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PANDUAN TEKHNIS 
TECHNICAL HANDBOOK 

 
“KEJUARAAN POPDA KARESEDENAN SEMARANG PANAHAN TAHUN 2021” 

 

1. JENIS RONDE YANG DILOMBAKAN : 
 

1. Divisi/ Ronde FITA Recurve 
2. Divisi/ Ronde FITA Compound 
3. Divisi/ Ronde Nasional 

 

2. PESERTA 
 

1. Peserta mewakili Dinas Kab/Kot masing-masing 
2. Peserta didaftarkan oleh Dinas Kab/Kot masing-masing 
3. Setiap Divisi/Ronde maksimal mendaftarkan 3 atlet putra dan 3 atlet putri 
4. Setiap atlet hanya boleh didaftarkan di satu Divisi/Ronde (tidak boleh merangkap) 

 

3. PERSYARATAN PESERTA 
 

1. Kelahiran 1 Januari 2003 atau sesudahnya; 
2. Berstatus pelajar aktif dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Sekolah atau 

Dinas terkait; 
3. Membawa STTB SMP Asli dan foto copy yang dilegalisir Kepala Sekolah atau Dinas 

terkait; 
4. Membawa Raport Asli dan foto copy yang dilegalisir Kepala Sekolah atau Dinas 

terkait; 
5. Akte Kelahiran Asli dan foto copy yang dilegalisir Kepala Sekolah atau Dinas terkait; 
6. Menyerahkan foto copy NISN dilegalisir Kepala Sekolah atau Dinas terkait; 
7. Siswa kelas XII (dua belas) tahun ajaran 2021/2022 DIPERKENANKAN IKUT; 
8. Atlet Pelatda dan Atlet Pelatnas tidak diperkenankan mengikuti POPDA Tahun 2021; 
9. Khusus untuk pelaksanaan POPDA Non Virtual tahun 2021, Atlet PPLOP 

diperkenankan mengikuti POPDA, dikarenakan Khusus tahun 2021 tidak ada 
multievent Olahraga/POPNAS; 

10. Status atlet PPLOP harus mendapat rekomendasi dari Kepala Balai PPLOP Jawa 
Tengah.   
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4. FORMAT PERLOMBAAN 
1. FITA RECURVE 
Babak kualifikasi FITA Recurve putra - putri 
Jarak : 2 x 70 m 
Target Face : 122 cm 
Jumlah Seri : 6 seri/rambahan 
Penembakan : 6 anak panah/seri 
Waktu : 4 menit/seri 
Keterangan : untuk memperebutkan juara total II sesi jika terjadi skor yang sama 
pada setiap sesi, maka akan dilakukan shoot –off 1 anak panah untuk masing-
masing pemanah (berlaku untuk sesi 1 dan sesi 2) 

 
Babak eliminasi-final Recuve individu putra - putri 
Jarak : 70 m 
Target Face : 122 cm 
Jumlah Seri : 5 seri/rambahan 
Penembakan : 3 anak panah/seri 
Waktu : 2 menit/seri 
Format : set system 
Keterangan : 
set system perorangan terdiri dari 5 seri dimana setiap seri terdiri dari 3 anak panah, 
setiap pemanah yang memenangkan setiap set nya mendapat point 2. Jika terjadi 
skor yang sama maka setiap pemanah akan mendapat point 1. Pemanah yang kalah 
mendapat point 0. Pemanah yang mengumpulkan 6 point terlebih dahulu akan 
memenangkan perlombaan. Jika pada set ke 5 skor seri pada kedudukan 5 – 5 maka 
dilakukan shoot-off 1 anak panah per pemanah. Pemanah yang anak panahnya 
paling dekat dengan titik tengah target dinyatakan sebagai pemenang. 

 
Juara total Recuve  beregu 3 orang putra - putri 
Jarak : 70 m 
Format : akumulasi skor 
Keterangan : 
Total skor 3 orang/atlet  
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2. FITA COMPOUND 
Babak kualifikasi FITA Compound putra – putri : 
Jarak : 2 x 50 m 
Target Face : 80 cm ( enam ring ) 
Jumlah Seri : 6 seri/rambahan 
Penembakan : 6 anak panah/seri 
Waktu : 4 menit/seri 
Keterangan : untuk memperebutkan juara total II sesi  jika terjadi skor yang sama 
pada setiap sesi, maka akan dilakukan shoot –off 1 anak panah untuk masing-
masing pemanah  

 
Babak eliminasi-final Compound Individual / per orangan putra - putri 
Jarak : 50 m 
Target Face : 80 cm ( enam ring ) 
Jumlah Seri : 5 seri/rambahan 
Penembakan : 3 anak panah/seri 
Waktu : 2 menit/seri 
Format : akumulasi skor 

Juara total Compound ber regu putra - putri 
Jarak : 50 m 
Format : akumulasi skor 
Keterangan :  
Total skor 3 orang/atlet  
 
3. Ronde NASIONAL 
Babak kualifikasi Ronde Nasional putra - putri 
Jarak : 40 m x 2 
Target Face : 80 cm (6 ring) 
Jumlah Seri : 6 seri/rambahan 
Penembakan : 6 anak panah/seri 
Waktu : 4 menit/seri 

Babak eliminasi Individu Nasional putra - putri 
Jarak : 40 m 
Target Face : 80 cm (6 ring) 
Jumlah Seri : 5 seri/rambahan 
Penembakan : 3 anak panah/seri 
Waktu : 2 menit/seri 
Format : set system 
Keterangan : 
set system terdiri dari 5 seri dimana setiap seri terdiri dari 3 anak panah, setiap 
pemanah yang memenangkan setiap set nya mendapat point 2. Jika terjadi skor yang 
sama maka setiap pemanah akan mendapat point 1. Pemanah yang kalah mendapat 
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point 0. Pemanah yang mengumpulkan 6 point terlebih dahulu akan memenangkan 
perlombaan. Jika pada set ke 5 skor seri pada kedudukan 5 – 5 maka dilakukan 
shoot-off 1 anak panah per pemanah. Pemanah yang anak panahnya paling dekat 
dengan titik tengah target dinyatakan sebagai pemenang. 

