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I. DIFINISI :
Panitia Seri “ KEJUARAAN NASIONAL SUPER ADVENTURE OFFROAD
TEAM 2017 PUTARAN#3
Kota
: TASIKMALAYA - JAWA BARAT
Tanggal
: 30 SEPTEMBER - 01 OKTOBER 2017
Mempunyai rekomendasi dari Pengprop IMI : JATENG Tahun 2017
SK PP IMI
:
Kegiatan Off-road ini berlangsung dengan memakai pedoman umum
Nasional Adventure Off-road serta peraturan pelengkap perlombaan
ini.

II. KALENDER KEJUARAAN NASIONAL SUPER ADVENTURE
OFFROAD TEAM 2017
Seri 1
Seri 2
Seri 3
Seri 4
Seri 5

: 29-30 April 2017
: 15-16 Juli 2017
: 30 Sep - 01 Okt 2017
: 21 - 22 Oktober 2017
: 2 - 3 Desember 2017

Semarang
Madiun
Tasikmalaya
Gempol
Jateng/TBC

III. PERSYARATAN UMUM
1. Penyelenggaraan Adventure Off_Road ini diperhitungkan sebagai
rangkaian seri KEJURNAS SUPER ADVENTURE OFFROAD TEAM
2017.
2. Panjang lintasan Adventure Off – Road ini keseluruhan …….KM,
yang terbagi menjadi 7 Special Stage Team dan 1 Special Stages
Individual. Data-data dari masing-masing Leg termasuk Pos waktu,
Pos rute dan sebagainya, tertera pada Time Card dan Route Book.
3. Setiap peserta wajib membayar asuransi kecelakaan yang telah
termasuk dalam biaya pendaftaran Untuk perorangan. Tanpa
membayar asuransi tersebut maka peserta tidak diperkenankan
mengikuti perlombaan.
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4. Tidak ada pembatasan mengenai jenis, merk, ataupun spek dari
mesin. Kelas hanya diperhitungkan ukuran dari CC mesinnya. (
tidak ada pembatasan peserta menggunakan Mesin Turbo ataupun
Standard).
5. Tidak ada pembatasan besarnya CC kendaraan untuk kategori
Team.
6. Scrutineering kendaraan melebihi batas waktu yang ditentukan,
dikenakan denda Rp 50.000,-/mobil sampai dengan sebelum MTC1
7. Peserta WAJIB memasang semua sticker dan mengikuti semua
ketentuan pemasangan dari panitia jika tidak akan dikenakan
denda Rp. 250.000,-/mobil.
8. Bilamana tidak memasang sticker wajib yang ditentukan oleh
Panitia (Blank), dikenakan Biaya Rp. 5.000.000,- setiap kendaraan
9. Bilamana peserta memasang sticker lain diluar sticker yang
diwajibkan oleh penyelenggara, maka akan dikenakan biaya
sebesar Rp 500.000,- per mobil dengan catatan ukuran luas
maksimal 600 Cm2 (20 X 30 cm) maksimal 2 buah per mobil. Jika
ukuran sticker lebih dari yang telah ditentukan, maka biayanya
akan ditentukan oleh panitia.
10. Team diperbolehkan memasang stiker Sponsor Nama Team di
Kaca Bagian Depan(Free Of Charge/gratis).
11. Panitia berhak untuk memanfaatkan materi Foto / Film atau
bentuk lainnya, yang berhubungan dengan kegiatan lomba baik
kendaraan / crew, untuk kepentingan Promosi atau publikasi tanpa
tuntutan apapun dari peserta.
12. Kepada seluruh Team diwajibkan memenuhi ketentuan diatas, dan
Panitia akan melaksanakan peraturan pemasangan stiker dengan
ketat, mengingat komitmen yang dibuat antara Sponsor dengan
Genta Auto & Sport Jakarta.

