BUKU PANDUAN LOMBA
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B-BLADES

OPEN

14 - 16 Desember 2018

erosi
po r

s

LA
H

LA
H

PERSATUAN O

erosi
s

erosi

TU ROD
SEPA
A

SE
L

ONESIA

po r

GA
RA

IND

s

SE
L

ONESIA

ONESIA

PERSATUAN O

TU ROD
SEPA
A

H
RU
U

GA
RA

IND

IND

po r
B-BLADES INLINESKATES

SE
L

PERSATUAN O

TU ROD
SEPA
A

H
RU
U

GA
RA

H
RU
U

LA
H

TRACK SEPATU RODA SAPARUA - BANDUNG

PANDUAN LOMBA

KELOMPOK UMUR DIPERLOMBAKAN
1. PEMULA
(usia max 15 tahun)
2. STANDARD
KU A, KU B, KU C, KU D
3. SPEED
KU PRA A, KU A, KU B, KU C, KU D, Master (Jun/Sen)
SYARAT DAN KETENTUAN PERTANDINGAN
a. Peserta
1) Peserta merupakan anggota Klub, Pengcab, Pengprov, Sekolah,
maupun Komunitas Sepatu Roda
2) Kelompok Umur Peserta dihitung berdasarkan tahun kelahiran
sebagai berikut:
Pra A : Tahun lahir 2013 Dan sesudahnya
A
: Tahun lahir 2011 Dan sesudahnya
B
: Tahun lahir 2010 s.d 2009
C
: Tahun lahir 2008 s.d 2007
D
: Tahun lahir 2006 s.d 2004
JunSen : Tahun lahir 2003 dan sebelumnya
3) Atlet tidak diperbolehkan mengikuti kelompok umur dibawahnya.
4) Atlet diperbolehkan mengikuti maksimal 2 (dua) mata lomba individu
dan 1 (satu) mata lomba Beregu (relay) untuk Standard, dan WAJIB
mengikuti FS 200 m dan maksimal 2 (dua) mata lomba individu dan 1
(satu) mata lomba Beregu (relay) untuk Speed.
5) Manager/Oﬃcial/Coach wajib mengikuti technical meeting pada
tanggal 13 Desember 2018. Apabila tidak hadir pada technical
meeting, maka dianggap telah menyetujui dan wajib melaksanakan
hasil technical meeting.
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MATA LOMBA
1. Kelas Pemula KI, KII, KIII
a) 100 M Putra/Putri
b) 200 M Putra/Putri
2. Kelas Standard Kelompok umur A, B, C, D
a) ITT FS 200 M Putra / Putri
b) 500 M Putra / Putri
c) 1000 M Putra / Putri
d) Relay 1800 M Putra/Putri Kelas KU A-B
e) Relay 1800 M Putra/Putri Kelas KU C-D
3. Kelas Speed Kelompok umur PRA A
a) SPRINT 200 M Putra / Putri
b) SPRINT 400 M Putra / Putri
4. Kelas Speed Kelompok umur A, B, C, D, Master (Junior & Senior)
a) ITT FS 200 M Putra / Putri (KU A-B-C-D-MASTER)
b) 500 M Putra / Putri (KU A-B-C-D-MASTER)
c) 1000 M Putra / Putri (KU A-B-C-D-MASTER)
d) ELIM 3000 M Putra/Putri (KU A-B)
e) ELIM 5000 M Putra/Putri (KU C-D-MASTER)
f) PTP ELIM 10000 M Putra/Putri Master (JUNIOR-SENIOR)
g) Relay 3000 M Putra/Putri Kelas KU A-B
h) Relay 3000 M Putra/Putri Kelas KU C-D
I) Relay 3000 M Putra/Putri KU Master (Junior/Senior)
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PERATURAN UMUM
1. Peserta lomba adalah para pemain inline skate:
a) Umum / perorangan
b) Terdaftar pada klub sepatu roda atau tergabung dalam komunitas sepatu roda
c) Ekstra kurikulum pada sekolah dasar
2. Pendaftaran:
a) Seluruh persyaratan pendaftaran diserahkan ke Panitia paling lambat tanggal 8
Desember 2018 jam 20:00 melalui form pendaftaran online www.idbalap.com
b) Peserta wajib melakukan registrasi paling lambat sebelum technical meeting di
tempat registrasi yang telah disediakan dengan menunjukkan nomor registrasi
(nomor registrasi tertera pada email balasan panitia).
c) Perubahan mata lomba dan pembatalan peserta hanya boleh dilakukan
selambat-lambatnya tanggal 10 Desember 2018 jam 20:00.
