
 

 

PENDAFTARAN PESERTA 
KETENTUAN UMUM 

 

1. Pendaftar mendaftarkan diri via Online melalui website KRISTAL 9 AL-MULTAZAM 

dengan mengisi google form. 

2. Pendaftaran bisa dilakukan secara langsung dengan cara datang ke kantor 

kesekretariatan KRISTAL 9 dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan dan 

akan dibuka dari tanggal 7 januari  2020 s.d. 4 Februari 2020. 

3. BIAYA PENDAFTARAN GRATIS  

4. kami membuka donasi untuk palestina, Yang dapat di transfer melalui No. Rekening a.n 

PENSANTREN AL – MULTAZAM bank Syariah mandiri 7007539341 

5. Bukti transfer dikirim via whatsapp dengan keterangan lomba yang diikuti. 

6. Pendaftaran via online mulai dibuka pada tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 

tanggal 4 Februari 2020 selama kuota perlombaan belum terpenuhi. 

7. Setiap peserta hanya boleh mengikuti satu lomba. 

8. Konfirmasi penggantian peserta atau pembimbing bisa dilakukan paling lambat 3 hari 

sebelum technical meeting. 

9. Setiap pendaftar yang telah resmi menjadi peserta KRISTAL IX akan dimasukkan ke grup 

whatsapp perlomba sebagai lini komunikasi. 

10. Hal-hal yang belum tercantum dan perubahan dalam ketentuan lomba akan disampaikan 

melalui website dan ketika technical meeting 

 

Contact Person  

❖ 0877-2231-8706 - Ust. Ahmad Mulyana, S.Pd. 

    0897-6635-574 - Usth.Pitriah indriani, S.Pd. 
    0823-1948-7920 - Kesekretariatan 

 

 

 

TECHNICAL MEETING 
KETENTUAN UMUM 

 

1. Setiap peserta yang mendaftarkan diri harus hadir atau mengirim perwakilan untuk 

mengikuti technical meeting masing-masing lomba pada tanggal 4 februari 2020 pukul 

13.00 s.d. selesai di Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam Kampus 1, Desa Maniskidul, 

Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. 

2. Setiap sekolah minimal mengirimkan 1 (satu) orang resmi dari sekolah yang 

bersangkutan. 

3. Peserta technical meeting hadir selambat-lambatnya 15 menit sebelum acara 

berlangsung. 

4. Peserta technical meeting yang tidak hadir dianggap menyetujui hasil pertemuan. 

5. Peserta technical meeting berpakaian sopan dan menutup aurat. 

6. Pengundian nomor urut peserta dilakukan pada saat technical meeting. 

7. Hasil dari technical meeting akan diunggah di media social KRISTAL IX dan grup whatsapp 

per lomba. 

8. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Contact Person KRISTAL IX dan dengan 

mengunjungi KRISTAL 9 ALMULTAZAM 

 



 

 

LOMBA CEPAT TANGGAP MIPA 
 

Hari, Tanggal : Jum’at, 7 Februari 2020 

Tempat  : Ruang kelas , PonPes Terpadu Al-Multazam 1 

Waktu  : 08.00 s.d. selesai 

 
A. PERSYARATAN UMUM 

1. Peserta lomba adalah siswa-siswi SMP/MTs negeri dan atau yang sederajat yang 
berada di wilayah Jawa Barat Open. 

2. Peserta lomba adalah mereka yang telah melakukan regristrasi ulang pada panitia 
sekurang-kurangnya 15 menit sebelum pelaksanaan lomba. 

3. Setiap sekolah mengirimkan peserta maksimal 3 regu. 
4. Setiap regu terdiri dari 3 orang peserta yang beragama islam. 
5. Setiap regu yang dikirimkan telah mendapatkan rekomendasi dari kepala sekolahnya 

masing-masing. 
6. Setiap regu boleh mengerjakan lomba minimal 2 peserta, jika dihadiri kurang dari 2 

orang maka regu tersebut akan didiskualifikasi. 
7. Peserta memakai PSAS (Pakaian Seragam Asal Sekolah Lengkap) dengan ketentuan : 

a. Laki-laki memakai celana panjang. 
b. Perempuan memakai seragam syar’i (rok dan jilbab menutupi dada). 

