Deskripsi
Futsal FesTIval 2017 merupakan salah satu kompetisi bidang olahraga yang dibuka
untuk mahasiswa dari perguruan tinggi se-Jabodetabek. Tahun ini merupakan tahun
pertama dibukanya lomba futsal untuk mahasiswa dari luar UMN. Turnamen Futsal
FesTIval 2017 menjunjung tinggi sportivitas dalam setiap pertandingannya. Futsal
FesTIval 2017 mengundang seluruh tim futsal mahasiswa bidang studi teknologi
informasi maupun teknik/engineering dari perguruan tinggi se-Jabodetabek untuk
menyalurkan bakat dan minat olahraga bola kaki ini. Kompetisi ini terbatas pada 16
tim pertama yang terdaftar dan terverifikasi.

Penghargaan
Juara I

: Piala + medali + uang tunai Rp 2.500.000,00

Juara II

: Piala + medali + uang tunai Rp 2.000.000,00

Juara III

: Piala + medali + uang tunai Rp 1.500.000,00

Contact Person
Vincent Fernando
ID Line: vincentfernando

Syarat & Ketentuan
Ketentuan Futsal FesTIval 2017
1. Peserta

melakukan

pendaftaran

melalui

festival.himti.umn.ac.id/futsal

dan

melengkapi berkas pendaftaran dengan data yang benar dan legal secara
hukum.
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 turnamen.
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 turnamen Futsal FesTIval 2017 dapat diunduh dengan klik
“Rulebook” pada festival.himti.umn.ac.id/futsal.
7. Setiap tim peserta harus mematuhi seluruh ketentuan kompetisi Futsal FesTIval.

Persyaratan Tim
1. Setiap tim peserta futsal terdiri dari 8 sampai 12 pemain + 1 pelatih + 1 official.
2. Peserta berasal dari institusi/perguruan tinggi wilayah Jabodetabek yang
terdaftar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) dan belum
dinyatakan lulus selama rangkaian kompetisi berlangsung (hingga 26 November
2017).
3. Peserta berasal dari program studi yang berkaitan dengan teknologi informasi
maupun teknik/engineering, seperti Teknik Informatika, Sistem Komputer, Sistem
Informasi, Teknik Fisika, Teknik Elektro, Ilmu Komputer, dan sebagainya.
4. Setiap pemain hanya boleh terdaftar pada satu tim.
5. Satu institusi/perguruan tinggi dapat mendaftarkan lebih dari 1 (satu) tim.
6. Setiap tim wajib mengirimkan perwakilan minimal 1 orang dan maksimal 3 orang
untuk menghadiri Technical Meeting yang akan diadakan pada tanggal 4
November 2017.

Prosedur Pendaftaran
1. Pendaftaran peserta dibuka pada tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan 24
Oktober 2017.
2. Tim peserta mengisi data tim dan mengunggah 1 (satu) file berekstensi .zip yang
berisi berkas-berkas berikut:
a. Identitas setiap anggota tim, berupa Kartu Tanda Mahasiswa
b. Bukti validitas mahasiswa, berupa salah satu dari:
i.

Surat Keterangan Mahasiswa Aktif

ii.

Screenshot

riwayat

akademis

pada

sistem

informasi

institusi/perguruan tinggi yang menunjukkan status aktif peserta
c. Pas foto terbaru setiap anggota tim
3. Tim peserta melunasi biaya pendaftaran sebesar Rp 500.000 + Rp 150.000
(deposit untuk kartu) ke:
Nomor Rekening

: 764 – 091 - 1012

Atas Nama

: Tommy Miyazaki

Nama Bank

: Bank Central Asia

Berita

: Futsal – [nama-tim]

Bukti pembayaran dikirimkan ke Contact Person yang tertera untuk diverifikasi.
4. Tim akan segera diverifikasi oleh panitia. Konfirmasi verifikasi akan dikirimkan
kepada peserta melalui email. Apabila tim belum diverifikasi melebihi 7 hari, tim
dapat menghubungi contact person yang tertera.
5. Turnamen Futsal FesTIval 2017 hanya terbuka untuk 16 tim pertama yang telah
terdaftar dan terverifikasi. Pendaftar setelah kuota tim terpenuhi akan masuk ke

waiting list.
6. Tim yang telah terverifikasi akan dinyatakan resmi terdaftar dan tidak

diperbolehkan untuk mengubah data yang telah dikumpulkan.