d) Pembatalan peserta diluar tanggal yang telah ditentukan tidak akan dilayani
panitia dan akan menyebabkan hilangnya uang pendaftaran
3. Peserta wajib menunjukkan Akte kelahiran bila menjadi juara atau sewaktu
waktu diminta oleh panitia.
4. Setiap peserta yang mewakili klub atau sekolah wajib menunjuk 1 orang
sebagai oﬃcial atau manajer tim, dengan menyerahkan identitas diri dan foto
ukuran postcard.
5. Setiap peserta wajib menggunakan seragam atau pakaian olahraga dari
klub/komunitas atau sekolahnya.
6. Setiap peserta wajib menggunakan helm Standar baik dalam perlombaan
maupun pemanasan, khusus untuk kelas pemula, standar dan Speed KU A-C
sangat disarankan untuk menggunakan alat pengaman tambahan antara lain
pelindung telapak, siku tangan dan lutut kaki.
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7. Selama perlombaan berlangsung yang dapat berhubungan dengan
pani a adalah m manajer atau oﬃcial.
8. Se ap peserta yang akan atau telah menyelesaikan mata lomba wajib
melapor kepada juri di garis start/ﬁnish.
9. Selama perlombaan berlangsung peserta yang dak bertanding,Oﬃcial,
Orang tua peserta dan pendukungnya dilarang berada dalam arena
perlombaan.
10. Peserta yang jatuh saat berlomba dan atlet tersebut menyatakan dak
sanggup melanjutkan lomba, hanya boleh ditolong oleh pani a dan Tim
medik, pelanggaran akan hal ini akan menyebabkan diskualiﬁkasi.
TATA TERTIB SELAMA PERLOMBAAN
Dalam perlombaan sesama peserta dilarang dengan sengaja:
1. Menghalang-halangi dalam ngkat yang sangat ektrem dan
mengganggu lawan
2. Menarik atau mendorong sehingga merugikan lawan
3. Menjegal atau menendang sehingga merugikan lawan
4. Memukul atau menyikut
5. Memaki dan mengeluarkan ejekan dengan kata-kata dak sopan Juri
berhak secara mutlak memutuskan berbagai pelanggaran atas tata ter b
yang telah ditentukan.
PERATURAN MATA LOMBA
a) Sprint 100 Meter Pemula
1. Wajib diiku oleh se ap atlit pemula.
2. Dilaksanakan langsung ﬁnal.
3. Se ap seri diiku oleh 3 orang peserta, semua seri akan mendapatkan
medali untuk juara 1, 2 dan 3.
4. Penempatan atlit dise ap serinya ditentukan oleh pani a.
5. Sistem start menggunakan Suara Peluit/ Klap/ Bendera
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b) Sprint 200 Meter Pemula
1. Wajib diiku oleh se ap atlit pemula.
2. Dilaksanakan secara mass start.
3. Dilaksanakan dengan sistem kualiﬁkasi dengan kapasitas maksimal 14
Atlit Per Heat.
4. Sistem start menggunakan Suara Peluit, atau Klape
c) Sprint ITT FS 200 Meter STANDARD dan SPEED
1. Dilaksanakan dengan Individual Time Trial (ITT) Flying Start yaitu,
peserta akan melaksanakan lomba dengan berpacu melawan waktu
sendiri, peserta lomba akan diberangkatkan orang per-orang.
2. Peserta muilai berlari sebelum garis start.
3. Start dak menggunakan sistem aba-aba atau peluit, melainkan start
sendiri sesuai dengan kesiapan peserta sendiri
4. Pani a menggunakan Suara Klape sebagai Sensor Start dengan
menyesuaikan gerakan Atlit.
5. Setiap peserta wajib menggunakan perlengkapan inline skate sesuai aturan
yang berlaku. Jika peserta diketahui tidak menggunakan inline skate yang
dipersyaratkan maka panitia berhak untuk mendiskualiﬁkasi peserta tersebut.
6. Setiap peserta mendapatkan asuransi kecelakaan dengan pertanggungan
