
 

 

Lomba Senam Pramuka 

 

Ketentuan Peserta 

1. Peserta adalah siswa kelas 4-6 SD/Sederajat di lingkup JABODETABEK yang dibuktikan dengan 

surat keterangan dari Kepala Sekolah. 

2. Setiap sekolah  mengirimkan paling banyak 2 (dua) tim terpadu. Jumlah anggota tiap regu 8 orang 

terpadu putra dan putri dengan komposisi 3 : 5 atau 4 : 4 atau 5 : 3. 

3. Kuota peserta sebanyak 30 tim 

4. Satu  regu didampingi 1 Pembina Pendamping. Daftar nama anggota regu dan pembina paling lambat 

diserahkan kepada panitia pada saat Jumpa Teknik (pada hari Kamis, 10 Oktober 2019 WIB) bertempat 

di SD Islam Terpadu Aliya Bogor. 

5. Pengantian anggota regu dapat dilaksanakan sebelum upacara pembukaan dimulai penggantian hanya 

dilaksanakan apabila tidak memungkinkan tampil. Anggota pengganti adalah anggota yang tercatat di 

panitia sebagai anggota cadangan (mskdimsl 2 orang, terdiri dari 1 putri dan 1 putra). 

6. Peserta yang melakukan kecurangan atau manipulasi data anggota akan didiskualifikasi. 

 

Pendaftaran 

1. Jika kuota sudah terpenuhi maka pendaftaran akan ditutup lebih awal.  

2. Biaya Pendaftaran sebesar Rp. 100.000,- tiap regu untuk biaya administrasi. 

 

Daftar Ulang 

1. Daftar ulang boleh dilakukan oleh pembina atau perwakilan peserta dengan membawa pimpinan regu. 

2. Daftar ulang dilakukan paling lambat pukul 07.15 WIB. 

3. Peserta dapat melengkapi administrasi pendaftaran. 

4. Peserta akan mendapatkan nomor peserta setelah melengkapi administrasi. 

 

Pakaian/Seragam 

1. Peserta diwajibkan memakai pakaian olahraga atau pakaian lapangan bebas rapi sesuai dengan 

pangkalannya masing-masing untuk penampilan lomba. 

2. Peserta dapat memakai atribut lainnya sesuai dengan PP Gerakan Pramuka (TKK, TKU, tanda 

Penghargaan dan lain-lain) 

 

 

 



 

 

 

Ketentuan Penggembira atau Suporter  

1. Peserta diperbolehkan membawa pendukung atau suporter sebanyak-banyaknya. 

2. Suporter memberikan dukungan yang sportif kepada regu yang sedang melaksanakan lomba dengan 

menjaga keamanan, kenyamanan, ketertiban, persatuan dan sportifitas. 

3. Suporter dilarang keras mengeluarkan suara-suara yang menggangu jalannya perlombaan. 

4. Panitia berhak mengeluarkan penggembira yang mengganggu jalannya perlombaan di lokasi lomba. 

 

KETENTUAN LOMBA SENAM PRAMUKA 

1. Ketentuan Pokok Lomba 

a. Jumlah peserta kurang dari 8 orang dalam satu regu akan di kenakan penalti.   

b. Waktu yang diberikan kepada setiap peserta 15 menit (persiapan 2 menit dan13 menit senam). 

c. Irama musik yang dipakai adalah Senam Pramuka Full (bisa didownload saat Technical Meeting) 

2. Ketentuan Pemanggilan 

a. Regu yang dipanggil melakukan persiapan di daerah persiapan (DP), menunggu pemanggilan untuk 

tampil dan menyerahkan kartu lomba pada petugas untuk di cap dan di tandatangan.  

b. Regu yang masuk ke daerah persiapan tidak lagi menerima instruksi-instruksi dari 

pembina  pendamping.  

c. Peserta masuk ke arena lomba dengan cara langkah biasa setelah ada pemanggilan. Apabila regu 

tidak tampil setelah ada pemanggilan sebanyak tiga kali, maka penampilannya akan dialihkan ke 

penampilan yang terakhir dan akan di kenakan penalti. Apabila sudah dialihkan ke penampilan 

terakhir tetap tidak tampil dan setelah dipanggil sebanyak tiga kali, maka dinyatakan gugur. 

 

3. Lokasi dan Denah Lapangan 

a. Lokasi lomba bertempat di  lapangan Basket Gedung Ali Bin Abi Thalib Depan TKIT Aliya. 

b. Ukuran lapangan 10x8 m 

 

4. Ketentuan Penilaian 

a. Penilaian umum dilaksanakan oleh juri pada saat regu memasuki lapangan sampai peserta 

meninggalkan lapangan.  Penilaian regu peserta meliputi kriteria penilaian sebagai berikut:  

- Ketepatan gerakan 

- Kekompakan 

- Variasi formasi barisan 

- Atribut/asesoris 

b. Ketentuan Pengurangan Nilai Penalti 



 

 

- Terlambat daftar ulang, -2 per lima menit dari Nilai Akhir (NA) 

- Menerima instruksi ketika regu di DP, -5 dari NA 

- Menggati orang tidak sesuai dengan aturan, -10 dari NA 

- Regu tidak tampil setelah ada pemanggilan sebanyak tiga kali dan dialihkan ke penampilan 

terakhir, -10 per regu dari NA 

- Menginjak garis, -5 poin/1x pelanggaran 

- Asesoris jatuh -5/1x jatuh 

c. Score penilaian 

Skala penilaian 1-100 perkategori penilaian 

 

KETENTUAN KEJUARAAN 

1. Juara ada 3 yaitu juara 1,2 dan 3 

2. Para pemenang akan mendapatkan tropy tetap dan piagam penghargaan 

3. Juri berjumlah 2 (dua) orang. Juri berasal dari unsur Kwarcab Kota Bogor/Pusdik Kwarcab Kota Bogor 

4. Keputusan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat 

 

KETENTUAN TAMBAHAN 

1. Kewajiban Peserta dan Penggembira peserta dan suporter selalu menjaga keamanan, ketertiban, 

kenyamanan, sportifitas, dan persatuan antar pelajar, serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan 

dengan noma-norma yang berlaku dan merugikan orang lain. Peserta dan suporter selalu menjaga 

kebersihan di arena lomba dan di sekitar SDIT ALiya Bogor, dilarang mencemari lingkungan di 

sekitarnya. Peserta dilarang membawa segala jenis senjata, serta dianjurkan untuk tidak mengambil 

benda-benda berharga yang berlebihan, karena jika terjadi kehilangan pihak panitia tidak bertanggung 

jawab.  

2. Peserta bertanggung jawab sendiri atas keselamatan barangnya masing-masing selama kegiatan 

berlangsung. Peserta dan suporter berpakaian rapi dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang 

berlaku. Peserta wajib mentaati peraturan yang berlaku. Peserta yang melanggar aturan akan 

mendapatkan sangsi diskualifikasi atau penalti 

3. Kesepakatan-kesepakatan yang belum tercantum akan diatur dalam pertemuan teknis. 

4. Pengumuman pemenang lomba pada hari Sabtu, 26 Oktober 2019. 

 