IV. PERSYARATAN KENDARAAN :
Semua kendaraan yang diperlombakan dalam Adventure Off-road ini
Harus mempunyai persyaratan/perlengkapan sebagai berikut :
1. Wajib menggunakan kendaraan dengan penggerak 4 (empat)
roda atau lebih, berat maksimal kendaraan adalah 2,5 Ton.
2. Wajib menggunakan ban khusus Off-road.
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3. Wajib menggunakan Accu Min. 70 Amp Minimal 2 buah.
4. Wajib menggunakan Roll-Bar atau RollCage, minimal 6 titik,
disarankan diameter luar untuk rangka utama 45mm dengan
ketebalan 2.8mm. Dan setiap 60 cm maksimum bentangan
diberi penguat, dan pada bagian frame cabin depan (kaca
depan) wajib diberi penguat rangka segi tiga (pilar A)
5. Wajib menggunakan Safety Belt 4 titik disarankan lebar
minimal 3” (inchi)
6. Wajib menggunakan Safety Helmet minimal Standard SNI, tidak
diperbolehkan memakai system penguncian klik (plastic)
7. Wajib menyediakan pemadam kebakaran Min. 2 kg per mobil,
terisi penuh dan terpasang dgn baik dan terjangkau oleh awak
kendaraan.
8. Wajib menggunakan lampu penerangan minimal sama dengan
standard manufacturing.
9. Wajib menggunakan Winch Electric + PTO Original Mobil untuk
setiap kendaraan, berfungsi dengan baik. Dan tetap terpasang
selama kegiatan lomba berjalan, tanpa kecuali.
10. Wajib membawa peralatan komunikasi minimal 1 set setiap
team.
11. Diwajibkan membawa obat-obatan / P3K.
12. Bagi kendaraan yang tidak memasang pintu kiri dan kanan
diwajibkan memasang pengaman tambahan.
13. Wajib memasang electric Cut-Off.
14. Wajib memasang klakson/ bel.
15. Wajib membawa Strap / Belt dan peralatan lainnya.
16. Untuk kendaraan yang menggunakan atap kanvas atau fiber,
wajib memasang Plat/ pelindung logam (Top Cover) terutama
di atas tempat duduk Driver & Navigator.
17. Menyediakan Damper Winch (pemberat tali winch) terbuat
dari kain atau bahan sejenis, dengan berat min. 1 kg, dipasang
pada ujung kabel(kawat) Winch.
18. Menyediakan Sarung tangan Full Cover yang terbuat dari
bahan yang kuat dan tebal untuk Driver, Navigator & Crew.
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19. Wajib Memakai Sepatu (Driver, Navigator & Crew)
20. Driver, Navigator dan Crew selama mengikuti lomba wajib
memakai celana panjang tebal (disarankan memakai racing
suit).
21. Wajib memasang/menyediakan lampu belakang dan lampu
sign untuk touring malam hari.
22. Pemasangan roll bar harus sampai ke bagian chasis.
23. Menggunakan mur & baut jenis baja atau las listrik untuk
pemasangan bracket2 yang berkaitan dengan pemasangan
Winch dan perangkat Derek lainnya yang direkatkan langsung
pada Chasis atau frame utama (roll chase).

V. PERSYARATAN PESERTA
1. Peserta yang terdaftar pada formulir pendaftaran bertanggung
jawab atas segala tindakan anggota maupun teamnya,
termasuk team servicenya selama perlombaan.
2. Hanya peserta yang terdaftar minimal 2 orang maksimal 3
orang untuk setiap kendaraan
3. Hanya Driver dan Navigator (memiliki KIS) yang diperkenankan
mengemudikan kendaraan lomba (sangsi pemecatan)
4. Nama team yang sama pada setiap putaran Kejuaraan SUPER
ADVENTURE OFFROAD TEAM 2017, wajib minimal 2 (dua)
diantara 3 (tiga) Driver tetap/sama dalam team tersebut
dihitung sejak putaran/seri yang pertama kali diikuti oleh team
tersebut.
5. Selama perlombaan berlangsung hanya peserta yang terdaftar
wajib (Driver & Navigator serta crew) berada dikendaraannya
masing-masing apabila ada orang lain atau awak tidak lengkap
dari yang terdaftar (penggantian /penambahan Crew )
dikenakan sanksi pemecatan.
6. Wartawan / team medis yang direkomendasikan panitia
diperbolehkan berada pada kendaraan peserta. Khusus lintasan
CR (coutry road)
7. Penggunaan obat-obatan terlarang , minumam keras dan
bahan sejenisnya yang memabukkan selama kegiatan
berlangsung dikenakan sanksi pemecatan.
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8. Peserta dilarang membuang sampah (puntung rokok) dan
sejenisnya secara sembarangan.
9. Peserta wajib menetapkan salah satu dari anggota team (3
kendaraan) sebagai team leader/Kapten dan disarankan
menggunakan nomor peserta yang terkecil dalam satu team.
10. Penetapan susunan antara kendaraan 1, 2 dan 3 harus sesuai
dengan yang tercantum dalam Formulir Pernyataan
bermaterai. Jika terjadi perubahaan tanpa pemberitahuan
kepada Petugas/Panitia/Kamar hitung maka panitia dapat
membatalkan dan menarik kembali gelar juara & seluruh
hadiahnya.
11. Jika driver menyatakan tidak dapat melanjutkan lomba,
dikarenakan sakit atau alasan lainnya, maka driver tersebut
dilarang untuk melanjutkan sisa lomba. Posisi Driver otomatis
digantikan oleh Navigator. Crew menjadi Navigator namun hak
dan kewajibannya tetap sebagai seorang Crew, (dilarang
menjadi Driver).

VI. PENDAFTARAN
1. Setiap peserta wajib mengisi formulir pendaftaran dengan
lengkap,
dan
melunasi
biaya
pendaftaran.
serta
menyampaikannya kepada sekretariat dapat melalui fax/email
& transfer sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah
ditetapkan oleh panitia penyelenggara.
2. Pada saat Secrutinnering syarat-syarat administrasi harus
sudah dilengkapi.
3. Besarnya uang pendaftaran adalah Rp 6.000.000 untuk tiap
team. Sudah termasuk PKPB (Program Keselamatan Pembalap
Bersama)
4. Biaya Pendaftaran termasuk Biaya Asuransi Jiwa (Accident),
dan tidak mengcover kerusakan dan kerugian yang
ditimbulkannya baik dengan sesama peserta, penonton
ataupun dengan pihak ke tiga.
5. Panitia/Penyelenggara dapat membatasi atau membatalkan
peserta yang akan ikut dalam kejuaraan ini tanpa harus
memberikan alasan yang diperlukan.
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6. Peserta tidak mendapatkan denda apabila membayar
pendaftaran pada hari rabu minggu terakhir sebelum event
diselenggarakan. Biaya denda apabila telat melakukan
pendaftaran sebesar Rp ………………………….