8. Waktu registrasi dimulai pukul 07.00 – 08.00 WIB. 
9. Peserta memasuki ruangan pukul 08.00 WIB dan mengikuti arahan panitia untuk 

memulai babak kualifikasi. 
10. Pembimbing maksimal 1 orang dari setiap sekolah. 
11. Peserta tidak diperkenankan membawa kalkulator, jam tangan, alat komunikasi, dan 

alat bantu lainnya selama perlombaan. 
12. Dilarang mengeluarkan ekspresi berlebihan yang dapat mengganggu jalannya 

perlombaan. 
13. Pada saat perlombaan, suporter maupun pengamat tidak diperkenankan menjawab 

atau memberi tahu jawaban kepada peserta. 
14. Jika terbukti terjadi kecurangan, maka regu yang bersangkutan akan dikurangi 10 

poin dalam tahapan kualifikasi dan 100 poin dalam tahapan LCT. 
15. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak bisa di ganggu gugat. 
16. Jika ada hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib, maka akan diatur kemudian. 
17. Pesyaratan pendaftaran sebagai berikut : 
❖ Surat rekomendasi dari kepala sekolah. 

❖ Pas foto 3 x 4 (2 buah) diusahakan berwarna. 

❖ Fotocopy identitas siswa-siswi 2 buah. 

 
B. TEKNIS PERLOMBAAN 

Perlombaan terdiri dari 3 babak : 
1. Babak Kualifikasi 

• Babak Kualikfikasi adalah babak seleksi tulis. 

• Soal terdiri dari 50 soal pilihan ganda. 

• Waktu pengerjaan selama 90 menit. 

• Jawaban benar +5, salah -2, tidak diisi -1. 

• Peserta diperbolehkan meninggalkan ruangan paling cepat 15 menit sebelum 

waktu berakhir. 

• Jika peserta terlambat datang ( setelah dimulainya perlombaan ) peserta boleh 

mengerjakan soal akan tetapi tidak diberi waktu tambahan. 



 

 

• Setiap tim yang terdiri dari 3 peserta akan dibagi ke dalam 3 ruangan untuk 

mengerjakan soal babak kualifikasi dan mengerjakan soal secara mandiri di 

ruangan yang berbeda. 

• Yang berhak lolos ke babak selanjutnya (semifinal) dinilai dari total nilai tim 

masing-masing peserta, dengan ketentuan 6 tim terbaik secara paralel. 

• Pengumuman peserta yang lolos akan diumumkan panitia selambat-lambatnya 

pukul 12.00. 

2. Babak Semifinal 

• Babak semifinal diikuti oleh 6 tim yang telah lolos dalam babak kualifikasi. 

• Tim yang lolos ke dalam babak semifinal diikuti oleh 6 tim. 

• Tiga tim terbaik dari babak semifinal berhak mengikuti babak final. 

• Setiap jawaban harus dijawab lengkap. Jika tidak, maka jawaban dianggap salah 

(seperti syarat, satuan, dll). 

• Soal babak semifinal terdiri dari dua bentuk soal. 

a. Aturan bentuk soal wajib : 

1) Terdiri dari 5 soal pilihan ganda yang harus dijawab oleh semua tim. 

2) Waktu pengerjaan telah ditentukan (disesuaikan dengan bentuk soal yang 

diberikan. 

3) Pengerjaan dimulai ketika soal tampil dilayar monitor dengan waktu yang 

telah ditentukan. 

4) Jawaban pilihan ditulis dengan huruf kapital pada papan jawaban yang 

telah disediakan panitia (jika tidak memakai huruf kapital dianggap salah). 

5) Setelah waktu habis, soal otomatis hilang dari layar, peserta harus 

mengangkat papan jawaban secara serentak sesuai intruksi yang diberikan 

panitia ( yang terlambat atau tidak mengangkat papan jawaban, maka 

dianggap tidak menjawab). 

