PERATURAN UMUM
FARMASI CUP 2017
BASKETBALL and FUTSAL COMPETITION
I. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Tanggal

: 11 - 19 November 2017

Waktu

: Jadwal Pertandingan diberikan saat Malam Atlet

Tempat

: GOR Amongraga

II. Persyaratan Pendaftaran
1. Setiap peserta tim merupakan mahasiswa/mahasiswi dari fakultas atau jurusan kesehatan dalam
Universitas/Akademi yang sama dan masih aktif terdaftar pada tahun ajaran 2017/2018.
2. Pemain yang mengikuti FARMASI CUP 2017-BASKETBALL AND FUTSAL COMPETITION yang
diselenggarakan oleh Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada hanyalah peserta legal yang telah
terdaftar dan telah memenuhi syarat serta ketentuan berlaku.
3. Pemain maksimal kelahiran 1 Agustus 1994 (dibuktikan dengan KTP, Ijazah/Akte Kelahiran, dan atau
kartu identitas lainnya yang mencantumkan tanggal kelahiran).
4. Setiap tim BASKET dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp 1.000.000,5. Setiap tim FUTSAL dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp 850.000,6. Pendaftaran dilakukan pada tanggal 14 Agustus – 14 September 2017 dengan menyertakan syarat-syarat
sebagai berikut dikirim melalui pos :
a. Mengisi formulir pendaftaran
b. Setiap tim membayar uang pendaftaran sebesar Rp 1.000.000,- (BASKET) dan Rp 850.000,(FUTSAL)
c. Menyertakan Surat Pernyataan Kesanggupan dari BEM/LEM/Himpunan Mahasiswa yang telah
diisi, ditandatangani serta dicap basah diatas materai Rp 6.000,- (dengan ketentuan yang dapat
diakses di web Farmasi Cup 2017)
d. Menyerahkan surat pernyataan / rekomendasi dari Jurusan / Fakultas sebagai mahasiswa aktif yang
disertai cap basah dan tanda tangan untuk setiap tim.
e. Menyertakan fotokopi bukti pembayaran sebanyak 2 lembar.
f.

Menyertakan fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) sebanyak 2 lembar bagi seluruh pemain.

g. Menyertakan fotokopi Kartu Rencana Studi (KRS) Semester Ganjil 2017/2018 bagi seluruh pemain.

h. Menyertakan fotokopi ID CARD (Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau SIM atau Pasport yang masih
aktif) sebanyak 2 lembar bagi seluruh pemain dan Official.
i.

Menyertakan fotokopi ijazah/akte kelahiran sebanyak 2 lembar bagi seluruh pemain.

j.

Menyertakan foto terbaru berwarna 3x4 sebanyak 3 lembar bagi seluruh pemain dan Official.

7. Penyerahan berkas lengkap dapat dilakukan pada tanggal 15 Agustus – 7 Oktober 2017 yang dikirim via
pos atau dapat langsung diserahkan ke Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Jl. MedikaSekip Utara Yogyakarta.
8. Jumlah peserta yang diperbolehkan terdaftar adalah sebagai berikut :
a. Basket : minimal 7 pemain, maksimal 12 pemain.
(Masing-masing team maksimal mendaftarkan 3 Official yang terdiri dari Coach, Manager, dan
Official)
b. Futsal: minimal 5 pemain, maksimal 12 pemain.
(Masing-masing team maksimal mendaftarkan 3 Official yang terdiri dari Coach, Manager dan
Official)
9. Pemain wajib menggunakan co-card di setiap pertandingan
10. Official, Manager dan Coach
a. Wajib mengenakan pakaian rapi dan berkerah, celana panjang, dan sepatu.
b. Official, Manager dan Coach yang berada di lapangan maksimal hanya 3 (tiga) orang.
c. Official, Manager dan Coach wajib menggunakan co-card dan tidak boleh berganti orang di
setiap pertandingan.
d. Penyimpangan dari ketentuan diatas maka Official, Manager dan Coach tidak berhak mendampingi
timnya selama pertandingan.
11. Setiap tim tiap cabang diwajibkan mengirimkan perwakilan 2 (dua) orang yang terdiri dari Manager
dan Kapten Tim dan maksimal 3 (tiga) orang untuk menghadiri Technical Meeting yang diadakan
pada tanggal 9 November 2017 di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada pukul 18.00 WIB
tepat waktu. Jika tidak adanya perwakilan dari setiap tim, maka tim yang bersangkutan dianggap
menyetujui dan harus melaksanakan semua keputusan dan kesepakatan yang dihasilkan pada saat
Technical Meeting.
III. Peraturan Pertandingan
1. Peraturan Umum
a. Peserta tidak dapat menggugat segala macam keputusan mutlak panitia selama pertandingan serta
selama turnamen berlangsung, termasuk jadwal pertandingan yang telah diputuskan.

b. Batas maksimal peserta BASKET adalah 16 tim putra dan 12 tim putri.
c. Batas maksimal peserta FUTSAL adalah 32 tim putra dan 12 tim putri.
d. Panitia berwenang penuh menerima dan menolak peserta FARMASI CUP 2017-BASKETBALL
and FUTSAL COMPETITION.
e. Yang berhak memasuki lapangan pertandingan hanya kontingen tim yang bertanding, wasit, serta
panitia yang bertugas. Tidak diperkenankan memasuki lapangan pertandingan, dalam posisi
pertandingan sedang berlangsung tanpa seijin wasit, baik dari official, manager ataupun penoton.
f.