VII. PELAKSANAAN PERATURAN
1. Seluruh peserta harus melaksanakan semua kegiatan
berdasarkan peraturan pelengkap perlombaan yang berlaku.
2. Penggantian kendaraan anggota team hanya dapat
dilaksanakan sebelum waktu scruteneering, penggantian
diluar ketentuan tersebut dikenakan denda sebesar Rp
100.000,- Untuk setiap kendaraan sampai dengan sebelum
dimulainya penentuan starting list.
3. Penggantian anggota Awak dari masing-masing kendaraan
hanya dapat dilaksanakan sebelum scruteneering, penggantian
diluar ketentuan tersebut dikenakan denda sebesar Rp 50.000,Untuk setiap kendaraan sampai dengan sebelum dimulainya
penentuan starting list.
4. Uang pendaftaran akan dikembalikan sebagian apabila :
a. Peserta ditolak untuk mengikuti Adventure Off – road
sebelum MTC 1, dan uang pendaftaran dikembalikan
sebesar 80%.
b. Adventure Off – Road ini tidak jadi dilaksanakan karena
Force majeure yang dinyatakan oleh induk organisasi lewat
pengawas perlombaan dan uang pendaftaran dikembalikan
sebesar 80%.
7. Dengan menandatangani formulir pendaftaran , berarti peserta
dan anggota lainnya menerima untuk mengikuti semua
peraturan-peraturan yang berlaku.
8. Panitia penyelenggara (OC) berhak untuk menolak setiap
pendaftaran peserta tanpa alasan apapun.
9. Dilarang membuat perubahan pada formulir pendaftaran
untuk penggantian awak atau kendaraan , sanksi tidak
disertakan atau dihitung dalam kategori perlombaan.
10. Satu kendaraan hanya dapat didaftarkan satu kali.
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11. Jumlah peserta terbatas sampai dengan pendaftaran ditutup.
12. Kendaraan service dan Crewnya adalah bukan merupakan
peserta dan menjadi tanggung jawab team bersangkutan
termasuk sangsi-nya.

VIII. KOREKSI PERATURAN
1. Setiap koreksi perubahan dari peraturan pelengkap
perlombaan harus diinformasikan melalui buletin yang tercatat
tanggal dan nomornya.
2. Bulletin harus disebarluaskan terutama kepada peserta melalui
Pos / Faks /Papan pengumuman disekretariat , kalau perlu
dibuktikan telah diterima peserta dengan tanda tangan.

IX. TIME CARD / KARTU KONTROL
1. Peserta bertanggung jawab atas pemeliharaan Time Cardnya
masing-masing.
2. Time Card berupa Cupon/Voucher berisi catatan hasil waktu
tempuh yang diberikan petugas kepada peserta setelah
menyelesaikan kegiatan SS.
3. Setiap koreksi atau perubahan pada Time Card tanpa
persetujuan petugas yang bersangkutan dikenakan sanksi tidak
disertakan dalam penilaian.
4. Peserta bertanggung jawab dan memeriksa atas lapor
waktunya masing-masing pada setiap petugas pos waktu /
rute.
5. Hanya petugas pos yang berhak untuk mengisi data-data pada
Time Card peserta.
6. Hilangnya Time Card dikenakan sanksi tidak disertakan dalam
penilaian.
7. Peserta yang tidak melanjutkan perlombaan wajib
menyerahkan Time card pada petugas pos / panitia terdekat
dengan tanda bukti penerimaan.

X. TATA - TERTIB JALUR LOMBA
1. Selama perlombaan yang mempergunakan jalan umum ,
peserta wajib mengikuti peraturan lalu-lintas yang berlaku
tanpa pengecualian.
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2. Perbaikan dan pengisian bahan bakar oleh pihak ketiga
diperkenankan pada trayek touring dan country road selama
tidak menggangu jalannya lomba.
3. Dilarang menarik, mendorong , mengangkut kendaraan peserta
dalam country road/Special stage oleh pihak ketiga , kecuali
emergency/ kecelakaan atau untuk mengembalikan kendaraan
ketempat yang aman agar jalur lomba tidak mendapat
hambatan.

XI. KEGIATAN PERLOMBAAN

Scrutineering
1. Setiap peserta harus melapor pada scrutineering sesuai dengan
jadwalnya.
2. Pemeriksaan dilakukan dalam 2 bagian antara lain :
a. Pemeriksaan surat-surat , license , Administrasi , identifikasi
dan sebagainya .
b. Pemeriksaan kendaraan dan persyaratan kendaraan lainnya
sesuai peraturan yang berlaku.
3. Peserta yang tidak lulus Scrutineering atau terlambat sampai batas
waktu yang ditentukan, akan diadakan Re – Scrutineering dengan
dikenakan denda sampai batas waktu sebelum MTC-1
4. Kendaraan yang tidak melakukan Scrutineering tidak dapat diikut
sertakan sebagai peserta.
5. Denda keterlambatan Skrutineering Rp. 50.000,- per kendaraan.
6. Tanpa tanda PASSED SCRUTINEERING, kendaraan tidak
diperkenankan Start.

