m

Gaya punggung

50 m, 100 m

Gaya dada

50 m, 100 m, 200 m

Gaya bebas

50 m, 100 m, 200 m

Gaya ganti perorangan

200 m

NOMOR ESTAFET
Estafet 4 x 50 m gaya ganti Putra
Estafet 4 x 50 m gaya ganti Putri
Estafet 4 x 50 m gaya bebas Putra
Estafet 4 x 50 m gaya Bebas Putri