6) Jika tim menjawab benar skor +100,  salah atau tidak menjawab maka 

tidak mendapat skor. 

b. Aturan bentuk soal rebutan : 

1) Soal rebutan terdiri dari 25 soal yang terdiri dari 4 soal matematika, fisika, 

kimia, biologi, astronomi, dan 5 soal hitung cepat matematika. 

2) Setiap tim memiliki kesempatan yang sama dalam menjawab soal rebutan. 

3) Pengerjaan dimulai ketika soal tampil dilayar monitor, dengan waktu yang 

ditentukan panitia. 

4) Jika ada tim yang menekan bel sebelum waktu habis, maka soal akan 

menghilang dari layar monitor. 

5) Tim yang berhak menjawab adalah yang pertama kali menekan bel. 

6) Apabila dalam selang waktu 5 detik setelah bel berbunyi, tim yang 

mendapat kesempatan tidak dapat menjawab, maka tim dianggap 

menjawab salah. 

7) Jika menjawab benar diberikan skor 100, jika menjawab salah skor 

dikurangi 100. 

8) Jawaban yang dianggap sah oleh dewan juri, adalah jawaban yang 

pertama. 

9) Setiap soal hanya diperebutkan 1 kali. 

10) Pada bentuk soal rebutan, semua anggota dapat ikut menjawab. 

3. Babak Final 

• Babak final diikuti oleh 3 tim terbaik yang lolos dari babak semifinal. 



 

 

• Setiap jawaban yang memiliki satuan harus dijawab beserta satuannya. Jika tidak 

maka jawaban dianggap salah. 

• Soal babak final terdiri dari 2 bentuk soal, yaitu :  

a. Aturan soal wajib : 

Ketentuan untuk bentuk soal wajib pada babak semifinal berlaku juga pada 

babak final. 

b. Aturan soal rebutan : 

Ketentuan untuk bentuk soal rebutan pada babak semifinal berlaku juga pada 

babak final. 

 

 

C. TATA TERTIB 

1. Setiap peserta diharuskan mengenakan pakaian sekolahnya masing-masing (peserta 
putra diwajibkan memakai celana panjang, peserta putri diwajibkan memakai jilbab). 

2. Peserta diharuskan hadir ditempat kegiatan, selambat-lambatnya 10 menit sebelum 
acara berlangsung. 

3. Apabila 10 menit setelah acara berlangsung peserta belum hadir, maka peserta 
dinyatakan mengundurkan diri. 

4. Sebelum perlombaan dimulai peserta diwajibkan untuk melakukan daftar ulang 
terlebih dahulu. 

5. Setiap regu didampingi oleh seorang pengamat dari sekolah yang bersangkutan.  
6. Penggantian anggota regu hanya dapat dilakukan oleh peserta yang terdaftar dan 

diberitahukan kepada panitia selambat-lambatnya 5 menit sebelum pertandingan 
dimulai. 

7. Selama pertandingan berlangsung tidak dapat dilakukan pergantia peserta. 
8. Setiap peserta yang tampil tidak diperbolehkan membawa catatan atau alat hitung 

kecuali balpoint dan sejenisnya. 
9. Apabila peserta membawa catatan atau alat bantu hitung selain balpoint atau 

sejenusnya, maka peserta akan di DISKUALIFIKASI. 
10. Kertas jawaban dan kertas coretan disediakan oleh panitia. 
11. Setiap sekolah diperbolehkan membawa supporter. 
12. Supporter dan pengamat dilarang memberikan jawaban kepada peserta dengan 

cara apapun selama pertandingan berlangsung. 
13. Peserta, pengamat dan supporter diharuskan menjaga kebersihan dan 

ketertiban. 
14. Setiap pengamat diharuskan menyerahkan pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 buah 

pada saat pendaftaran. 
15. Hal-hal yang belum tercantum pada tata tertib pertandingan akan ditentukan 

pada acara pertemuan teknis sesuai dengan kebutuhan. 
 

D. PENILAIAN LCT MIPA 
- Diambil berdasarkan cepat dan tepat dalam menjawab soal 
- Ketentuan berikutnya disampaikan saat Technical Meeting 

 
E. NARAHUBUNG 

Ust. Saeful Hadi, S. Pd. : 0898-7364-376 
 