Briefing / Technical Meeting
a. Setiap peserta atau yang mewakilinya wajib mengisi daftar hadir.
b. Peserta yang tidak menghadiri briefing, tidak mempunyai hak
protes.
c. Panitia penyelenggara wajib mengumumkan notulen briefing ,
sebelum perlombaan dimulai.
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URUTAN START :
a. Pada Saat MTC1 Peserta sudah harus menyiapkan kendaraannya
pada posisi line up sesuai urutan nomor start (starting list) agar
pada saat acara Ceremonial Start, antar Team tidak saling
terhalang.
b. Panitia berhak mengatur urutan start sesuai dengan daftar
hadir/lapor peserta bila urutan start tidak sesuai dengan starting
list lagi.
c. Jika setelah di Over All ada team yang tidak ikut maka hak
overallnya akan di Line-Up untuk peringkat yang dibawahnya dan
seterusnya.
d. Urutan Start hari Sabtu berdasarkan hasil putaran sebelumnya dan
untuk urutan start pada lomba hari minggu akan dilakukan
pengundian. Dan undian akan dilakukan setelah peserta
mendapatkan kartu scrutineering dari petugas dengan menunjukan
PASS SCRUT yang telah ditanda-tangani oleh petugas.
e. Nomor peserta dan Atribut-atribut lomba lainnya harus selalu
terpasang pada kendaraan selama lomba berlangsung jika hal ini
tidak dipenuhi maka panitia berhak memberikan teguran ataupun
denda sesuai dengan peraturan lomba.
f. Nama driver , Navigator dan Crew serta golongan darahnya harus
ditulis dikiri dan kanan fender depan selama lomba berlangsung.

Pos dan Prosedurnya :
a. POS RUTE
Pada pos rute , petugas akan memberikan cap atau mencatat pada
setiap kartu kontrol bagi peserta yang melalui pos tersebut tanpa
memberikan catatan waktunya.
b. POS WAKTU
1. Pada pos waktu , petugas akan menuliskan waktu lapor peserta
pada kartu kontrol.
2. Prosedur lapor pada pos waktu dimulai pada saat kendaraan
melewati rambu pos waktu.
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3. Waktu lapor peserta akan dicatat saat penyerahan kartu kontrol
pada petugas pos. Contoh sebagai berikut : Sesuai jadwal lapor
peserta yang telah ditentukan misalnya jam 18:15:00 sampai
jam 18:15:59.(menit penuh)
4. Semua pos mempunyai tanda pengenal pos yang memakai
standard IMI.
5. Tidak diperkenankan memasuki pos dari arah berlawanan sanksi
tidak disertakan dalam penilaian.
6. Untuk mendapatkan waktu lapor yang benar pada setiap pos
waktu adalah tanggung jawab peserta.
7. Semua peserta wajib lapor di MTC 1 sesuai jadwal pada
ITINERARY, Hukuman terlambat lapor untuk MTC 1 Rp 5000
/menit maksimum Rp 75.000.-.
8. Peserta yang tidak mendapatkan waktu di MTC 1 dikenakan
denda Rp 150.000,- dan dilunasi sebelum start.
9. Semua peserta wajib lapor di MTC 2 sesuai jadwal pada
ITINERARY Hukuman terlambat lapor untuk MTC 2 dikenakan
hukuman waktu -1poin / 2menit , maksimum 30 menit. Bagi
peserta yang tidak mendapatkan waktu di MTC 2 diberikan
hukuman = -20 poin
10. Dalam keadaan terpaksa karena situasi tidak berjalan sesuai
rencana, peserta akan diberikan jadwal baru untuk melapor di
pos berikutnya.

SS Team
1. Start “Special Stage Team”, dilaksanakan sekaligus satu team
secara bersama sesuai dengan urutan start yang ditentukan sendiri
oleh anggota team
2. Dalam setiap kendaraan hanya boleh diikuti oleh Driver &
Navigator, dan keduanya wajib menggunakan safety Belt dan Helm.
3. Strategi masing-masing team bebas.
4. Peserta yang melakukan start lebih cepat sebelum petugas
memberikan tanda berangkat dikenakan hukuman jump start.
5. Sweeper / panitia tidak akan melakukan evakuasi memberi batuan,
termasuk winching point. sampai batas waktu BWTM
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6. Apabila salah satu dari 2 kendaraan tidak dapat mencapai finish
sampai batas waktu BWTM, maka waktu tempuh dari seluruh team
= BWTM
7. Kecuali Driver dan Navigator, Penumpang atau Peserta lain diluar
team tidak diperkenankan memberi bantuan, sangsi = BWTM
8. Waktu tempuh akan diberikan sama kepada seluruh kendaraan
masing-masing yang dihitung mulai START sampai FINISH mobil
kedua.
9. Mobil ketiga apabila melalui seluruh lintasan dan masuk FINISH
sebelum waktu BWTM akan mendapatkan bonus point sebesar + 3
point.
10. Selama menempuh SS seluruh peralatan offroad yang permanen
menempel pada kendaraan dilarang dilepas untuk tujuan tertentu
(meringankan kendaraan)
11. Pada saat melakukan SS Team mobil ke-3 diperbolehkan masuk
sirkuit/trek atau standby digaris start untuk menggantikan jika
salah satu kendaraan yang menempuh SS Team Rusak. Bilamana
kendaraan yang rusak berada ditengah lintasan, mobil ke-3
diperbolehkan mendahului tetapi tetap didalam lintasan, dan mobil
ke tiga wajib melalui seluruh lintasan dengan sempurna dari start
hingga finish.
12. Apabila kendaraan peserta mengalami kerusakan/kecelakaan
dilintasan, bantuan pihak ke 3, diperbolehkan dengan
pertimbangan safety dan mengembalikan ke posisi yang
aman/semula tidak bersifat membantu tenaga laju kendaraan
termasuk didorong (sangsi pemecatan).
13. Dalam lintasan Special stage perbaikan teknis tidak dilarang selama
dilakukan oleh awak / crew kendaraanya sendiri , masih dalam
BWTM serta tidak menganggu jalannya perlombaan.
14. Peserta yang melanggar batas lintasan lebih dari 60% badan
kendaraan diwajibkan mundur kembali ke posisi normal dan
dilarang melanggar batas lintasan yang bersifat memotong jalan
(sanksi diskualifikasi).
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15. Trek SS akan dibatalkan atau dirubah apabila sebanyak 5(lima)
team secara berturut-turut tidak dapat melewatinya dan tidak ada
team yang telah menyelesaikan trek tersebut.
16. Trayek Special stage dapat dihentikan, karena kondisi khusus diluar
kemampuan panitia, bagi peserta yang belum menjalani Special
stage tersebut akan diberikan waktu tempuh terlama dari peserta
yang sudah menjalani Special stage , tidak termasuk peserta yang
rusak atau mogok.

