
 

 

LOMBA PANAHAN 

Petunjuk Pelaksanaan :  
1. Peserta merupakan siswa kelas 3-6 SD/sederajat negeri atau swasta di lingkungan 

JABODETABEK yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah yang 
bersangkutan. 

2. Lomba bersifat individual/perseorangan.  
3. Lomba dibagi tiga kategori yaitu kategori pemula 1, pemula 2 dan prestasi.  
4. Peserta membawa alat panahan sendiri.  
5. Setiap sekolah maksimal mengirimkan 2 peserta.  
6. Kuota sebanyak 30 orang/kategori. 
7. Biaya pendaftaran : 

a. SD PEMULA 1 sebesar Rp 150.000 
b. SD PEMULA 2 sebesar Rp 250.000 
c. SD PRESTASI sebesar Rp 250.000 

8. Pemenang lomba terdiri dari juara 1, 2, 3 dan juara harapan perkategori. Para pemenang akan 
mendapatkan tropi  tetap dan piagam penghargaan. 

9. Pelaksanaan lomba : Minggu, 20 Oktober 2019. 
10. Technical Meeting dilaksakan pada :  

- Hari/tgl : Kamis, 10 Oktober 2019 
- Waktu : 08.00 – 10.00 WIB 
- Tempat : Mushola SDIT Aliya 

11. Setiap peserta/pemanah dan official diwajibkan memakai pakaian yang sopan dan bersepatu 
12. Peserta dalam satu tim dianjurkan memakai pakaian yang bernuansa sama atau seragam 
13. Peserta/pemanah dan official tidak dibenarkan memakai celana pendek (pakaian minimal di 

bawah dengkul) dan tidak memakai sendal 

 

Petunjuk Teknis :  
Ronde yang dilombakan dan format kejuaraan  
1. Babak kualifikasi 

No Kategori Jarak Seri&Jumlah 
Anak Panah 

Target Face Waktu 

1 SD PEMULA 1 (1-3) 5 M 5 seri x 3 anak 
panah 

Apple tree 180 
detik/seri 

2 SD PEMULA 2 (2-4) 10 M 5 seri x 3 anak 
panah 

48 cm, 6 ring 180 
detik/seri 

3 SD PRESTASI (4-6) 15 M 5 seri x 6 anak 
panah 

48 cm, 6 ring  180 
detik/seri 

 
2. Babak Aduan 

No Ketegori Jarak Seri&Jumlah Anak Panah Target Face 

1 SD PEMULA 2 (2-4) 10 M 5 seri (set poin), 3 anak 
panah/seri 

48 cm, 6 ring 

2 SD PRESTASI (4-6) 15 M 5 seri (set poin), 3 anak 
panah/seri 

48 cm, 6 ring  

 
  



 

 

Peraturan Perlombaan 
1. Alat yang digunakan : 

a. Busur/bow  
Busur yang digunakan adalah bow ronde nasional. Untuk kategori SD PEMULA 1, tidak 
boleh memakai aksesoris apapun. Untuk kategori SD PEMULA 2, aksesoris yang boleh 
digunakan hanya sight/fisir. Untuk KATEGORI PRESTASI boleh menggunakan aksesoris 
sight/fisir, plunger, stabilizer, kliker. 

b. Anak Panah/Arrow  
Anak panah yang digunakan harus berbahan dasar kayu, alumunium, platinum, fiber atau 
alloy. Untuk kategori umum Prestasi boleh menggunakan berbagai jenis anak panah 
termasuk karbon. 

 
Tata Tertib Pelaksanaan Kejuaraan Panahan :  
1. Peserta/pemanah, official team dan panitia pertandingan serta semua pihak dilarang merokok 

(diingatkan 3x jika masih melanggar akan dikeluarkan dari arena pertandingan), dan 
membuang sampah sembarangan selama berada di arena pertandingan.  

2. Setiap peserta/pemanah, official team dan panitia pertandingan dianggap mengetahui 
peraturan dan tata tertib kejuaraan panahan yang sedang berlangsung. 

3. Pelatih atau official yang mendampingi peserta tidak diperkenankan mendekati sasaran 
kecuali diijinkan oleh wasit (dalam kondisi darurat atau peserta membutuhkan pertolongan) 

4. Peserta diwajibkan mencatat/mengkonfirmasi skor terlebih dahulu dan memberikan tanda 
pada target sebelum mencabut anak panah 

5. Apabila ada skor yang meragukan, skor diputuskan oleh wasit dan keputusan wasit dianggap 
final 

6. Apabila ada kesalahan pada score sheet, diwajibkan melaporkan kepada wasit untuk dilakukan 
koreksi/perbaikan dengan tinta merah 

7. Seluruh peserta dan official bertanggung jawab mencegah terjadinya manipulasi skor demi 
terwujudnya pembelajaran peserta untuk berlaku jujur 

8. Peserta yang dengan sengaja melakukan manipulasi skor akan didiskualifikasi dari lomba 
9. Panitia tidak bertanggungjawab atas kehilangan dan kerusakan alat serta pelengkapan selama 

pertandingan berlangsung 
10. Atlet, pelatih dan official diharuskan menggunakan tanda pengenal dari panitia selama berada 

di dalam  arena pertandingan 
11. Atlet, pelatih, dan official tidak diperkenankan mengintimidasi dan mengeluarkan kata-kata 

kotor yang mengganggu konsentrasi peserta yang sedang bertanding 
12. Peserta hadir 1 jam sebelum sesi pertandingan dimulai 
13. Peserta membawa alat tulis dan catatan untuk mencatat skor 
 
Sanksi :  
1. Panitia dapat melakukan tindakan atau sanksi kepada semua pihak di lingkungan kejuaraan 

yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku 
2. Sanksi yang dijatuhkan berdasarkan jenis kesalahan/pelanggaran yang yang dilakukan.  
3. Pelanggaran peraturan pelaksanaan kejuaraan yang bersifat umum akan diberi sanksi dengan 

urutan sebagai berikut :  
a. Teguran/lisan 
b. Peringatan/tertulis 
c. Tidak diperkenankan mengikuti lomba 


