PANITIA DIES NATALIS 54
ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH (OSIS)
SMA NEGERI 1 BREBES
Jalandr. Setiabudi No. 11 Brebes 5221 Telp. (0283) 671221
Nomor
Lampiran
Hal

: 02/Pan.DNS/OSIS/VII/2017
: 1 (satu) bendel
: Permohonan Pengiriman Delegasi

15 Juli 2017

Yth.
Bapak / Ibu Kepala SMA/SMK/MA Negeri/Swasta
Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan
Di Tempat
Dengan hormat,
Berdasarkan program kerja OSIS SMA Negeri 1 Brebes khususnya dalam seksi bidang
Prestasi Akademik, Seni dan atau Olah Raga, kami bermaksud menyelenggarakan Dies
Natalis SMA Negeri 1 Brebes wilayah Eks Karesidenan Pekalongan dengan kegiatan sebagai
berikut:
1. Lomba DNS Futsal Cup 2017 tingkat SMA/Sederajat
2. Lomba DISCO 5X5 2017 tingkat SMA/Sederajat
Keterangan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran yang disertakan dalam surat ini.
Selanjutnya kami mohon Bapak/Ibu Kepala Sekolah untuk dapat mengirimkan siswanya
untuk mengikuti kegiatan tersebut.
Demikian surat permohonan dari kami. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima
kasih.
Ketua

Sekretaris

Rifqy Alfarian Irawan
NIS. 16991

Ismi Alifia Prisman
NIS. 16879

Mengetahui,
Plt. Kepala SMA Negeri 1 Brebes

Drs. Winaryo
NIP. 19590221 198603 1 005

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes
2. Arsip

Lampiran
PETUNJUK PELAKSANAAN LOMBA DIES NATALIS 54
“REBORN OF SMANSA 54”
A. TEKNIS PELAKSANAAN
1. Peserta adalah siswa/siswi SMA/SMK/MA/sederajat kelas 10, 11, 12 untuk
lomba DNS Futsal Cup dan lomba DISCO 5x5, diikuti oleh peserta dari
wilayah se-eks Karesidenan Pekalongan
2. Tiap sekolah berhak mengirimkan lebih dari satu tim untuk lomba DNS
Futsal Cup maupun DISCO 5x5 (untuk tim DISCO 5x5 bisa tim putra/putri)
3. Pendaftaran dimulai pada tanggal 24 Juli 2017 s.d. 14 Agustus 2017 pukul
12.00 WIB s.d. 17.00 WIB (untuk hari libur pendaftaran dimulai pukul 09.00
s.d. 15.00 WIB).
4. Pendaftaran lomba DNS Futsal Cup 2017 dan DISCO 5X5 dapat dilakukan
dengan cara:
a. Pendaftaran Offline
 Mengisi daftar nama peserta lomba yang terlampir dalam surat delegasi
dan dikirimkan langsung ke sekretariat (SMA N 1 Brebes).
 Mendaftar langsung ke sekretariat, baik perorangan maupun kolektif.
 Mendaftar melalui contact person panitia Dies Natalis.
b. Pendaftaran Online
Mendaftar secara online melalui website SMA N 1 Brebes
(www.sma1brebes.sch.id.), dengan membuka berita Dies Natalis terlebih
dahulu pada laman website.
5. Biaya pendaftaran sebesar:
a. DNS Futsal Cup SMA/SMK/MA
Rp. 300.000,b. DISCO 5x5 SMA/SMK/MA
Rp. 300.000,6. Peserta diwajibkan menggunakan seragam tim yang kompak dan sesuai.
7. Peserta memenuhi syarat berikut:
a) DNS Futsal Cup 2017
Syarat Pendaftaran
 Setiap sekolah mengirimkan maksimal 2 tim.
 Tim yang ikut serta dalam DNS Futsal Cup 2017 menyerahkan daftar
pemain yang telah diisi lengkap.
 Tim yang ikut serta dalam DNS Futsal Cup 2017menyerahkan surat
pernyataan kepala sekolah (bertanda tangan kepala sekolah dan
berstempel sekolah ASLI).
 Tim yang ikut serta dalam DNS Futsal Cup 2017membayar biaya Rp.
300.000,- pada saat pendaftaran.
 Kuota tim yang dapat mengikuti DNS Futsal Cup 2017 adalah sebanyak
32 tim.
Setiap peserta DNS Futsal Cup 2017 wajib menyerahkan:
 Fotokopi kartu pelajar yang masih berlaku ajaran pertama.
 Surat rekomendasi dari pihak sekolah yang bersangkutan.
 Mengumpulkan Softcopy pas foto 3x4 background merah (ekstensi .jpg
yang sudah diberi nama lengkap) dalam bentuk CD dan 3 lembar pas
foto dalam bentuk cetak yang berukuran sama.