Juara total Nasional ber regu putra - putri 
Jarak : 40 m 
Target Face : 80 cm (6 ring) 
Keterangan : 
Total skor 3 orang/atlet  

4. PENDAFTARAN 

1.  Pendaftaran (entry by name) : Paling lambat tanggal 6 Oktober 

2021 

 Pendaftaran peserta melalui No WA 085742407299 
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6. TIE/NILAI SAMA 
 

Apabila terjadi nilai sama yang menentukan pemanah maju ke babak berikutnya atau 
perebutan juara akan dilakukan shoot off 1 anak panah dengan waktu 40 detik,  jika 
scorenya masih sama akan di ukur panah yang terdekat dengan titik tengah akan 
dinyatakansebagaipemenangnya.
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7. KETENTUAN UMUM PERLOMBAAN 

 
a. Pelatih, official dan atlet dianggap telah memahami ketentuan ronde nasional 

maupun fita contitution dan FITA Rules edisi september 2021 
b. Official ataupun pelatih yang mendampingi atlet tidak diperkenankan mendekati 

ke sasaran, kecuali atas ijin dari wasit untuk membantu atlet yang membutuhkan 
pertolongan 

c. Pada waktu mencatat score, atlet dilarang menyentuh anak panah. 
d. Diwajibkan mencatat score terlebih dahulu sebelum mencabut anak panah 
e. Sebelum mencabut anak panah, atlet diharuskan memberikan tanda pada bekas 

perkenaan terlebih dahulu. 
f. Pencatatan nilai/scoring dilaksanakan oleh petugas scorer/pencatat nilai yang 

disediakan panitia. 
g. Perkenaan yang meragukan wajib ditentukan dan diputuskan oleh wasit, 

keputusan wasit bersifat final 
h. Apabila ada kesalahan penulisan pada scoring sheet, diwajibkan untuk melapor 

kepada wasit untuk dilakukan koreksi/perbaikan dengan tinta merah 
i. Protes dapat diajukan oleh team manager, dengan mengisi formulir yang telah 

disediakan dengan uang jaminan sebesar rp. 1.000.000,- (tata cara protes diatur 
dalam FITA contitution dan FITA Rules edisi September 2021) 

j. Tidak diperkenankan merokok di lapangan perlombaan 
k. Atlet dan pelatih diharuskan memakai sepatu dan tidak diperkenankan memakai 

celana denim (jeans) 
l. Kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan pemanah hanya akan merugikan 

pemanah itu sendiri 
m. Untuk tidak terjadinya manipulasi score adalah menjadi tanggung jawab kita 

bersama untuk mencegahnya, dalam rangka upaya mewujudkan tujuan luhur 
perpani serta pembelajaran terhadap atlet untuk berlaku jujur 

n. Atlet yang melakukan manipulasi score akan di diskualifikasi dari perlombaan. 
 

8. AKOMODASI DAN KONSUMSI 
Akomodasi, konsumsi dan transportasi menjadi tanggung jawab Dinas Kab/Kot Masing-
masing. 

 
9. PAKAIAN PESERTA DAN OFFICIAL : 

a. Selama perlombaan berlangsung, atlet diwajibkan memakai seragam daerah 
Kab/Kot masing-masing 

b. Official boleh mencantumkan nama daerah asal 
c. Emblem, badge, inisial dan tanda daerah dapat dipakai 
d. Atlet dan official tidak diperkenankan menggunakan celana denim (jeans) dan 

camo 
e. Pemakaian iklan pada pakaian hanya dengan seijin Pengprov Perpani Jawa 

Tengah dan tidak bertentangan dengan egibility code FITA 
 

10. UNDIAN NOMOR TARGET 
Undian Nomor target dilaksanakan oleh komisi Wasit dan akan dibagikan sebelum 
perlombaan dimulai pada masing-masing divisi. 
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11. LAIN-LAIN 
Official Daerah hendaknya memahami ketentuan FITA Rules edisi September 2021 
Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam ketentuan ini akan 
ditentukan lebih lanjut didalam petunjuk pelaksanaan yang akan dikeluarkan 
kemudian, apabila dirasa ada hal-hal yang meragukan, agar hal tersebut 
dimintakan penjelasan secepatnya kepada panitia penyelenggara. 

 
Diharapkan pada acara Technical Meeting kepada para official yang ditunjuk agar 
dapat hadir pada acara tersebut. 
 

12.  TEMPAT PERTANDINGAN 

Jl . Widyamulya, Randuacir, Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga/ Sebelah SMPN 10 
Salatiga (Lapangan Panahan Argomulyo) 

 
 