sesuai yang ada pada pernyataan asuransi.
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e) Sprint 500 Meter (Standard dan Speed)
1. Dilaksanakan dengan sistem kualiﬁkasi, untuk ﬁnal akan diambil 6-8
atlit. Babak Final untuk Standar diambil pemenang dari se ap heat,
khusus untuk Speed di ambil 6 waktu tercepat dari seluruh seri dari babak
penyisihan/kualiﬁkasi.
2. Start dilakukan dengan mass start.
3. Maksimal 10 peserta dalam ap heat.
4. Sistem start menggunakan Suara Peluit atau Klape.
5. Apabila terjadi pencurian start, maka akan ditolerir sampai dengan 2
kali kesalahan, jika terjadi yang ke 3 maka peserta yang melakukan
kesalahan akan langsung didiskualiﬁkasi,begitu seterusnya.
f) Sprint 1000 Meter (Standar)
1. Dilaksanakan dengan sistem kualiﬁkasi, untuk ﬁnal akan diambil 6 atau
8 atlit.
2. Start dilakukan dengan mass start.
3. Maksimal 10 peserta dalam ap heat.
4. Sistem start menggunakan Suara Peluit atau Klape.
5. Apabila terjadi pencurian start, maka akan ditolerir sampai dengan 2
kali kesalahan, jika terjadi yang ke 3 maka peserta yang melakukan
kesalahan akan langsung didiskualiﬁkasi, begitu seterusnya.
g) Sprint 1000 Meter (Speed)
1. Dilaksanakan dengan sistem kualiﬁkasi, untuk ﬁnal akan diambil 6 atau
8 atlit.
2. Juara pertama dalam ap Heat Kualiﬁkasi berhak masuk ﬁnal. Sisanya
ditentukan dengan waktu terbaik seluruh Heat
3. Start dilakukan dengan mass start.
4. Maksimal 8 peserta dalam ap heat.
5. Sistem start menggunakan Suara Peluit atau Klape.
6. Apabila terjadi pencurian start, maka akan ditolerir sampai dengan 2
kali kesalahan, jika terjadi yang ke 3 maka peserta yang melakukan
kesalahan akan langsung didiskualiﬁkasi,begitu seterusnya.
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h) Jarak Jauh 3.000 Meter, 5.000 dan 10.000 Meter
1. Dilaksanakan dengan sistem langsung ﬁnal.
2. Start dilakukan dengan mass start.
3. Sistem start menggunakan Suara Peluit/ Klape/ Bendera
4. Apabila terjadi pencurian start, maka akan ditolerir sampai dengan 2
kali kesalahan, jika terjadi yang ke 3 maka peserta yang melakukan
kesalahan akan langsung didiskualiﬁkasi, begitu seterusnya.
5. Peserta yang tersusul oleh peserta depannya (overlap), diharuskan
keluar dari arena lomba (eliminasi).
6. Eliminasi dilakukan sampai tersisa 5 peserta, maksimum saat tersisa 5
lap.
I) Relay
1. Relay Kelompok Standard A-B 1800 M
a) Lomba ini akan dilaksanakan dengan sistem langsung ﬁnal diiku oleh 3
orang atlit pada se ap kelompok.
b) Relay kelompok diiku oleh KU B maksimal 2 Orang,dan KU A minimum
1 orang. (AAA), (AAB), (ABB)
c) Sistem start pada mata lomba ini adalah mass start (start massal) yaitu
dengan posisi atlet berdiri sta s (diam) didalam garis start yang tersedia
dan atlet akan mulai bergerak pada saat terdengar suara peluit.
d) Penentuan juara adalah atlet tercepat yang melewa garis ﬁnish
dengan diiku oleh seluruh tubuhnya dan dak melakukan pelanggaran
apapun yang berakibat terganggunya atlet lain yang berlomba pada seri
tersebut.
e) Tim Relay menempuh jarak 1800 M atau 9 kali putaran terbagi 3 orang
atlit.
f) Transisi antar atlit dilakukan dengan menyentuh anggota badan dengan
teknik bebas. Diskualiﬁkasi diberlakukan apabila aturan ini dak dipenuhi.
