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A. BASKET FKIP UAD 2016
1) Nama Kegiatan : FKIP Basket CUP 2016
2) Hari / tanggal
: Sabtu – ahad, 12 – 13 November 2016
3) Waktu
: Sabtu, Pukul 12.30 – 17.30 WIB
Ahad, Pukul 07.30 – 17.00 WIB
4) Tempat
: Lapangan Kampus 3 UAD
5) Tema
: RESPECT FAIRPLAY, AND UNITY
6) Sasaran Kegiatan : Mahasiswa FKIP UAD
7) Technical Meeting (TM) : Rabu, 9 November 2016
8) Bentuk Kegiatan :
Lomba Basket, untuk peserta seluruhya berasal dari mahasiswa/i Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Teknis dari lomba basket ini yaitu 3 on 3,
setiap tim terdiri dari 7 pemain ( 3 di dalam lapangan 4 cadangan ). Masing – masing
prodi maksimal mengirimkan satu tim delegasi untuk tim putra dan 1 tim putri. Lomba
basket ini menggunakan sistem grup. Permainan dilakukan dalam 2 X 7 menit.
9) Petunjuk Pelaksanaan kegiatan :
A) PERATURAN KHUSUS
1. Tim peserta adalah mewakili prodi
2. Setiap prodi mengirimkan 1 tim putra dan 1 tim putri
3. Setiap tim basket wajib memiliki kostum warna terang dan warna gelap.
4. Pemain maksimal berjumlah 7 orang dengan menggunakan nomer punggung
5. Tim yang disebut lebih dulu dalam jadwal pertandingan wajib memakai kostum
warna terang.
6. Setiap tim wajib hadir di lokasi pertandingan 60 menit sebelum jadwal
pertandingan dimulai.
7. Saat technical meeting:
a. Wajib dihadiri pelatih / official dan perwakilan peserta
b. Pembahasan peraturan pertandingan dan verifikasi antar tim
c. Bagan pertandingan
8. Peraturan pertandingan
a. Sistem pertandingan adalah sistem setengah kompetisi untuk tim putra dan tim
putri
b. Waktu tanding :
 Babak penyisihan = 2 x 7 menit (waktu kotor)
 Babak semifinal = 2 x 7 menit SEMI BERSIH
 Babak Final
= 2 x 7 menit BERSIH
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Hak time out adalah 60 detik sebanyak 4 kali, yaitu:
1. 2 kali di quarter 1
2. 2 kali di quarter 2
 2 menit terakhir quarter kedua memakai waktu bersih.
Bila hasil seri, maka:
1. Overtime 1 = 5 menit kotor dengan time out 1 kali dengan waktu 30 detik
(kecuali semifinal dan final)
2. Overtime 2 =5 menit kotor dengan time out 1 kali dengan waktu 30 detik.
9. Pelatih dan manajer
a. Wajib menggunakan sepatu tertutup saat masuk ke lapangan pertandingan.
B) PERATURAN KOMPETISI
1) Pemain
a. Tim peserta adalah mewakili prodi
b. Tiap tim terdiri dari maksimal semester 7
c. Setiap Prodi mengirimkan 1 tim putra dan 1 tim putri .
d. Pemain yang boleh bermain maksimal angkatan tahun 2013 dan masih terdaftar
sebagai mahasiswa aktif S1.
e. Jumlah pemain
 Setiap pertandingan dimainkan oleh 2 tim, setiap tim terdiri dari tidak lebih
dari 3 pemain.
 Maksimum jumlah pemain adalah 7 orang, terdiri dari 3 pemain, 4
cadangan dan 2 official.
2) Syarat Administrasi
a. Melengkapi syarat-syarat berupa fotocopy KTM atau KRS, serta uang
pendaftaran sebesar Rp 100.000,- per tim yang diserahkan kepada panitia FKIP
FEST 2016
b. Setiap tim diwajibkan datang 60 menit sebelum pertandingan, dan
menyerahkan line up daftar pemain 30 menit sebelum bertanding ke panitia.
3) Sistem Permainan
a. Basket Putri dan basket putra menggunakan sistem GRUP kompetisi
C) SANKSI
Sanksi gugur diberikan apabila :
1. Tim basket tidak hadir setelah proses pemanggilan 3 kali dalam durasi 5 menit dari
jadwal bertanding yang sudah ditentukan kepada tim yang bersangkutan.
2. Tim basket yang hadir kurang dari 3 orang.
3. Terjadi perkelahian / pemukulan saat pertandingan antara 2 orang atau lebih (antara
anggota tim bertanding dengan siapapun) sanksi akan diberikan kepada tim yang
bersangkutan.
4. Tim yang menggunakan pemain diluar kesatuan tim (prodi) akan langsung gugur.
Jika terbukti setelah pertandingan usai maka yang berhak untuk maju ke babak
selanjutnya adalah pihak lawan.
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5. Jika terdapat pemain yang bermain untuk dua tim dan atau ditemukan melanggar
peraturan yang telah ditetapkan panitia maka pemain tersebut tidak boleh bermain di
tim manapun.
D) PROTES
1. Disampaikan kepada panitia pusat dengan tertulis 1 surat untuk 1 masalah.
Adapun masalah meliputi: keabsahan pertandingan, legalitas pemain, dan pelanggaran
peraturan lainnya yang kemudian akan dibahas dalam pengajuan surat protes.

2. Jika ada kerusuhan maka masing-masing pihak yang bersangkutan harus memberikan
uang sebesar Rp 500.000,- kepada panitia pusat dan akan di coret dari turnamen serta
tidak diperbolehkan mengikuti turnamen berikutnya.

NB : Hal-hal yang belum tertulis dan disetujui pada lembar peraturan ini akan dibahas
saat technical meeting.
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