Pencatatan waktu
a. Pencatatan waktu dilakukan dengan alat pencatat yang telah
disesuaikan dengan jam induk.
b. Pencatatan waktu diambil Menit , Detik.
c. Waktu yang tercatat di kartu kontrol adalah waktu resmi dan
mengikat.
d. Tidak mengambil kartu control hasil SS dianggap menerima hasil
lomba.

Batas Waktu Tempuh Maksimum (BWTM)
a. Penentuan waktu BWTM, tergantung pada kondisi lintasannya.
b. Peserta yang menempuh lintasan melampaui BWTM mendapatkan
waktu tempuh sama dengan BWTM
c. Sistem Point untuk peserta BWTM sebagai berikut : point BWTM =
-3
d. Pada lintasan SS, petugas Time Keeper akan memberikan tanda
apabila melampaui BWTM, yang artinya peserta atau panitia
mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan kendaraannya
keluar lintasan.

Rambu-rambu
Rambu-rambu yang digunakan adalah sebagai berikut :
a. Rambu bergambar jam : MTC , FS ( finish ).
b. Rambu bergambar Stempel : POS ROUTE
c. Rambu / SPANDUK FINISH : FINISH.
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Protes
1) Setiap protes diajukan secara tertulis kepada pengawas
perlombaan melalui Pimpinan perlombaan dengan uang protes
sebesar Rp. 2.000.000 dan tidak dikembalikan bila protes ditolak.
2) Protes perhitungan waktu dan denda pada tiap Special Stage (SS),
maksimum 30 menit setelah selesai menjalani SS tersebut dengan
mengisi Form Protes.
3) Protes mengenai jalannya lomba, diajukan paling lambat 30 menit
setelah peserta terakhir finish pada masing masing leg.
4) Protes untuk permasalahan sehari sebelumnya tidak dapat
diterima(hanya 1 x 24jam).
5) Protes mengenai penghitungan waktu, diajukan paling lambat 30
menit setelah pengumuman hasil sementara dikeluarkan.
6) Alasan protes harus jelas dan ditujukan kepada siapa serta yang
mengajukan harus dapat membuktikan bahwa ia adalah peserta
yang sah dan menghadiri brifing.
7) Protes ditolak apabila :
- Diajukan bukan oleh yang berhak.
- Jangka waktu memasukkan protes terlewat.
- Jangka waktu permasalahan protes telah terlewatkan.
- Tidak disertai uang yang ditentukan.
- Protes kolektif atau protes lebih dari satu masalah.
8) Dalam surat protes harus dicantumkan saat penerimaan protes
oleh panitia dengan tertera waktu penyerahan serta tanda tangan
penerima surat protes.
9) Bagaimanapun juga surat protes tidak bisa mengakibatkan
pengulangan perlombaan.

HUKUMAN & DENDA :
A. HUKUMAN MTC 1 & 2 :
1)
2)
3)
4)

Terlambat lapor MTC1
Tidak mendapat waktu di MTC 1
Terlambat lapor MTC 2
Lebih dari 30 menit lapor MTC 2

:
:
:
:

Rp. 5.000,- / menit.
Rp. 150.000,- 1 poin/ 2menit
maximum – 15 point
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5) Tidak Mendapatkan MTC 2

