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A. VOLI PUTRA FKIP UAD 2016
2) Nama Kegiatan
: Volley Ball FKIP Open 2016
3) Hari / tanggal
: Sabtu - Ahad, 19 – 20 November 2016
4) Waktu
: Sabtu, Pukul 13.00 – 17.30 WIB
Ahad, Pukul 08.00 – 17.00 WIB
5) Tempat
: Lapangan Kampus 4 UAD
6) Tema
: RESPECT FAIRPLAY, AND UNITY
7) Sasaran Kegiatan
: Mahasiswa FKIP UAD
8) Technical Meeting (TM) : Kamis, 17 November 2016
9) Petunjuk Pelaksanaan kegiatan :
1. SYARAT DAN KETENTUAN UMUM
a) Peserta adalah mahasiswa aktif FKIP.
b) Calon peserta melakukan pendaftaran dengan:
- Mengisi dan mengumpulkan formulir pendaftaran di stand pendaftaran FKIP
FEST yang ada di kampus 1,3 dan 5.
- Formulir dapat diambil di stand pendaftaran atau diunduh dari
website bem.fkip.uad.ac.id
c) Membayar biaya pendaftaran. (Biaya setiap lomba dapat dilihat secara lengkap di
website)
d) Melampirkan fotocopy KTM.
e) Batas akhir pengumpulan persyaratan pendaftaran pada 17 November 2016
f) Melakukan pembayaran dengan uang pas di stand pendaftaran.
g) Panitia menyediakan surat izin untuk peserta yang memiliki jadwal pertandingan
bersamaan dengan jadwal perkuliahan.
h) Peserta wajib menghadiri TM (Technical Meeting) yang dilaksanakan pada
i) Ketentuan ini berlaku untuk semua lomba
j) Biaya pendaftaran Rp 100.000 per tim.
k) Satu Tim terdiri dari maksimal 10 orang sudah termasuk cadangan dari prodi yang
sama dan 2 orang oficial.
2. SISTEM PERTANDINGAN BOLA VOLI
a) Sistem pertandingan menggunakan sistem gugur yang terdiri dari 8 tim putra.
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b) Setiap tim terdiri dari 10 pemain meliputi 6 pemain inti yang bermain di lapangan
dan 4 pemain cadangan.
c) Pergantian pemain inti dan cadangan pada saat pertandingan berlangsung tidak
dibatasi.
d) Pertandingan tidak akan ditunda apabila salah satu atau lebih dari satu anggota tim
sedang bermain untuk cabang olahraga yang lain.
e) Jumlah pemain minimum yang boleh bermain di lapangan adalah 4 orang.
f) Apabila di lapangan terdapat kurang dari 4 orang, maka tim yang bersangkutan
akan dianggap kalah.
g) Sistem hitungan yang digunakan adalah 25 rally point. Bila poin peserta seri (2424) maka pertandingan akan ditambah 2 poin. Peserta yg pertama kali unggul
dengan selisih 2 poin akan memenangi pertandingan.
3. KESALAHAN DALAM PERMAINAN BOLA VOLI
a) Pemain menyentuh net atau melewati garis batas tengah lapangan lawan. Pemain
yang kaki melewati garis tengah lapangan diperbolehkan asal tidak mengganggu
lawan. Pemain toser pada waktu terdesak mengumpankan bola menyentuh net
bagian bawah diperbolehkan atau bukan pelanggaran.
b) Tidak boleh melempar ataupun menangkap bola. Bola voli harus di pantulkan tanpa
mengenai dasar lapangan. Tidak boleh melakukan double (dua kali mengenai bola)
dengan sengaja dan jumlah pukulan maksimal 3 kali di daerah sendiri lalu
diseberangkan ke daerah lawan. Pemain dengan tidak sengaja melakukan pasing
double pada saat servis pertama di perbolehkan dengan lanjutan bola tetap di
mainkan tiga kali, jadi setelah bola pasing double oleh pemain harus langsung di
pasingkan atau smash ke lawan.
c) Bola yang dipantulkan keluar dari lapangan belum dihitung sebagai out sebelum
menyentuh permukaan lapangan.
d) Pada saat servis bola yang melewati lapangan dihitung sebagai poin bagi lawan,
begitu juga sebaliknya penerima servis lawan yang membuat bola keluar dihitung
sebagai poin bagi lawan.
e) Seluruh pemain harus berada di dalam lapangan pada saat serve dilakukan.
f) Pemain melakukan spike di atas lapangan lawan.
g) Seluruh bagian tubuh legal untuk memantulkan bola kecuali dengan cara
menendang.
h) Para pemain dan lawan mengenai net 2 kali pada saat memainkan bola dihitung
sebagai double faults.
i) Setiap team diwajibkan bertukar sisi lapangan pada saat setiap babak berakhir. Dan
apabila dilakukan babak penetuan (set ke 3) maka tim yang memiliki nilai terendah
boleh meminta bertukar lapangan sesaat setelah tim lawan mencapai angka 13.
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j) Time out dilakukan hanya 1 kali dalam setiap babak dan berlangsung hanya 1
menit.
k) Diluar dari aturan yang tertera disini, peraturan permainan mengikuti peraturan
internasional.
Bagan pertandingan :

NB :
- Perubahan dan/atau penambahan ketentuan akan disampaikan ketika TM.
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