g) Batas maksimum transisi antar atlit adalah garis start. Bagi yang
melanggar baik sengaja ataupun dak maka akan terdiskualiﬁkasi.
h) Pemenang pada nomor lomba ini ditentukan dengan sistem waktu
terbaik.
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2. Relay Kelompok Stadard C-D 1800 M
a) Lomba ini akan dilaksanakan dengan sistem langsung ﬁnal diiku oleh 3
orang atlit pada se ap kelompok.
b) Relay kelompok diiku oleh KU B maksimal 2 Orang,dan KU A minimum
1 orang. (CCC), (CCDD), (CDD)
c) Sistem start pada mata lomba ini adalah mass start (start massal) yaitu
dengan posisi atlet berdiri sta s (diam) didalam garis start yang tersedia
dan atlet akan mulai bergerak pada saat terdengar suara peluit.
d) Penentuan juara adalah atlet tercepat yang melewa garis ﬁnish
dengan diiku oleh seluruh tubuhnya dan dak melakukan pelanggaran
apapun yang berakibat terganggunya atlet lain yang berlomba pada seri
tersebut.
e) Tim Relay menempuh jarak 1800 M atau 9 kali putaran terbagi 3 orang
atlit.
f) Transisi antar atlit dilakukan dengan menyentuh anggota badan dengan
teknik bebas. Diskualiﬁkasi diberlakukan apabila aturan ini dak dipenuhi.
g) Batas maksimum transisi antar atlit adalah garis start. Bagi yang
melanggar baik sengaja ataupun dak maka akan terdiskualiﬁkasi.
h) Pemenang pada nomor lomba ini ditentukan dengan sistem waktu
terbaik.
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3. Relay Speed Kelompok A-B 3000 M
a) Lomba ini akan dilaksanakan dengan sistem langsung ﬁnal diiku oleh 3
orang atlit pada se ap kelompok.
b) Relay kelompok diiku oleh KU B maksimal 2 Orang,dan KU A minimum
1 orang. (AAA), (AAB), (ABB)
c) Sistem start pada mata lomba ini adalah mass start (start massal) yaitu
dengan posisi atlet berdiri sta s (diam) didalam garis start yang tersedia
dan atlet akan mulai bergerak pada saat terdengar suara peluit.
d) Penentuan juara adalah atlet tercepat yang melewa garis ﬁnish
dengan diiku oleh seluruh tubuhnya dan dak melakukan pelanggaran
apapun yang berakibat terganggunya atlet lain yang berlomba pada seri
tersebut.
e) Tim Relay menempuh jarak 3000 m atau 15 kali putaran terbagi 3 orang
atlit.
f) Transisi antar atlit dilakukan dengan sistem mendorong. Diskualiﬁkasi
diberlakukan apabila aturan ini dak dipenuhi.
g) Batas maksimum transisi antar atlit adalah garis start + 8 meter. Bagi
yang melanggar baik sengaja ataupun dak maka akan terdiskualiﬁkasi.
h) Pemenang pada nomor lomba ini ditentukan dengan sistem waktu
terbaik.
4. Relay Speed Kelompok C-D 3000 M
a) Lomba ini akan dilaksanakan dengan sistem langsung ﬁnal diiku oleh 3
orang atlit pada se ap kelompok.
b) Relay kelompok ini diiku oleh KU D maksimal 2 Orang,dan KU C
minimum 1 orang. (CCC), (CCD), (CDD)
c) Sistem start pada mata lomba ini adalah mass start (start massal) yaitu
dengan posisi atlet berdiri sta s (diam) didalam garis start yang tersedia
dan atlet akan mulai bergerak pada saat aba-aba terdengar suara peluit.
d) Penentuan juara adalah atlet tercepat yang melewa garis ﬁnish
dengan diiku oleh seluruh tubuhnya dan dak melakukan pelanggaran
apapun yang berakibat terganggunya atlet lain yang berlomba pada seri
tersebut.