Jadwal Futsal FesTIval
Registrasi peserta

: 9-24 Oktober 2017

Technical Meeting

: 4 November 2017

Babak Pool

: 11, 12, 18 November 2017

Babak 8 Besar

: 19 November 2017

Babak Semifinal

: 25 November 2017

Babak Final

: 26 November 2017

Technical Meeting
1. Setiap tim wajib mengirimkan perwakilan minimal 1 orang dan maksimal 3 orang
untuk menghadiri technical meeting yang akan dilaksanakan di Universitas
Multimedia Nusantara.
2. Technical meeting dilakukan untuk memperjelas peraturan pertandingan dan
menentukan pool dan jadwal pertandingan tim.
3. Technical meeting dilaksanakan pada:
Tanggal : 4 November 2017
Waktu

: 13.00-selesai

Lokasi

: Student Lounge, Universitas Multimedia Nusantara.

Babak Pool
1. Terdapat 4 pool dengan 4 tim pada masing-masing pool.
2. Setiap tim akan bertanding melawan semua tim di dalam pool-nya, sehingga
setiap tim akan bermain sebanyak 3 kali pada babak ini.
3. Sistem pertandingan menggunakan sistem pool.

Babak 8 Besar
1. Tim dengan predikat Juara dan Runner-up Pool berhak lolos ke babak 8 besar.
2. Sistem pertandingan menggunakan sistem gugur.

Babak Semifinal dan Final
1. Setiap tim yang menang pada babak 8 besar berhak lolos ke babak Semifinal.
2. Tim pemenang pada babak Semifinal akan masuk ke babak Final untuk
memperebutkan Juara I dan Juara II, sementara dua tim lainnya akan
memperebutkan Juara III.

Peraturan Pertandingan
Sistem Pertandingan
Sistem pertandingan futsal pada Turnamen FesTIval 2017 adalah menggunakan
sistem pool pada babak 16 besar, di mana setiap pool diisi oleh 4 tim. Tim yang
berhak lolos ke babak berikutnya adalah tim dengan predikat Juara dan Runner-up
Pool. Pada babak berikutnya, sistem pertandingan menggunakan sistem gugur, di
mana tim yang kalah langsung gugur dan tidak dapat melanjutkan pertandingan ke
babak selanjutnya.

Waktu Pertandingan
Lama waktu pertandingan adalah 2x15 menit kotor, dengan waktu istirahat 5 menit.
Sementara untuk babak Semifinal dan Final, waktu pertandingan diberikan selama
2x20 menit kotor. Setiap tim diberi kesempatan untuk Time-out pada setiap babak
dengan waktu 1 menit.

Penentuan Pemenang
Pemenang dalam setiap pertandingan adalah tim yang berhasil memasukkan bola
atau gol paling banyak ke gawang lawan. Pada babak 8 besar sampai dengan
Final, apabila skor hasil pertandingan adalah sama/imbang/seri, maka penentuan
dilakukan dengan tendangan pinalti. Adu pinalti dilakukan oleh 3 pemain yang sudah
didaftarkan untuk memasuki lapangan (tidak terkecuali pemain cadangan). Apabila
hasil adu penalti masih imbang, maka akan dilakukan tendangan sekali lagi,
sehingga pemenang ditentukan oleh penendang dan penjaga gawang.

