
 

 

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 PANAHAN 
 

Hari, Tanggal : Kamis, 6 Februari 2020 

Tempat  : Lapangan Desa Maniskidul, PonPes Terpadu Al-Multazam 1 

Waktu  : 10.00 s.d. selesai 

 

A. PERSYARATAN UMUM 

1. Peserta terdiri dari siswa putra usia 16 tahun kebawah se-wilayah 3 Cirebon. 
2. Semua pihak wajib menjaga kebersihan lingkungan di area pertandingan. 
3. Kelas terbagi menjadi 2 : 

• Standar Nasional 
❖ Untuk kelas Standar nasional busur yang digunakan harus berbahan dasar kayu 

untuk bagian riser/handle, dan limb berbahan dasar kayu laminasi fiber. 
Diperbolehkan menggunakan aksesoris seperti : sight/visir, stabillizer, cliker, dan 
plunger/button. 

❖ Anak panah yang digunakan harus berbahan fiber, kayu, bambu atau aluminium. 
❖ Durasi max. 10 menit 

• Compound 
❖ Untuk kelas compound busur yang digunakan adalah busur standart targeting, 

dan tidak diperbolehkan berwarna “cammo”. 
❖ Anak panah yang digunakan harus alumunium atau carbon. 

4. Pelatih atau official tidak diperkenankan mendekati peserta saat bertanding kecuali 
atas seizin wasit, yaitu saat peserta membutuhkan bantuan. 

5. Peserta wajib memberikan tanda perkenaan anak panah pada target face, 
mengkonfimasi dan mencatat skor, baru setelah itu mencabut anak panah. 

6. Apa bila ada perkenaan tidak ditandai di rambahan sebelumnya dan terjadi anak 
panah yang tidak menempel (mantul) dirambahan berikutnya maka anak panah 
tersebut dinyatakan miss. 

7. Apabila ada skor yang meragukan, keputusan ditentukan oleh wasit dan keputusan 
tersebut bersifat final. 

8. Apabila ada kesalahan score sheet, diwajibkan melapor ke wasit untuk diperbaiki 
dengan tinta merah. 

9. Seluruh pihak bertanggung jawab mencegah terjadinya manipulasi skor demi 
terwujudnya pembelajaran terhadap peserta untuk berlaku jujur. 

10. Peserta yang dengan sengaja memanipulasi skor maka akan didiskulifikasi dari 
pertandingan. 

11. Panitia tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan alat dan 
perlengkapan peserta selama kegiatan berlangsung. 

12. Peserta,pelatih, dan official wajib mengenakan kartu identitas yang telah diberikan 
oleh panitia selama berada di arena kejuaraan. 

13. Peserta, pelatih, dan official tidak diperkenankan mengintimidasi dan mengeluarkan 
kata-kata yang menggangu konsentrasi peserta yang sedang bertanding. 

14. Peserta sudah hadir selambat-lambat 15 menit sebelum sesi pertandingan dimulai. 
15. Peserta diperbolehkan membawa alat tulis dan lembar catatan untuk skor. 
16. Peserta dalam satu team yang sama wajib memakai seragam yang sama ketika 

sedang bertanding. 
17. Perlombaan dilakukan sebanyak 2 sesi dan juara diambil dari peringkat total score 

(rangking). 
18. Sebelum di mulai perlombaan peserta diberikan 2 kali rambahan percobaan. 
19. Selama kejuaraan berlangsung, di arena kejuaraan, peserta, pelatih, dan official wajib 

mengenakan pakaian yang sopan,syari,dan bersepatu olahraga. 
20. Setiap peserta, pelatih, dan official dianggap mengetahui peraturan dan tata tertib. 

 



 

 

B. TEKNIS PERLOMBAAN 

1. Babak Kualifikasi 
a. Kategori standar nasional 
❖ Jarak                 : 30 Meter 
❖ Seri                    : 2 
❖ Target face       : Single face 6 rin / 80 cm 
❖ Waktu          : 3 menit 
❖ Jumlah arrow  : 6 arrow/rambahan 

b. Kategori Compound 
❖ Jarak            : 30 Meter 
❖ Seri                : 2 
❖ Target face  : Single face 6 rin / 80 cm 
❖ Waktu                : 3 menit 
❖ Jumlah arrow   : 6 arrow/rambahan 

 
 

C. PERINGKAT 
1. Juara diambil dari 3 besar dari jumlah score (2 sesi). 
2. Jika terjadi nilai sama maka dibedakan dari selisih jumlah miss 10, atau X. 
3. Jika masih ada yang sama maka dilakukan shoot off dengan menembakan 1 anak 

panah dalam waktu 20 detik, jika terjadi score yang sama maka langsung dilakukan 
pengukuran jarak terdekat dengan titik tengah. 

 
D. NARAHUBUNG 

Ust. Iip Sopandi, S.Pd. : 0896-6109-1817 
 
 

 
 

  
 


