Deskripsi
Basket 3v3 FesTIval 2017 merupakan kompetisi bidang olahraga basket putra yang
dibuka untuk internal program studi Teknik Informatika UMN. Kompetisi basket
FesTIval menjunjung tinggi sportivitas dalam setiap pertandingannya. Basket 3v3
FesTIval 2017 mengundang seluruh mahasiswa, alumni, dan dosen program studi
Teknik Informatika UMN untuk berpartisipasi dan menyalurkan minat dan bakat
olahraga basket.

Penghargaan
Juara I

: Medali + uang tunai Rp 700.000,00

Juara II

: Medali + uang tunai Rp 500.000,00

Juara III

: Medali + uang tunai Rp 250.000,00

Contact Person
Septian
WhatsApp: 082226181168

Albert Chaniago
ID Line: albertchaniago

Syarat & Ketentuan
Ketentuan Basket 3v3 FesTIval 2017
1. Peserta melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir yang dapat diunduh
melalui festival.himti.umn.ac.id/basket dan mengikuti prosedur pendaftaran.
2. Peserta akan dinyatakan resmi terdaftar apabila telah memenuhi prosedur
pendaftaran dan persyaratan tim.
3. Panitia FesTIval berhak mendiskualifikasi tim yang melanggar persyaratan dan
ketentuan kompetisi.
4. Keputusan panitia FesTIval bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
5. Panitia dapat mengubah aturan yang tertera dalam rulebook sewaktu-waktu.

Segala perubahan akan langsung di-update di dalam rulebook.
6. Setiap tim wajib membaca dan memahami segala peraturan di dalam rulebook.

Rulebook resmi Basket 3v3 FesTIval 2017 dapat diunduh dengan klik “Rulebook”
pada festival.himti.umn.ac.id/basket.
7. Setiap tim peserta harus mematuhi seluruh ketentuan kompetisi Basket FesTIval.

Persyaratan Tim
1. Setiap tim peserta basket terdiri dari 3-5 orang pemain putra.
2. Peserta merupakan mahasiswa, alumni, atau dosen program studi Teknik
Informatika Universitas Multimedia Nusantara.
3. Setiap pemain hanya boleh terdaftar pada satu tim.
4. Setiap tim hanya diperbolehkan mempunyai maksimal 2 orang anggota tim
basket Tiger 2017.
5. Setiap tim wajib mengirimkan perwakilan minimal 1 orang dan maksimal 3 orang
untuk menghadiri Technical Meeting yang akan diadakan pada tanggal 3
November 2017.

Prosedur Pendaftaran
1. Pendaftaran peserta dibuka pada tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan 24
Oktober 2017.
2. Formulir

pendaftaran

dapat

diunduh

dengan

klik

“Register”

pada

festival.himti.umn.ac.id/basket dan dicetak oleh tim, atau dapat langsung diambil
di ruang HMJ.
3. Tim peserta wajib menyerahkan berkas administrasi peserta kepada Contact
Person yang tertera, berupa:
a. Formulir pendaftaran yang telah diisi lengkap dengan data yang benar,
dan
b. Fotokopi kartu pengenal yang valid dari UMN (misalnya, KTM bagi
mahasiswa) setiap anggota sebanyak 1 rangkap.
4. Tim peserta melunasi biaya pendaftaran sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu
rupiah)

secara

tunai.

Biaya

pendaftaran

diberikan

bersamaan

dengan

penyerahan berkas adminitrasi.
5. Tidak ada sistem DP untuk pendaftaran.
6. Tim wajib segera mengonfirmasi pendaftaran kepada Contact Person yang
tertera setelah pelunasan biaya pendaftaran.
7. Penyerahan berkas adminitrasi dan pelunasan biaya pendaftaran diberikan
kepada panitia paling lambat tanggal 24 Oktober 2017.
8. Tim yang telah terverifikasi akan dinyatakan resmi terdaftar dan tidak

diperbolehkan untuk mengubah data yang telah dikumpulkan.

Jadwal Basket FesTIval
Registrasi peserta

: 9-24 Oktober 2017

Technical Meeting

: 3 November 2017

Pertandingan

: 13-24 November 2017

Technical Meeting
1. Setiap tim wajib mengirimkan perwakilan minimal 1 orang dan maksimal 3 orang
untuk menghadiri technical meeting.
2. Technical meeting dilakukan untuk memperjelas peraturan pertandingan dan
menentukan pool dan jadwal pertandingan tim.
3. Technical meeting dilaksanakan pada:
Tanggal : 3 November 2017
Waktu

: 17.30-selesai

Lokasi

: Ruang kelas B311

Pertandingan
1. Setiap tim melewati babak pool terlebih dahulu.
2. Tim dengan predikat Juara dan Runner-up Pool berhak maju ke babak berikutnya.
3. Basket 3v3 FesTIval 2017 dilaksanakan pada
Setiap hari Senin dan Rabu, 13-24 November 2017
Pukul 17.30-selesai
Di lapangan basket UMN
4. Pertandingan yang dijadwalkan ulang (re-schedule) akan dilaksanakan pada hari
Jumat.