: - 20 Poin

B. HUKUMAN SPECIAL STAGE (SS) TEAM & SS PERORANGAN :
1) Berdiri diantara Winching Point : - 2 Poin
2) Driver/Navigator/Crew tidak memakai sarung
tangan/sepatu/celana panjang : - 2 poin
3) Memegang atau mendorong mobil sewaktu Mobil Bergerak
: - 2 Poin
4) Memegang sling saat winching point
: - 2 poin
5) Tidak memakai safety belt dengan benar : - 2 Poin
6) Saat pelaksanaan SS, sling peserta dalam kondisi digulung
dalam drum winch/bumper depan, dan tidak diperbolehkan
meletakan sling didalam KABIN sanksi : – 10 poin
7) Melanggar garis batas finish box : - 5 Poin
8) Team yang melakukan start dan tidak bisa Finish(BWTM)
: - 3 Poin
9) Salah Start/False Start/Jump Start : - 5 poin
10) Team yang menolak start sesuai dengan urutan start : - 10
Poin
11) Team yang hanya Lapor tanpa melakukan start : - 6 Poin
12) Team yang tidak start dan tidak melapor ke petugas start
: - 9 Poin
13) Menabrak Kendaraan didepannya
: - 10 Poin
14) Tidak memakai helm dengan benar
: - 10 Poin
15) Tidak mendapat pos Route CR
: - 10 poin per mobil per pos
16) Merobohkan Bendera Merah pada SS Team / bendera
: - 10 poin
17) Tidak memakai Strap sewaktu memakai Winch ke Pohon
/Winching buatan
: - 10 poin
18) Pada saat Finish untuk Strape dan Sling atau Plasma Winch
yang menjulur menyentuh tanah dikenakan Hukuman : - 2
Poin
19) Hukuman dari mobil ke 3 tetap dicatat
20) SS ditutup 5 menit setelah peserta terakhir finish
21) Penentuan aturan main SS Team sepenuhnya berdasarkan
arahan State Comannder di SS Team termasuk tata cara route
kendaraan Penolong.
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22) Arahan state commander berlaku untuk seluruh peserta dan
tidak ada perubahan aturan main bila lomba telah berjalan.
Kecuali dalam keadaan darurat. Termasuk hambatan karena
factor alam. Sanksi dari pelanggaran aturan main yang telah
ditentukan
: BWTM.
Semua SS Team diberlakukan Best Two ( 2 Mobil yang
menyelesaikan SS Team melalui lintasan secara sempurna)
Mobil ke 3 apabila FINISH sebelum waktu BWTM mendapat
BONUS +5 Point (Best 2) Waktu Finish Max Mobil ke 3 =
Waktu Tempuh +3 Menit atau waktu finish belum melewati
BWTM
23) Pada saat melaksanakan SS Team maksimal hanya dilakukan
oleh 6 (enam) orang perteam terdiri dari 3 driver, dan 3
navigator/crew.
24) Peserta wajib menjalani seluruh SS team
25) Bilamana terjadi Hujan Deras(Keadaan yang tidak
memungkinkan) untuk dilanjutkan, maka Panitia berhak untuk
memutus/memotong lintasan atau menghentikan perlombaan
dengan catatan belum ada team/peserta yang menyelesaikan
secara sempurna.
26) Winching Point pada pohon maksimal ketinggian 1 meter.
27) Apabila Winching Point atau alat bantu lainnya yang disediakan
Panitia/penyelenggara tidak bisa dipergunakan lagi dan tidak
bisa diperbaiki maka SS tersebut dapat dibatalkan(ketentuan
ini berbeda dengan kententuan Kegiatan Perlombaan pada SS
Team.
28) Apabila Winching Point atau alat bantu lainnya yang disediakan
Panitia dapat diperbaiki maka Peserta terakhir yang gagal finish
akibat kerusakan winching tersebut wajib mengulang dan
untuk peserta yang telah menjalani SS tersebut tidak
diperbolekan mengulang.
29) Jika Panitia mengganti lintasan SS Team maka semua Peserta
wajib menjalani SS tersebut sebagai pengganti SS yang
dibatalkan.
30) Ganguan Teknis diluar Peraturan Lomba seperti Penerangan,
tidak mempengaruhi jalannya pertandingan.

18

31) Jika peserta melakukan tindakan yang tidak senonoh/asusila
atau tidak sopan baik kepada Panitia, Sponsor,
Media/Wartawan atau kepada pihak lainnya, maka
Penyelenggara berhak untuk meberikan sanksi tegas.
(diskualifikasi).
32) Penentuan Pemenang/Juara Umum Nasional adalah Team yang
telah mengikuti minimal 2 (dua) kali seri penyelenggaraan dan
WAJIB mengikuti seri TERAKHIR/GRAND FINAL, jika tidak maka
Nilai
Point
Umum
yang
telah
dimiliki/akumulasi
HILANG/HANGUS.
33) Peserta
baik
team
maupun
perorangan
wajib
memberitahukan/melaporkan besarnya CC kendaraannya dan
wajib mencatatnya dalam Form Pendaftaran & Kartu Kontrol
secara benar dan tepat. Jika dikemudian hari diidentifikasikan
adanya kecurangan(pembohongan) maka Semua Hak Juara
Secara Otomatis GUGUR dan wajib mengembalikan seluruh
Hadiah yang telah diterima serta dikenakan denda Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah) per Team.
34) Peserta bertanggungjawab atas diri sendiri, jika terjadi
peristiwa yang fatal dan melanggar hukum yang dilakukan oleh
peserta, antar peserta, peserta dengan penonton, atau dengan
pihak lainnya maka Panitia/penyelenggara/sponsor tidak
bertanggungjawab secara yuridis.

