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PERATURAN / TATA TERTIB PERTANDINGAN 

CABANG BOLA VOLI 

  

1. Peraturan yang digunakan adalah peraturan PBVSI yang berlaku. 

2. Waktu, Tempat  dan Penanggungjawab : 

Hari/Tanggal  : Kamis, 4 April 2019 

Waktu   : Pukul 08.00 - selesai 

Tempat   : GOR Wisanggeni kota Tegal 

Penanggungjawab  : Imam Asmarudin  Cp. 081548071356 

 

3. Peserta  

a. Peserta kejuaraan ini adalah pemain bola voli yang berasal dari Perguruan Tinggi di 

wilayah Rayon III,  yang dibuktikan dengan : 

 1) Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Rektor/Direktur/Ketua/Pimpinan 

Perguruan Tinggi. 

 2) Fotokopi Kartu Mahasiswa (Asli dibawa pada saat pertandingan). 

 3)   Print Out Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dari laman Forlap PDDIKTI 

4) Fotokopi Bukti Pembayaran SPP Terakhir/Bukti Registrasi. 

5) Fotokopi KTP 

6)  Pas Foto (4x6) 1 lembar berwarna, memakai almamater Perguruan Tinggi  

 

b. Jumlah regu/tim masing – masing perguruan tinggi dengan ketentuan : 

1) Satu Tim/Regu putra bola voli (12 Atlet) 

2) Satu Tim/Regu putri bola voli (12 Atlet) 

3) Official 2 orang. 

c. Usia pemain pada saat mengikuti kejuaraan ini adalah maksimal 25 tahun.  

d. Penentuan keabsahan pemain dilaksanankan pada babak penyisihan, sehingga pada 

babak selanjutnya tidak ada pengecekan ulang, kecuali untuk memastikan bahwa nama-

nama tersebut tidak diubah sesuai daftar pemain. 

 

4. Jenis Pertandingan  

a. Bola voli putra. 

b. Bola voli putri. 

 

5. Sistem Pertandingan 

a. Pertandingan menggunakan sistem gugur. 

b. Undian menggunakan seeded. 
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6. Jumlah Game  

a. Pertandingan babak penyisihan menggunakan sistem dengan Rally Point game 25, 

dengan two winning set (2 kali kemenangan). 

b. Pertandingan babak final menggunakan three winning set ( 3 kali kemenangan) 

 

7. Pendaftaran 

a. Pendaftaran masing-masing cabang olah raga dimulai tanggal 1 Maret 2019 dan paling 

lambat tanggal 20 Maret 2019 

b. Pendaftaran dilakukan secara online melalui website mawarayon3jateng.web.id dengan 

melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud no 3.a. ( nomer 1 s/d 6 ) dan 

di Scan dengan format pdf maksimal 5 Mb. 

 

8. Temu Teknik  

Temu teknik akan diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut : 

Hari/Tanggal    :  Rabu / 21 Maret 2019 

 Waktu   : 13.00 WIB — Selesai 

 Tempat   : Universitas Pancasakti Tegal 

  Catatan                  : Masing-masing Official menyerahkan daftar nama pemain dan 

     persyaratan peserta 

 

9. Tata Tertib Peserta  

a. Peserta wajib memakai pakaian seragam olahraga beridentitas perguruan tinggi masing-

masing.  

b. Pakaian olahraga  seragam dengan nomor punggung dan dada  

c. Peserta harus hadir 15 menit sebelum pertandingan dimulai dan segera melapor pada 

tournament desk, serta menyerahkan daftar pemain. 

d. Jika waktunya pertandingan dimulai, pemain belum datang maka akan dilakukan 

pemanggilan untuk sebanyak 3 (tiga) kali dengan interval waktu 5 (lima) menit, dan 

apabila panggilan ke 3 (tiga) kalinya telah lewat, maka kemenangan WO bagi  Tim 

lawannya, 

e. Setiap peserta dimohon mempelajari peraturan dan jadwal pertandingan. 

f. Protes diharapkan tidak terjadi, tetapi apabila ada harus memenuhi aturan : 

1) Dilakukan secara tertulis kepada Referee/Panitia Pertandingan dan disertai uang 

protes/jaminan sebesar Rp. 500.000,-.  

2)  Uang protes menjadi hak panitia apabila protes ditolak atau salah, apabila protes  

diterima/benar, maka uang protes dikembalikan. 

3) Protes dilakukan sebelum pertandingan dimulai/dilaksanakan. 
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10. Ketentuan Lain 

a. Wasit dan lapangan ditentukan oleh tournament desk 

b. Wasit dengan persetujuan tournament desk dapat menunda pertandingan karena 

gangguan alam/cuaca. 

c. Semua keputusan wasit dan hakim garis adalah mutlak. 

d. Selain pelatih/official tidak diperkenankan berada di dalam lapangan pertandingan. 

 

11. Penutup  

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam peraturan/tata tertib pertandingan ini, akan 

diatur pada saat TM. Peraturan/tata tertib pertandingan ini mengikat bagi semua peserta. 

 

Tegal. 12 Februari 2019 

Ketua Pelaksana 

 

 

 

 

Yana Mulyana, SE.,M.Si 

 

   

 

 