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e) Tim Rellay menempuh jarak 3000 m atau 15 kali putaran terbagi 3
orang atlit.
f) Transisi antar atlit dilakukan dengan sistem mendorong. Diskualiﬁkasi
diberlakukan apabila aturan ini dak dipenuhi.
g) Batas maksimum transisi antar atlit adalah garis start + 8 meter. Bagi
yang melanggar baik sengaja ataupun dak maka akan terdiskualiﬁkasi. h)
Pemenang pada nomor lomba ini ditentukan dengan sistem waktu
terbaik.
5. Relay Kelompok Atlit Junior/ Senior 3000 M
a) Lomba ini akan dilaksanakan dengan sistem langsung ﬁnal diiku oleh 3
orang atlit pada se ap kelompok.
b) Relay diiku oleh atlit YYY, YYS, YSS dan SSS.
c) Sistem start pada mata lomba ini adalah mass start (start massal) yaitu
dengan posisi atlet berdiri sta s (diam) di dalam garis start yang tersedia
dan atlet akan mulai bergerak pada saat terdengar suara peluit.
d) Penentuan juara adalah atlet tercepat yang melewa garis ﬁnish
dengan diiku oleh seluruh tubuhnya dan dak melakukan pelanggaran
apapun yang berakibat terganggunya atlet lain yang berlomba pada seri
tersebut.
e) Tim Relay menempuh jarak 3000 m atau 15 kali putaran terbagi 3 orang
atlit.
f) Transisi antar atlit dilakukan dengan sistem mendorong dengan dua
tangan sesuai dengan Teknik yang sudah di tentukan. Diskualiﬁkasi
diberlakukan apabila aturan ini dak dipenuhi.
g) Batas maksimum transisi antar atlit adalah garis start + 8 meter. Bagi
yang melanggar baik sengaja ataupun dak maka akan terdiskualiﬁkasi.
h) Pemenang pada nomor lomba ini ditentukan dengan sistem waktu
terbaik.
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SITUASI HAZARD
Hazard yang dimaksudkan disini adalah keadaan / kondisi yang
menyebabkan Perlombaan dak bisa dilangsungkan seper bencana alam
(gempa bumi, kebakaran, banjir, dll), huru-hara, dan ancaman lain yang
disebabkan oleh alam maupun manusia. Sebuah keadaan dinyatakan
sebagai Hazard oleh Chief Referee dan disetujui oleh Pani a Lomba
dengan acuan apabila keadaan tersebut mengancam keselamatan Atlit
baik dalam kondisi bertanding maupun dak bertanding.
Ke ka terjadi Hazard maka:
1. Lomba ditunda sampai kondisi dinyatakan aman dan memungkinkan
untuk dilanjutkannya pelaksanaan lomba.
2. Jika kondisi aman dak tercapai hingga batas akhir pelaksanaan lomba
yaitu Tgl 16 Desember 2018 Jam 17.00 PM, maka Lomba dihen kan dan
Pani a dak mengembalikan uang penda aran lomba.
3. Kondisi hujan dak menyebabkan penghen an / pembatalan lomba
kecuali dinyatakan sebagai hazard. Yaitu apabila terjadi genangan yang
dak memungkinkan pani a melakukan pengeringan lapangan, atau
menyebabkan kerusakan fatal terhadap sirkuit.
4. Selama terjadi hujan yang bukan kategori hazard, jadwal race-race
nomor pendek akan ditukar dengan race jarak menengah / jauh.
Chief Referee
Chief Referee bertugas untuk memutuskan hal-hal yang terjadi dalam
perlombaan yang diprotes oleh para peserta lomba.
PROTES
1. Protes dari para peserta dapat dilakukan kepada pani a lomba
maksimal 30 menit setelah hasil lomba diumumkan. Lebih dari itu hasil
lomba dinyatakan sah.
2. Protes dilakukan di tenda yang telah disediakan oleh pani a.
3. Protes hanya boleh dilakukan oleh Oﬃcial Tim dengan menunjukkan ID
yang telah ditentukan.