Bola pertandingan :
• Bola yang dipakai dalam pertandingan adalah bola panitia.
• Bola untuk pemanasan disediakan sendiri oleh peserta.

g. Kaos tim pertandingan :
Setiap peserta FARMASI CUP 2017-BASKETBALL and FUTSAL COMPETITON

wajib

memiliki dua kaos tim dengan warna gelap dan terang serta tidak diperkenankan mengganti
nomor punggung selama berlangsungnya event.
h. Semua pemain dan pengisi acara FARMASI CUP 2017-BASKETBALL and FUTSAL
COMPETITION wajib mematuhi segala peraturan yang telah dibuat panitia penyelenggara selama
acara berlangsung. Apabila peraturan yang sudah ditentukan dilanggar maka panitia berhak
memberikan sanksi sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan.
i.

Setiap peserta FARMASI CUP 2017-BASKETBALL and FUTSAL COMPETITON

wajib

mengirimkan minimal 3 pemain dari setiap tim untuk mengikuti acara opening ceremony di GOR
Among Rogo pada tanggal 11 November 2017 pukul 08.00 WIB tepat waktu dengan membawa cocard yang sudah diberikan saat Malam Atlet.
Sanksi : Apabila tim yang bersangkutan tidak hadir maka akan diberi sanksi berupa denda Rp
50.000,00 per kepala yang tidak hadir.
j.

Dilarang keras memakai obat-obatan terlarang atau yang mengandung alcohol.
Sanksi : Apabila ditemukan pelanggaran, maka orang yang bersangkutan akan langsung diserahkan
ke pihak yang berwajib.

k. Dilarang merokok di dalam GOR, tribun penonton, ruang ganti pemain atau di sekitar lapangan
pertandingan.
Sanksi : Apabila ditemukan pelanggaran, maka orang yang bersangkutan akan mendapat teguran
langsung dari pihak panitia dan diperbolehkan memasuki kawasan GOR hanya apabila bersedia
mematikan rokok.

l.

Dilarang keras membawa minuman yang berupa gelas kaca. Tidak diperkenankan membawa
minuman berbotol plastik dan tidak boleh untuk membuat keonaran di lingkungan pertandingan.
Sanksi : Apabila ditemukan membawa minuman berupa gelas kaca, maka minuman tersebut harus
diletakkan di luar kawasan GOR ketika pemeriksaan keamanan.

m. Dilarang keras membawa senjata tajam dan barang yang dapat membahayakan orang lain.
Sanksi : Apabila ditemukan pelanggaran, maka orang yang bersangkutan akan langsung diserahkan
ke pihak yang berwajib.
2. Pemain, Coach, Manager, dan Official
a. Apabila menurut pengamat pertandingan dan panitia ada pemain yang memalsukan persyaratan
maka tim yang bersangkutan akan dikenai sanksi berupa denda sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga
puluh juta rupiah) yang telah disepakati sesuai perjanjian bermaterai dalam Surat Kesanggupan
dan tim tersebut dinyatakan kalah diskualifikasi serta tidak diperkenankan mengikuti pertandingan
(blacklist) selama 3 kali penyelenggaraan Farmasi Cup yang telah disepakati sesuai persetujuan.
b. Panitia tidak mentoleransi adanya keterlambatan saat pertandingan.
Sanksi: Apabila tim yang bersangkutan belum hadir pada jadwal yang dijadwalkan, maka tim
tersebut dinyatakan WO (walk out).
c. Pertandingan yang sedang berlangsung tidak boleh dihentikan karena adanya pemogokan.
d. Apabila karena suatu sebab sehingga pertandingan berhenti, wasit akan memberikan waktu paling
lama 5 menit kepada kapten tim yang bersangkutan.
Sanksi: Apabila dalam waktu 5 menit tersebut tim yang bersangkutan tidak bersedia melanjutkan
pertandingan, maka tim tersebut dinyatakan melakukan
pembangkangan terhadap keputusan wasit dan tim tersebut dinyatakan kalah diskualifikasi.
e. Seorang pemain yang melakukan penganiayaan terhadap pemain lawan dan atau kepada wasit yang
memimpin pertandingan, maka wasit berhak mengeluarkan pemain tersebut dari pertandingan dan
secara otomatis dikenakan larangan bermain
pada sisa pertandingan yang ada.
f.

