
 

 

Lomba Futsal 

1. Peserta merupakan siswa kelas 1-6 SD/sederajat negeri atau swasta di lingkungan JABODETABEK 

yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan. 

a. Lomba dibagi menjadi 3 kategori yaitu Futsal A (kelas 1-2), B (3-4) dan C(5-6) 

b. Biaya pendaftaran sebesar Rp 400.000 dengan biaya jaminan Rp 100.000. Sistem grup dan 

pembayaran dapat dilakukan oleh manajer tim atau pemain pada saat pengambilan formulir 

pendaftaran 

c. Kuota lomba adalah futsal A sebanyak 12 tim, Futsal B sebanyak 12 tim dan Futsal C sebanyak 

24 tim 

d. Setiap peserta dalam tim tersebut mengumpulkan foto kopi akta kelahiran (@1 lembar), foto 

3 x 4 dan mengisi form (di bawah) berisi susunan pemain beserta nomor punggung secara 

lengkap dan diserahkan ke panitia saat Technical Meeting 

e. Technical meeting dilakukan pada :  

- Hari/tgl :  Kamis, 10 Oktober 2019  

- Waktu : 08.00 – 10.00 WIB 

- Tempat : Mushola SDIT Aliya. 

2. Ketentuan mengenai Pemain 

a. Pemain yang disertakan dalam pertandingan harus didaftarkan pada saat pengambilan 

formulir pendaftaran 

b. Setiap tim berhak mendaftarkan sebanyak 12 (dua belas) pemain dan  satu orang manager 

atau pelatih tim 

3. Batasan usia 

a. Kategori A kelahiran 2011 

b. Kategori B kelahiran 2009 

c. Kategori C  kelahiran 2007 

3. Kostum kesebelasan 

a. Setiap tim yang terdaftar diwajibkan memiliki kostum tim lengkap dan bernomer punggung, 

menggunakan skin, kaos kaki panjang dan sepatu futsal (tidak diperkenankan menggunakan 

sepatu bola) 

b. Penjaga gawang wajib menggunakan kostum berwarna lain dengan pemain. 

c. Manajer tim dan pelatih menggunakan pakaian yang sopan dan rapih 

 

 



 

 

4. Waktu pertandingan 

a. Lamanya pertandingan adalah 3x10 menit waktu kotor dan 2x15 menit kotor di babak 

perempat final, perebutan tiga dan empat serta final  

b. Waktu pertandingan adalah Jumat-Sabtu (18-19 Oktober 2019)  

dan Sabtu (26 Oktober 2019). 

c. Tim yang bertanding hadir 30 menit sebelum lomba dimulai 

d. Tim yang belum hadir saat lomba diberi waktu 10 menit, jika tidak datang maka dinyatakan 

WO dengan  skor 3-0 

e. Time out digunakan selama 1x satu pertandingan dengan waktu maksimal 7 menit 

5. Sistem pertandingan  

a. Sistem pertandingan adalah sistem setengah kompetisi  

b. Saat kick off akan dinyatakan  gol jika bola pemain lain, tapi jika kick off mengenai penjaga 

gawang maka dinyatakan tidak gol. 

c. Saat kick in, tendangan sudut, tendangan bebas dan tendangan pinalti maka pemain lawan 

harus berada pada jarak 3-4 meter 

d. Penjaga gawang berhak menguasai bola. Pemain yang melakukan kick in, tendangan bebas dan 

tendangan sudut waktunya tidak boleh melebihi 4 detik 

e. Jika seorang pemain dihukum dengan kartu merah, maka pemain tersebut dikeluarkan dari 

lapangan permainan dan dikeluarkan dari bench. Tim tersebut boleh mengganti pemain tadi 

setelah permainan berjalan 4 menit. Bila sudah babak knock out ada pemain yang terkena 

kartu merah maka pemain tersebut terkena akumulasi atau off selama satu kali pertandingan 

f. Saat skor masih sama maka dilangsungkan adu pinalti titik kedua 

6. Sistem adu pinalti 

a. Wasit akan menentukan gawang yang layak dipakai 

b. Tiap tim berhak untuk menendang pinalti sebanyak tiga kali selama adu pinalti 

c. Wasit akan mengadakan undian sebelum dimulai adu pinalti, dan yang menang akan 

menendang pinalti terlebih dahulu 

d. Jika dalam adu pinalti kedudukan akhir imbang maka akan dilakukan sistem koin 

7. Petunjuk Teknis 

a. Uang pendaftaran yang sudah dibayarkan tidak dapat diambil kembali 

b. Tidak menggunakan asesoris seperti gelang, cincin dan kalung 

c.  Biaya kartu kuning sebesar Rp 15.000, kartu merah sebanyak Rp 25.000, dan uang jaminan Rp 

100.000. 



 

 

d. Supporter tidak boleh membawa senjata tajam dan membuat keributan serta mengucapkan 

kata-kata kotor terhadap pemain dari tim lawan atau perangkat pertandingan. Supporter yang 

melanggar hal tersebut akan mengakibatkan tim yang bersangkutan didiskualifikasi 

e. Pemain atau manager yang melakukan protes dengan keras dan melakukan kontak fisik 

kepada keputusan wasit akan mengakibatkan tim tersebut didiskualifikasi 

f. Saat terjadi perselisihan, hanya kapten tim yang berhak bicara kepada wasit. Pelanggaran 

terhadap hal ini mengakibatkan hukuman berupa hukuman foul atau kartu kuning 

g. Keputusan wasit adalah mutlak sah dan tidak dapat diganggu gugat 

h. Protes kepanitiaan hanya dilakukan untuk administratif terkait peraturan. Protes berlebihan 

kepada panitia mengakibatkan pelaporan kepada pihak berwajib 

i. Tim yang terdapat pemain tidak terdaftar dalam formulir pendaftaran atau tidak masuk dalam 

line-up akan didiskualifikasi 

 

 

  



 

 

DAFTAR PEMAIN FUTSAL ALIYA COMPETITION 2019 

KATEGORI . . . . 

 

Nama Sekolah : …………………………………………………………………. 

Alamat  : …………………………………………………………………. 

Nama Manager : …………………………………………………………………. 

No. Telp  : …………………………………………………………………. 

No. 
Nama Pemain No. Punggung Keterangan 

1. 
   

2. 
   

3. 
   

4. 
   

5. 
   

6. 
   

7. 
   

8. 
   

9. 
   

10. 
   

11. 
   

12. 
   

 

          Bogor, . . . Oktober 2019 

 

 

          …………………………………………………. 

           Manager Tim 

 

 

Lembar ini diprint dan dilengkapi lalu diserahkan kepada panitia saat Technical Meeting   



 

 

DAFTAR PESERTA TURNAMEN FUTSAL KATEGORI . . . . 
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Lembar ini diprint dan dilengkapi lalu diserahkan kepada panitia saat Technical Meeting 