Peraturan Tambahan
1. Setiap pemain diwajibkan membawa obat-obatan pribadi.
2. Tim yang akan bertanding harus tiba di lokasi 30 menit sebelum pertandingan
dimulai.
3. Apabila tim tersebut tidak datang sampai dengan jadwal pertandingan tiba,
maka akan dilakukan 3 kali panggilan dalam jangka waktu 5 menit. Setelah
pemanggilan dan tim tidak datang juga, maka tim tersebut didiskualifikasi dan
lawan dinyatakan menang Walk Out (WO).
4. Tim yang divonis WO akan dicatat kalah dengan skor 3-0.
5. Pemain tidak diperbolehkan menggunakan perhiasan apapun yang dapat
membahayakan dirinya atau pemain lain saat pertandingan berlansung. Setiap
pemain tidak diperbolehkan memiliki kuku yang panjang.
6. Pemain yang diijinkan bertanding adalah pemain yang namanya telah diserahkan
kepada panitia pertandingan dan telah melakukan registrasi ulang sebelum
pertandingan.
7. Setiap tim wajib menerima konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan
terhadap peraturan yang telah disepakati.
8. Tim dilarang untuk melakukan hal berikut:
a. Memainkan pemain yang tidak terdaftar dalam daftar pemain yang sudah
diterima oleh panitia pada saat registrasi,
b. Membuat

keributan

dan

kekacauan,

baik

antarpemain

maupun

antarpendukung, sehingga menyebabkan terhentinya pertandingan.
Keributan dan kekacauan yang dilakukan adalah tanggung jawab tim yang
bersangkutan. Pelanggaran di atas berdampak pada diskualifikasi tim.
9. Setiap kejadian di lapangan diselesaikan berdasarkan keputusan wasit.
10. 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.

Dasar Perlengkapan Wajib
Setiap tim wajib untuk memiliki perlengkapan pertandingan berikut.
1. Mengenakan kostum/seragam pemain yang sama dalam satu tim.
2. Memiliki nomor punggung yang tertera dengan jelas dan tetap untuk setiap
pertandingan.
3. Mengenakan pengaman kaki (shin guards).
4. Penjaga gawang diperkenankan menggunakan celana panjang, tidak wajib
menggunakan sarung tangan, dan menggunakan kostum dengan warna berbeda
dengan pemain satu tim.

Aturan Pengusiran (Rule of Expulsion)
1. Pemain yang telah dinyatakan dikeluarkan dari lapangan tidak diperkenankan
bermain dalam sisa waktu pertandingan bahkan tidak diperkenankan duduk di
bangku pemain cadangan (sesuai keputusan wasit).
2. Tim yang pemainnya dikeluarkan dari lapangan dapat memasukkan pemain
pengganti setelah 2 menit sejak pengeluaran atau setelah lawan menciptakan
gol.
3. Pemain pengganti hanya dapat masuk ke lapangan pada saat bola keluar
lapangan (bola mati).

Aturan dan Sanksi Kartu Kuning dan Merah
1. Akumulasi kartu kuning berlaku sepanjang turnamen Futsal FesTIval 2017.
2. Pemain yang memeroleh kartu merah dari 2 kartu kuning pada saat pertandingan
yang sama tidak diperbolehkan bermain pada satu pertandingan berikutnya.
3. Pemain yang memeroleh kartu merah langsung pada saat pertandingan tidak
diperbolehkan bermain pada dua pertandingan berikutnya.
4. Akumulasi pada saat babak penyisihan/pool akan dihapuskan apabila telah
memasuki babak 8 besar.
5. Sanksi atas pelanggaran kartu akan diberikan kepada tim yang bertanding
apabila seorang pemain dikenai:
a. Kartu kuning, dengan denda sebesar Rp 15.000 per kartu
b. Kartu merah, dengan denda sebesar Rp 30.000 per kartu
Sehingga apabila kartu merah diakibatkan karena 2 kartu kuning, maka denda
sebesar Rp 60.000 harus diterima oleh tim yang bersangkutan.
6. Setiap tim yang ingin melakukan pergantian pemain harus menunggu pemain di
dalam lapangan keluar terlebih dahulu melalui daerah timnya, kemudian pemain
pengganti masuk melalui daerah yang sama. Pelanggaran atas aturan ini
dikenakan kartu kuning.
7. Biaya deposit untuk kartu sebesar Rp 150.000 akan dikembalikan kepada tim
sesuai dengan sisa akumulasi denda kartu.

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

Contact Person
Vincent Fernando
vincentfernando