Apabila selama pertandingan berlangsung terjadi penganiayaan dan mengakibatkan baku hantam
secara masal antar pemain kedua tim, maka terhadap pemain yang pertama menjadi sumber
penyebab dikeluarkan dari pertandingan dan secara otomatis dikenakan larangan bermain pada
sisa pertandingan yang ada dan selanjutnya dikenakan sanksi pemecatan sementara selama satu
musim kompetisi mendatang.

g. Apabila menurut pengamat pertandingan, pemain/manager/official membuat keonaran dan segala
bentuk provokasi hingga terjadi baku hantam, melakukan tindakan tidak sopan seperti meludahi
pemain lawan/berkata kasar saat pertandingan berlangsung maupun telah selesai, dan melakukan
tindakan asusila atau penganiayaan kepada panitia, wasit, atau pemain lawan maka tim tersebut
akan dikenai sanksi berupa denda sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang telah
disepakati sesuai perjanjian bermaterai dalam Surat Kesanggupan dan tim tersebut dinyatakan
kalah diskualifikasi serta tidak diperkenankan mengikuti pertandingan (blacklist) selama 3 kali
penyelenggaraan Farmasi Cup yang telah disepakati sesuai persetujuan
h. Jika karena kejadian tersebut salah satu dari pihak menyatakan sikapnya tidak bersedia melanjutkan
pertandingan, maka tim tersebut dianggap melakukan pemogokan dan dinyatakan kalah
diskualifikasi.
3. Protes
a. Tidak ada protes secara langsung saat pertandingan berlangsung karena keputusan wasit bersifat
mutlak.
b. Tidak ada protes setelah perwakilan dari tim menandatangani hasil scoresheet pertandingan.
c. Jika terpaksanya ada protes, protes hanya diperkenankan dengan cara tertulis seusai pertandingan
maksimal 2 jam setelah pertandingan disertai dengan uang sidang sebesar Rp 150.000,- (protes
diterima atau ditolak uang sidang tidak dapat diminta kembali) dan segala biaya setelah keputusan
ditanggung penggugat.
4. Registrasi
a. Registrasi pertama dilakukan pada saat Technical Meeting dengan mengisi data registrasi dari
panitia
b. Registrasi pertandingan dilakukan 30 menit sebelum pertandingan dimulai, dengan setiap pemain
wajib mengumpulkan:
1. KTM asli
2. ID CARD (KTP atau SIM atau Pasport yang masih aktif) asli
3. Co-card
c. Apabila kelengkapan persyaratan registrasi tidak terpenuhi oleh salah satu atau lebih dari satu
pemain, maka pemain tersebut dilarang mengikuti pertandingan.
5. Tim Medis (Medical Care)
a. Panitia hanya menyediakan pertolongan pertama kepada pemain yang cedera dalam bentuk
pertolongan pertama.

b. Apabila cedera pemain perlu untuk dirujuk, maka panitia hanya bertanggungjawab atas tempat
rujukan dan biaya transportasi. Setelah itu, menjadi tanggungjawab medical care tim yang
bersangkutan.

6. Supporter
a. Supporter tidak diperkenankan membawa minuman yang berupa gelas kaca, memainkan Horn, roll
paper, dan kembang api pada saat pertandingan.
Sanksi :
1. Apabila supporter membawa/memainkan Horn maka panitia berhak menegur dan menyita
sampai supporter keluar dari arena pertandingan.
2. Apabila supporter membawa/memainkan kembang api, maka supporter yang bersangkutan akan
langsung diserahkan kepada pihak yang berwajib.
b. Bagi supporter wajib menjaga ketertiban dan kenyamanan, serta menjunjung tinggi sportivitas.
Apabila pada saat maupun setelah pertandingan terjadi kerusuhan di sekitar area pertandingan, yang
mengakibatkan kerusakan, maka pihak tim yang bersangkutan akan dikenai sanksi :
1. Tim tersebut kalah diskualifikasi, pihak panitia akan melakukan blacklist supporter selama 1
(satu) musim kompetisi mendatang dan wajib mengganti segala jenis kerusakan yang
ditimbulkan.
2. Apabila point 1 (satu) diatas tidak bersedia dipenuhi maka tim yang bersangkutan harus
membayar denda sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang telah disepakati
sesuai perjanjian bermaterai dalam Surat Kesanggupan.
NB:
Hal-hal yang tidak/belum diatur dalam peraturan pertandingan ini maupun berita acara pada
Technical Meeting nantinya, akan ditetapkan kemudian secara khusus oleh panitia.

Panitia Pelaksana
FARMASI CUP 2017-BASKETBALL AND FUTSAL COMPETITION