Peraturan Pertandingan
1. Sistem pertandingan basket pada FesTIval 2017 adalah sistem pool, di mana
setiap pool diisi oleh 4 tim.
2. Peraturan yang digunakan sepanjang pertandingan adalah peraturan resmi FIBA.
3. Setiap pemain diwajibkan membawa obat-obatan pribadi.
4. Lama waktu pertandingan adalah 1x10 menit semi-bersih untuk babak pool dan
1x10 menit bersih untuk babak berikutnya. Setiap tim diberikan kesempatan untuk
Time-out selama 1x1 menit pada setiap pertandingan.
5. Waktu pertandingan berjalan setelah check ball.
6. Ball possession diberikan dengan coin toss.
7. 1 bola dari middle point dihitung 1 poin.
1 bola dari three point dihitung 2 poin.
8. Tim pertama yang mencapai 21 poin dinyatakan menang.
9. Tim yang akan bertanding harus tiba di lokasi 30 menit sebelum pertandingan
dimulai.
10. Batas waktu keterlambatan datang, pada pertandingan pertama, adalah 15
menit setelah semua siap (termasuk wasit). Pada pertandingan kedua dan
selanjutnya adalah 10 menit. Konsekuensi bagi tim yang melebihi batas adalah
dinyatakan kalah WO.
11. Apabila skor hasil pertandingan dari waktu normal adalah sama/seri, maka
dilakukan perpanjangan waktu sampai ada tim yang berhasil menambah 2 poin
terlebih dahulu atau salah satu tim mencapai game point (21 poin).
12. Perhitungan sistem poin untuk setiap pool adalah:
a. Menang : 2 poin
b. Kalah

: 0 poin

13. Setiap pemain wajib mengenakan kostum dengan warna yang sama dan
mempunyai nomor punggung yang jelas dan tetap.
14. Sistem kostum yang digunakan adalah terang (warna putih) dan gelap (warna
apapun selain putih).
15. Setiap pemain wajib melepaskan semua aksesoris, seperti gelang, kalung, cincin,
maupun anting yang dapat membahayakan dirinya atau pemain lain saat
pertandingan berlansung. Setiap pemain tidak diperbolehkan memiliki kuku yang
panjang.
16. Jika terjadi hujan
a. pada 5 menit pertama, maka pertandingan diulang dari awal dan skor direset kembali 0-0.
b. pada 5 menit berikutnya, maka pertandingan dihentikan sementara sampai
30 menit kemudian. Setelah reda, pertandingan tetap dilanjutkan dengan
sisa waktu pertandingan dan skor tidak di-reset.
17. Setiap kali terjadi hujan, akan ditunda hingga 30 menit sampai hujan reda. Jika
tidak reda, maka pertandingan di-reschedule.
18. Setiap tim wajib menerima konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan
terhadap peraturan yang telah disepakati.
19. Pertandingan akan dihentikan apabila terjadi keributan. Skor yang berlaku
adalah skor terakhir pada saat itu.
20. Ketentuan dan konsekuensi pelanggaran foul:
a. Saat melakukan shooting,
i. di dalam garis three point

: 1 free throw

ii. di luar garis three point

: 2 free throw

b. Team foul 1-6

: ball possession

c. Team foul 7-9

: 2 free throw

d. Team foul ≥10

: 2 free throw + possession

21. Berlaku sanksi:
a. Tim tidak diperbolehkan bermain di pertandingan berikutnya, apabila tim
berkelahi di dalam maupun di luar lapangan selama pertandingan
b. Pemain di-blacklist dan dilarang bermain sepanjang Basket FesTIval 2017,
apabila
i. pemain berkelahi di dalam lapangan,
ii. pemain melakukan tindakan menyerang (memukul, menendang,
melecehkan, dan tindakan tidak pantas lainnya) personil di dalam
maupun di luar lapangan
c. Tim didiskualifikasi, apabila pemain yang telah terbukti melanggar
menolak untuk menerima sanksi
22. Keputusan wasit bersifat mutlak untuk kejadian di dalam lapangan.
Keputusan panitia FesTIval 2017 bersifat mutlak untuk kejadian di luar lapangan.
23. Pihak panitia hanya menyediakan petugas medis dan P3K untuk pemain yang
mengalami cedera dalam pertandingan dan membutuhkan pertolongan pertama.
Apabila terjadi cedera fatal, maka beban dan tanggung jawab diberikan
kepada pemain tersebut atau tim itu sendiri.

festival.himti.umn.ac.id
festival.himti@umn.ac.id
@festival.ti
@lga9050a

Contact Person
Septian

: 082226181168

Albert Chaniago : albertchaniago

(WhatsApp)
(ID Line)