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PERATURAN KHUSUS
1. Inline skate untuk kelas Pemula adalah inline skate Standar dengan
ketentuan:
a. Menggunakan sepatu pabrikan standard
b. Jenis frame bebas (moun ng atau jepit).
c. Roda maksimal adalah 80 mm.
2. Inline skate untuk kelas Standar adalah inline skate Standar dengan
ketentuan:
a. Menggunakan sepatu pabrikan Standard
b. Jenis frame bebas (moun ng atau jepit).
c. Roda maksimal 80 mm.
3. Inline skate untuk kelas Speed adalah inline skate speed dengan
ketentuan:
a. Menggunakan sepatu speed
b. Menggunakan frame speed bukan frame untuk Kelas Standard,
Freestyle, Hockey, atau agressive.
c. Roda maksimal 100 mm untuk kelompok umur A-C.
d. Roda Maksimal 110 mm untuk Kelompok umur D-Senior
4. Se ap peserta wajib menggunakan nomor dada dan s ker pada helm
yang disediakan pani a.
5. Peserta diwajibkan masuk ke tenda karan na atlit 2 race sebelumnya.
Pani a dak akan mentolerir keterlambatan yang akan mengganggu
jalannya lomba, minimal 15 menit sebelum start di race nya.
6. Peserta yang terlambat dinyatakan diskualiﬁkasi, setelah 2x
pemanggilan yag jarak waktunya se ap 1 menit dapat di nyatakan Do not
Start (DNS)
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4. Mengisi formulir yang tersedia dan membayar biaya administrasi
sebesar Rp.1.000.000,-.
5. Uang administrasi dikembalikan jika protes diterima.
6. Protes akan disidangkan oleh Chief Referee dan Technical Delegate
G. SANKSI BAGI PESERTA
Pani a melalui Chief Referee berhak memberikan sanksi atau melakukan
diskualiﬁkasi bagi para Peserta atau Klub yang dak mematuhi tata-ter b
lomba.
H. PENUTUP
Buku pedoman lomba B-BLADES OPEN V 2018 ini dibuat sebagai acuan
bersama pelaksanaan perlombaan inline skate B-BLADES OPEN V 2018.
Peraturan-peraturan yang tertera dalam buku lomba ini akan dibahas di
Teknikal Mee ng.
Buku ini juga bisa didownload di oﬃcial website www.idbalap.com
Segenap pani a B-BLADES OPEN V 2018 memohon maaf atas adanya
kekurangan yang terdapat pada aturan-aturan yang diterapkan dalam
perlombaan ini.
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HARI
JUMAT, 14 DESEMBER 2018
1
ITT FS 200M SPEED A - MASTER(JUNIOR-SENIOR)
1
PUTRA/PUTRI
ITT FS 200M STANDARD A - D PUTRA/PUTRI
2
ELIMINASI 3 KM SPEED A - B PUTRA/PUTRI
3
4
ELIMINASI 5 KM SPEED C - D PUTRA/PUTRI
PTP 10 KM SPEED MASTER(JUNIOR-SENIOR)
5
PUTRA/PUTRI
HARI
SABTU, 15 DESEMBER 2018
2
1
500M STANDARD A - D PUTRA/PUTRI
500M SPEED A - MASTER(JUNIOR-SENIOR)
2
PUTRA/PUTRI
3
500M STANDARD A - D PUTRA/PUTRI
500M SPEED A - MASTER(JUNIOR-SENIOR)
4
PUTRA/PUTRI
5
1000M STANDARD A - D PUTRA/PUTRI
6
1000M SPEED A - MASTER(JUNIOR-SENIOR)
PUTRA/PUTRI
7
1000M STANDARD A - D PUTRA/PUTRI
1000M SPEED A - MASTER(JUNIOR-SENIOR)
8
PUTRA/PUTRI
HARI
MINGGU, 16 DESEMBER 2018
3
1
100 M PEMULA K1-K3
2
200 M PEMULA K1-K3
3
RELAY STANDARD A - D
4
RELAY SPEED A - SENIOR

KETERANGAN
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
FINAL

KUALIFIKASI
KUALIFIKASI
FINAL
FINAL
KUALIFIKASI
KUALIFIKASI
FINAL
FINAL

FINAL
KUALIFIKASI DAN FINAL
FINAL
FINAL

*Upacara pembukaan, hari Jumat pagi, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi
Ishoma:
Jumat 11.15 - 13.00
Sabtu 12.00 - 13.00
Minggu 12.00 - 13.00