Diskualifikasi
Diskualifikasi / Sanksi pemecatan akan dijatuhkan kepada peserta bila
melakukan hal–hal sebagai berikut :
a. Tidak sportif selama perlombaan berlangsung.
b. Menggunakan kendaraan yang tidak lulus Scrutineering.
c. Melakukan keributan / perkelahian fisik antar peserta, dengan
panitia dan dengan pihak ketiga lainnya sehingga menggangu
jalannya lomba
d. Dilarang keras mengganti kendaraan selama event berlangsung
(semua poin hilang)
e.
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XII. Hasil Kejuaraan dan Penghargaan.
HASIL
a. Hasil akhir dinyatakan dalam jam, menit dan detik yang
dikonversikan ke Point. Peserta yang mendapatkan akumulasi point
terbesar yang akan keluar sebagai pemenangnya dan seterusnya.
b. Pada kasus ex – equo pemenangnya ditentukan sebagai berikut :
•

Jika terdapat waktu yang sama (pada salah satu SS), maka Point
tertinggi akan diberikan kepada Team yang mendapatkan hasil
Over all terbaik pada seri sebelumnya. Atau jika terjadi pada
seri I maka akan diambil dari hasil umum seri tahun lalu.

•

Jika masih terjadi kesamaan point pada perhitungan akhir
maka akan diambil posisi terbaik/peringkat terbaik dari seluruh
SS yang dilombakan.

•

Jika pada Perhitungan Juara Umum terdapat point yang sama
maka penentuan pemenang berdasarkan hasil posisi peringkat
terbaik pada seri seri sebelumnya(total seri)

Poin Sistem untuk SS Team:
Juara SS Team : 60–50–41–33–26–20–15–11–8–6–5–4–3–2–1(point
minimum)

PERHITUNGAN POINT UNTUK JUARA UMUM (SISTEM POIN)
Sistem Perhitungan Point untuk menentukan Juara Umum dipakai
system point 25 dengan rincian peringkat dan point sebagai berikut :
Peringkat
: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10………..dst
Point
: 25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-1

HADIAH KEJUARAAN
JUARA TEAM TIAP SERI :
Juara I
: Piala + Rp. 7.000.000,Juara II
: Piala + Rp. 4.500.000,Juara III
: Piala + Rp. 2.000.000,Juara IV
: Piala
Juara V
: Piala
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HADIAH GRAND FINAL :
Juara Umum 1 : Piala
Juara Umum 2 : Piala
Juara Umum 3 : Piala
Juara Umum 4 : Piala
Juara Umum 5 : Piala
XIII. KETENTUAN TAMBAHAN :
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Hadiah uang untuk Kejuaraan Umum Team seperti disebutkan
pada butir a. diatas, berlaku sebagai berikut : bila jumlah starter 3
(tiga) team, maka hadiah uang hanya diberikan untuk pemenang
Juara Umum I saja, jumlah starter 5 (lima) team hadiah uang untuk
Juara Umum I dan II, jumlah starter 7 (tujuh) team hadiah uang
untuk Juara Umum I, II dan III. Selebihnya mendapatkan
tropy,(ketentuan ini adalah minimal, Penyelenggara dapat
menentukan lebih).
Jika pada saat pembagian hadiah peserta berhalangan hadir maka
harus melapor kepada Steward of the Meeting secara tertulis
supaya tidak kehilangan hak atas hadiah uang.
Urutan start pada seri berikutnya berdasarkan hasil over all seluruh
kelas yang dilombakan.
Jumlah SS Team minimal 4 dan menggunakan system point
Pimpinan perlombaan mempunyai hak dan bertanggung jawab
penuh pada kegiatan teknis lomba Adventure Off-road
Steward of the Meeting adalah badan tertinggi perlombaan ini,
segala keputusan yang dikeluarkan oleh mereka adalah mengikat.
Dalam keadaan force majeure panitia berhak merubah/
membatalkan route dengan terlebih dahulu mendapatkan
persetujuan dari Steward of the Meeting.
Semua pengumuman yang dikeluarkan panitia adalah resmi dan
mengikat.
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9.

10.

11.

12.

13.

Seluruh peserta dianggap mengetahui dan mengerti akan
peraturan yang berlaku serta menjunjung tinggi sportivitas dalam
segala hal, baik sebelum, sesudah maupun saat berlangsungnya
perlombaan.
Panitia tidak bertanggung jawab atas kecelakaan dan segala
kerugian yang diakibatkan peserta, panitia, pihak ketiga selama
lomba berlangsung,sebelum maupun sesudahnya diluar batasan
asuransi.
Panitia Penyelenggara/Organizer mempunyai hak untuk
mendokumentasikan atau mempublikasikan perlombaan, hasil
perlombaan dan segala kegiatan dalam penyelenggaraan event ini
dalam bentuk slide, foto, leaflet, poster, film, video dan lain-lain
tanpa batas waktu yang ditentukan.
Panitia berhak membagikan penghargaan sesuai kebijaksanaannya
karena suatu hal yang tidak terduga sebelumnya atau perlombaan
dihentikan sebelumnya atas seijin Steward Of The Meeting.
Pengiklanan dari kegiatan dan hasil perlombaan oleh pendaftar,
peserta dan atau pihak lain (interested parties) wajib mendapat ijin
tertulis dari Panitia Penyelenggara. Semua pengiklanan tentang
kegiatan dan hasil perlombaan wajib mencantumkan nama dari
perlombaan dan organizer dari perlombaan ini disebelah atas dari
iklan itu dan ukuran dari nama tersebut tidak boleh kurang dari
1/10 luas iklan. Semua iklan wajib mengutamakan hasil kejuaraan
team.

