PERATURAN KHUSUS
FARMASI CUP 2017
BASKETBALL COMPETITION
I.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Tanggal

: 11 – 19 November 2017

Waktu

: Jadwal Pertandingan diberikan saat Malam Atlet

Tempat

: GOR Amongraga

II. Peraturan Khusus
a. Sistem Pertandingan
 Sistem pertandingan akan ditentukan berdasarkan jumlah peserta yang diterima. Akan
diberitahu pada saat Technical Meeting.
 Pembagian tim akan diundi pada saat TM. Juara I dan II FARMASI CUP 2016 akan diseeding.
 Pertandingan penyisihan berlangsung 4x10 menit (kotor) dan tidak diperkenankan mengambil time
out pada 2 menit terakhir di quarter 1-3.
 Pertandingan semifinal menggunakan waktu semi bersih (time out dan free throw waktu bersih)
dimana pada 2 menit terakhir di quarter 4 menggunakan waktu bersih.
 Pertandingan final menggunakan waktu bersih.
 Timeout diberikan sebanyak 2 kali untuk babak pertama (pada kuarter 1 dan 2), dan diberikan
sebanyak 3 kali untuk babak kedua (pada kuarter 3 dan 4). Apabila timeout pada babak pertama
tidak diambil maka akan hangus.
 Jika pertandingan berakhir seri, maka dilakukan overtime selama 5 menit waktu kotor.
 Bila score setelah overtime masih sama, maka akan diadakan perpanjangan waktu sampai terjadi
selisih poin.
 Bila ada kesamaan jumlah poin dalam satu grup, tim yang lolos ditentukan dengan sistem goal
average.
 Apabila ada perubahan atau penundaan waktu pertandingan oleh karena satu dan lain hal, maka
pertandingan tunda akan ditentukan kemudian oleh panitia.
b. Manajer, Coach, dan Official


Official, manager, dan coach yang berada di lapangan merupakan orang yang terdaftar di
formulir pendaftaran.



Wajib mengenakan pakaian rapi berkerah, celana panjang dan sepatu.



Official, manager dan coach yang berada di lapangan maksimal tiga orang.



Official,manager dan coach wajib menggunakan co-card dan tidak boleh berganti orang di
setiap pertandingan.

c. Pemain


Pemain

FARMASI

CUP

2017

-

BASKETBALL

COMPETITION

merupakan

mahasiswa/mahasiswi yang berasal dari fakultas/jurusan/program studi kesehatan dalam
Universitas/Akademi yang sama. Apabila menurut pengamat pertandingan ada pemain yang
memalsukan maka tim yang bersangkutan akan dikenai sanksi berupa denda sejumlah Rp
30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) serta tidak boleh mengikuti pertandingan (blacklist)
selama 3 kali penyelenggaraan Farmasi Cup yang telah disepakati sesuai perjanjian bermaterai
dalam Surat Kesanggupan dan tim tersebut dinyatakan didiskualifikasi (sesuai yang tertera
dalam peraturan umum).


Pemain yang mengikuti FARMASI CUP 2017 - BASKETBALL COMPETITION yang
diselenggarakan oleh Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada hanyalah peserta legal yang
mendaftarkan timnya selama waktu pendaftaran berlangsung.



Pemain FARMASI CUP 2017 - BASKETBALL COMPETITION adalah pemain yang telah
didaftarkan oleh timnya dan telah memenuhi syarat dan ketentuan berlaku.



Pemain tidak diperkenankan merangkap ke tim basket lain.



Pemain maksimal kelahiran 1 Agustus 1994 (dibuktikan dengan KTP, Ijazah/Akte Kelahiran, dan
atau kartu identitas lainnya yang mencantumkan tanggal kelahiran).



Semua pemain wajib membawa co-card disetiap pertandingan.



Pemain dilarang mengeluarkan kata-kata kasar.



Tiap pemain yang sedang bermain di lapangan diwajibkan untuk memakai sepatu beralas karet.



Pemain yang mengikuti FARMASI CUP 2017 - BASKETBAL COMPETITION

tidak

diperbolehkan memakai aksesoris dalam bentuk apapun yang membahayakan dan dapat
mengganggu jalannya pertandingan serta mencederai pemain lain.
d. Tata Tertib


Setiap tim disarankan telah berada di GOR Among Rogo 1 jam sebelum pertandingan.



Setiap tim wajib telah hadir 30 menit sebelum pertandingan.



Setiap tim meregistrasi ulang pemainnya kepada panitia 30 menit sebelum pertandingan dimulai.



