
   



 

1. NAMA KEGIATAN 

POR BAPOMI DIY 

 

2. WAKTU DAN TEMPAT 

Waktu Perlombaan : 

Hari  : Sabtu 

Tanggal : 27 November 

Tempat : Lapangan Panahan FIK UNY 

 

3. PERSYARATAN PESERTA 

a. Mahasiswa aktif (Program Sarjana/Diploma) pada perguruan tinggi di Yogyakarta yang dibina 

oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian Agama, dan Kementrian kesehatan RI 

yang terdaftar di Pangakalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti). 

b. Mengunggah Scan KTM dan Surat Tugas/ Surat Delegasi dari perguruan tinggi pada saat 

pendaftaran. 

c. Bagi peserta atau official yang tidak bisa menunjukan bukti-bukti persyaratan atlet, maka atlet 

yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengikuti perlombaan. 

d. Setelah melakukan pendaftaran, peserta atau official wajib melakukan konfirmasi ke nomor wa 

0878-3912-2210 (Icha) 

 

4. PENDAFTARAN PESERTA 

Pendaftaran peserta tidak dipungut biaya dan dapat dilakukan pada tanggal 10 – 24  November 2021 

secara mandiri oleh masing-masig peserta atau secara kolektif yang mewakili perguruan tinggi namun 

tetap diisikan data peserta satu per satu. Pendaftaran POR BAPOMI DIY melalui online dengan link 

google form berikut: https://bit.ly/PORBAPOMIDIY_PANAH 

 

5. NOMOR PERLOMBAAN 

a. Divisi Recurve (Putra dan Putri) 

b. Divisi Compound (Putra dan Putri) 

c. Divisi Nasional (Putra dan Putri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/PORBAPOMIDIY_PANAH


 

6. MEDALI YANG DIPEREBUTKAN  

   Divisi 

Keterangan 
Jumlah 

Medali 

Total Individu Total Beregu 
Total  

Mixed Team 
 

1 Recurve 2 2 1 5 

2 Compound 2 2 1 5 

3 Nasional 2 2 1 5 

Jumlah 15 

 

7. REWARD 

a. Para juara akan mendapatkan medali dan sertifikat juara 

b. Setiap peserta akan mendapatkan sertifikat 

 

8. KETENTUAN UMUM PERLOMBAAN 

a. Pelatih, official, dan atlet dianggap telah memahami ketentuan Ronde Nasional, maupun FITA 

Contitution and Rules edisi 2020. 

b. Official ataupun pelatih yang mendampigi atlet tidak diperkenankan mendekat ke sasaran, kecuali 

atas ijin dari wasit untuk membantu atlet yang membutuhkan pertolongan. 

c. Pada waktu mencatat skor, atlet dilarang menyentuh anak panah. 

d. Atlet diwajibkan mencatat score terlebih dahulu sebelum mencabut anak panah. 

e. Sebelum mencabut anak panah, atlet diharuskan memberika tanda pada bekas perkenaan anak 

panah. 

f. Perkenaan yang meragukan wajib ditentukan dan diutuskan oleh wasit, keputusan wasit bersifat 

final. 

g. Apabila ada kesalahan penulisan skor ada scoring sheet, seluruh pemanah dalam terget tersebut 

harus menandatangani di samping kolom seri tersebut pada score sheet. 

h. Atlet dan pelatih diharuskan memakai sepatu dan tidak diperkenankan memakai celana berbahan 

jins, denim, dan bercorak kamuflase. 

i. Kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan oleh pemanah hanya akan merugikan pemanah itu 

sendiri. 

j. Supaya tidak terjadi manipulasi skor, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mencegahnya. 

Dalam rangka mewujudkan tujuan luhur PP Perpani serta pembelajaran terhadap atlet untuk 

berlalu jujur. 

k. Atlet yang melakukan manipulasi skor, akan didiskualifikasi dai perlombaan. 

 

 

 

 



 

l. Semua peralatan dan pakaian baik pemanah maupun official tidak diperbolehkan menggunakan 

motif kamuflase. 

m. Di akhir sesi pemanah wajib memberikan tanda tangan di score sheet, wasit dan penanggung jawab 

team wajib ikut menandatangani score sheet meyatakan bahwa perlombaan dilakukan secara fair 

dan sesuai dengan ketentuan dengan terbaru World Archery. 

n. Atlet wajib mengisi jumlah skor dan menandatangani score sheet, apabila tidak ditandatangani 

atau tidak dijumlahkan maka atlet tersebut akan didiskualifikasi. 

 

9. JADWAL PELAKSANAAN 

Waktu Kegiatan Keterangan 

07.00 - 08.00 
Kedatangan Peserta dan 

pengecekan alat 
 

08.00 - 08.30 Official Practice  Divisi Recurve 

Jarak 70m 

Divisi Compound 

Jarak 50m 

08.30 - 10.00 Kualifikasi Sesi I 

10.00 - 11.30 Kualifikasi sesi II 

11.30 - 12.30 Ishoma  

12.30 - 13.00 Official Practice  
Divisi Nasional 

Jarak 40m 
13.00 - 14.30 Kualifikasi Sesi I 

14.30 - 16.00 Kualifikasi sesi II 

16.00 - 16.30 UPP  

  

10. FORMAT PERLOMBAAN 

a. Ronde FITA Recurve 

Jarak  : 2 x 70 m 

Target Face : 122 cm 

Jumlah Seri : 6 seri/rambahan 

Penembakan : 6 anak panah/seri 

Waktu  : 4 menit/seri 

b. Ronde FITA Compound 

Jarak  : 2 x 50 m 

Target Face : 80 cm( 6 ring) 

Jumlah Seri : 6 seri/rambahan 

Penembakan : 6 anak panah/seri 

Waktu  : 

c. Ronde Nasional 

Jarak  : 2 x 40 m 

Target Face : 80 cm( 6 ring) 

Jumlah Seri : 6 seri/rambahan 

Penembakan : 6 anak panah/seri 

Waktu  : 4 menit/seri 

 



 

11. TIE/NILAI SAMA 

Apabila terjadi nilai sama untuk menentukan perebutan medali akan dilakukan perhitungan jumlah 

(X+10), dan atau masih sama maka akan dilakukan shoot off. 

 

12. KETENTUAN PAKAIAN 

a. Pakaian peserta yang digunakan selama perlombaan sesuai dengan ketentuan umun dalam 

perlombaan panahan. 

b. Selama perlombaan berlangsung, atlet diwajibkan memakai seragam tim yang terdapat nama dan 

asal perguruan tinggi di bagian belakang pakaian. Emblem, badge, inisial, dan tanda perguruan 

tinggi dapat dipakai. 

 

13. UNDIAN NOMOR TARGET 

Undian nomor target dilaksanakan oleh komisi wasit dan akan dibagikan sebelum perlombaan 

dimuali. 

 

14. TECHNICAL MEETING 

Technical Meeting (TM) akan diselenggarakan pada tanggal 25 November melalui zoom meeting diikuti 

oelh peserta, official, wasit dan akan dipimpin oleh Technical Delegate (TD). Peserta yang ditak 

hadir dalam TM wajib mengikuti Technical Handbook yang telah disepakati tim delegate melalui 

TM. 

  



 

PANITIA POR BAPOMI DIY 

Sekretariat : Gedung Student Center UNY Lantai 3 Sayap Barat, 

Karangmalang, Yogyakarta 

 

CONTAC PERSON 

0838-6354-7629 (Azzam Haniffudin) 

  

EMAIL 

ukmpanahan@student.uny.ac.id 
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