XIV. YURIDIKASI & INTERPRESTASI
1. YURIDIKASI

Perlombaan KEJUARAAN NASIONAL SUPER ADVENTURE
OFFROAD TEAM 2017, mengacu pada buku peraturan nasional
2017 dan juga mengacu pada buku peraturan tambahan yang
dikeluarkan oleh panitia perlombaan berikut semua lampiran
terkait, peraturan dan ketentuan lain yang dikeluarkan oleh IMI
dan bulletin lomba. Keputusan serta instruksi yang dikeluarkan
oleh panitia pelaksana baik tertulis maupun lisan.
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2. INTERPRESTASI

Apabila ada salah satu interprestasi atau penafsiran mengenai
salah satu pasal dari peraturan perlombaan, maka hak
interprestasi ada pada PENGAWAS perlombaan.
3. KETENTUAN UMUM

A. Dengan turut sertanya peserta dalam acara ini maka secara
sadar tunduk dengan segala ketentuan dan syarat-syarat yang
tertera dalam buku peraturan pelengkap perlombaan ini serta
peraturan dan ketentuan tambahan yang diberikan oleh
panitia baik secara lisan maupun tulisan.
B. Peserta bertanggungjawab sendiri atas musibah yang
dialaminya selama lomba termasuk akibat dan kerugian yang
dialami pihak lain atau ketiga atau penonton diluar batas polis
asuransi.
C.Peserta tidak melakukan tuntutan hokum dalam bentuk
apapun terhadap panitia dengan dalih apapun juga mengenai
akibat dan yang berhubungan dengan perlombaan ini.
D. Panitia berhak mengadakan perubahan atau menambah pasal
untuk menjaga keamanan atau untuk alas an lain. Hak
Interprestasi berada dipihak panitia.
E. Panitia berhak memecat setiap peserta dan crewnya yang
ternyata diketahui bertindak tidak sportif.

XV. PENUTUP
Bilamana terjadi suatu masalah yang berhubungan dengan
perlombaan, sedangkan dibuku peraturan belum terdapat pasal-pasal
yang menerangkan sanki atau hukuman yang berlaku, maka masalah
yang terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dengan tetap
mengutamakan prinsip sportifitas dan persaudaraan antar peserta.

Pembagian hadiah
Acara Pembagian hadiah akan dilaksanakan pada :
Hari/Tgl.
: Minggu
Waktu
: 16.30 WIB
Tempat
: Lokasi Lomba
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ADENDUM PERATURAN TAMBAHAN :
1. PERATURAN RESCUE :
Peraturan tambahan ini dibuat karena saat ini banyak sekali
kendaraan peserta dengan model CUSTOM, dengan spare part
yang mahal, namun tidak dilengkapi dengan titik pengait (towing)
untuk mempercepat evakuasi atau rescue.
• Kendaraan Rescue disediakan oleh Panitia, kendaraan
rescue adalah kendaraan offroad dengan winch tanpa
peralatan Khusus.
• Kendaraan Rescue ini bertugas untuk mengosongkan trek
dari kendaraan peserta yang mogok atau mengalami
gangguan di dalam Trek.
• Rescue hanya bertanggung jawab
memindahkan
kendaraan dari lintasan sehingga lomba tetap bisa jalan.
• Rescue tidak berkewajiban menarik/memindaahkan
kendaraan peserta ke Paddock.
• Panitia/petugas rescue tidak bertanggung jawab terhadap
segala kerusakan yang timbul akibat dari pemindahan
kendaraan Peserta.
• Bilamana kendaraan peserta rusak akibat ditarik team
Rescue dan tidak dapat melanjutkan lomba, maka hal
tersebut menjadi tanggung jawab peserta.
• Petugas Rescue mampunyai wewenang penuh didalam
mengambil keputusan untuk mengosongkan lintasan.
Apabila peserta tidak memperbolehkan rescue menyingkirkan
kendaraan peserta dan menghambat/memperlambat jalannya
lomba, maka peserta akan mendapatkan sangsi disqualifikasi.
2. Peserta memperpendek jarak, dari panjang lintasan yang telah
ditentukan Sanksi DISKUALIFIKASI.
3. Panitia berhak memasang bendera kuning baik sebelum
ataupun sesudah SS berjalan sebagai tanda bahwa Bendera
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kuning tersebut merupakan Jarak 60% dari badan kendaraan.
Jika perserta menjatuhkan, melindas atau melintasi bendera
tersebut sanksi DISKUALIFIKASI.
4. Panitia berhak menambah atau mengurangi peraturan yang
dianggap perlu atau tidak diperlukan.
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Lembar Protes :
Bersama surat ini saya :
Nama
No Start
No Kis
Kelas

:…………………………………………
:…………………………………………
:…………………………………………
:…………………………………………

Adalah benar peserta pada event KEJURNAS SUPER
ADVENTURE OFFROAD TEAM 2017, bersama ini mengajukan
protes :
Yang di Protes :
……………………………………………………………………………………
……………………………………
Isi Protes : ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………….2017
Penerima Protes

……………………..

Pemberi Protes

……………………..
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