Setiap anggota wajib membawa kartu identitas yaitu Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan

ID CARD (Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau SIM atau Passport yang masih aktif) untuk
kelengkapan registrasi ulang.


Apabilakelengkapan registrasi ulang ada yang tidak dipenuhi, maka pemain tersebut tidak
diperkenankan untuk bermain maupun memasuki area khusus peserta.



Apabila terdapat anggota tim yang tidak sesuai dengan data yang telah diserahkan kepada panitia
pada saat pendaftaran, maka tim tersebut akan didiskualifikasi secara langsung.



Apabila pada saat pertandingan akan dimulai (jump ball) minimal 5 orang pemain dari tim yang
bersangkutan belum hadir, maka akan dinyatakan gugur (WO) dan dianggap kalah dengan poin 020, dengan kata lain peserta harus tepat waktu.



Panitia tidak memberikan toleransi waktu keterlambatan.



Panitia menyediakan waktu untuk pemanasan (warming up) selama 5 menit dilapangan.

III. Perlengkapan Pertandingan


Setiap tim wajib memiliki 2 jenis kostum dengan ketentuan warna 1 kostum dominan warna
gelap dan 1 kostum dominan warna terang.



Setiap tim yang disebutkan pertama dalam setiap pertandingan adalah tim yang menempati
bench sebelah kiri meja panitia dan mengenakan kostum terang dan sebaliknya.



Kaos tim yang digunakan untuk bertanding bernomor 1 – 99.



Pemain wajib mengenakan nomor punggung kostum yang sama dari awal (babak penyisihan)
hingga akhir (babak final).



Pemain yang memakai manset hanya diperbolehkan menggunakan warna putih untuk kostum
terang dan warna hitam untuk kostum gelap. Warna manset yang digunakan dalam satu tim
harus sama.



Untuk pemain berjilbab, diperbolehkan memakai training dengan syarat warna harus sesuai
dengan atasan.



Pemain diperbolehkan mengenakan aksesoris olahraga dengan syarat warna harus seragam
dengan warna kostum dominan.



Kostum pertandingan tidak boleh dimodifikasi (seperti dilakban ) kecuali dijahit dengan kain
berwarna senada.

IV.

Ketentuan Khusus

1. Wasit


Wasit yang memimpin pertandingan adalah wasit perbasi.



Keputusan wasit bersifat mutlak dengan mengedepankan profesionalitas dan sportifitas.



Wasit yang memimpin pertandingan mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam
peraturan permainan FIBA 2014/PERBASI.



Penyusunan jadwal wasit dilakukan oleh koordinator wasit.

2. Petugas Meja


Petugas Meja adalah orang yang ditunjuk langsung oleh koordinator pertandingan untuk
membantu di bidang administratif dalam pencatatan hal-hal penting selama pertandingan.



Petugas meja bertanggungjawab untuk :
-

Mengadakan koordinasi dengan panitia pertandingan tentang penugasan petugas meja dan
wasit.

-

Mengadakan pemeriksaan terhadap pemain, apakah sudah sesuai dengan daftar yang telah
disahkan dalam pertemuan teknis.

-

Mencatat semua peristiwa yang penting sebagai bahan laporan pada score sheet.

3. Gangguan
Apabila terjadi gangguan yang mengakibatkan pertandingan terpaksa dihentikan, maka penyelesaian
gangguan tersebut ditunggu sampai 10 menit. Jika gangguan tidak dapat diatasi, maka :


Panitia berwenang sepenuhnya menentukan segala macam bentuk gangguan yang mengakibatkan
pertandingan terpaksa dihentikan.



Apabila gangguan terjadi pada quarter I, maka pertandingan akan diulang seluruhnya.



Apabila gangguan terjadi pada quarter II dan quarter III, maka pertandingan akan diteruskan
dengan sisa waktu yang masih tersedia.



Apabila gangguan terjadi pada quarter IV atau pada babak tambahan, maka pertandingan
dianggap selesai dan skor terakhir dianggap sah.



Apabila dengan suatu sebab terjadi kerusuhan dan oleh pengawas salah satu pihak dinyatakan
bersalah, maka sesuai surat perjanjian, pihak yang bersalah tersebut wajib membayar denda sesuai
yang tertera dalam surat perjanjian bermaterai yang telah disepakati.

Note :
Peraturan ataupun persyaratan yang belum dituliskan oleh panitia akan dikonfirmasikan kepada
tiap tim peserta.
Panitia Pelaksana
FARMASI CUP 2017 - BASKETBALL COMPETITION