b) DISCO 5X5 2017
Syarat Pendaftaran
 Tim yang ikut serta dalam DISCO 5X5 2017 menyerahkan daftar
pemain yang telah diisi lengkap.
 Tim yang ikut serta dalam DISCO 5X5 2017menyerahkan surat
pernyataan kepala sekolah (bertanda tangan kepala sekolah dan
berstempel sekolah ASLI).
 Tim yang ikut serta dalam DISCO 5X5 2017 membayar biaya Rp.
300.000,- pada saat pendaftaran.
 Kuota tim yang dapat mengikuti DISCO 5X5 2017 adalah sebanyak 12
tim putra dan 12 tim putri.
Setiap peserta DISCO 5x5 2017 wajib menyerahkan:
 Fotokopi kartu pelajar yang masih berlaku ajaran pertama.
 Fotokopi identitas rapor SMA/sederajat
 Surat rekomendasi dari pihak sekolah yang bersangkutan.
 Mengumpulkan Softcopy pas foto 3x4 denganbackground merah untuk
pemain putra dan background biru untuk pemain putri (ekstensi .jpg
yang sudah diberi nama lengkap) dalam bentuk CD dan 2 buah pas foto
dalam bentuk cetak yang berukuran sama.
B. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
1. Technical Meeting
 DNS Futsal Cup 2017 akan dilaksanakan pada:
hari/tanggal : Rabu, 16 Agustus 2017
waktu
: Pukul 10.00 WIB s.d. selesai
tempat
: SMA Negeri 1 Brebes
 DISCO 5X5 2017 akan dilaksanakan pada:
hari/tanggal : Selasa, 15 Agustus 2017
waktu
: Pukul 10.00 WIB s.d. selesai
tempat
: SMA Negeri 1 Brebes
2. Pelaksanaan Event Dies Natalis 54
DNS Futsal Cup 2017 dan DISCO 5x5 2017 akan dilaksanakan pada:
hari/tanggal
: Sabtu-Minggu, 19-20 Agustus 2017
waktu
: Pukul 08.15 s.d. selesai
tempat
:
 DNS Futsal Cup 2017
SS Futsal
 DISCO 5x5 2017
SMA Negeri 1 Brebes

C. PETUNJUK PELAKSANAAN LOMBA
1. DNS Futsal Cup 2017
a) Ketentuan Pemain dan Official
1. Tiap sekolah mengirimkan maksimal 2 tim.
2. Tiap tim terdiri atas 10 orang pemain (5 pemain utama dan 5 pemain
cadangan), dan 2 official.
3. Tiap tim tidak dapat mengganti komposisi pemain selama kompetisi
berlangsung.
4. Antara tim pertama dan tim kedua tiap sekolah tidak diperkenankan
saling menukar pemain.
b) Ketentuan umum peraturan
Peraturan pertandingan futsal pada turnamen ini antara lain :
1. Pertandingan ini dilakukan dalam 2 babak, yaitu babak penyisihan dan
babak final.
2. Sistem pertandingan futsal pada turnamen ini adalah menggunakan
sistem gugur, yaitu tim yang kalah tidak bisa melanjutkan pertandingan).
3. Jika ketentuan diatas tidak terpenuhi, maka dianggap mengundurkan diri.
c) Sistem pertandingan
1. Waktu pertandingan
 Lama waktu pertandingan 2x15 menit, dengan waktu istirahat 5
menit.
 Time out adalah 1x pada setiap babak oleh setiap tim dengan waktu
1 menit.
2. Penentuan pemenang
 Pemenang dalam setiap pertandingan adalah tim yang memasukkan
bola (goal) lebih banyak ke gawang lawan.
 Apabila pada waktu normal hasil pertandingan masih tetap
sama/imbang/seri, maka akan dilakukan penalty.
 Tendangan adu penalti dilakukan oleh 3 pemain yang sudah
didaftarkan (tak terkecuali pemain cadangan).
 Apabila adu penalti hasil masih imbang, maka akan dilakukan
tendangan penalti 1 kali saja. Jadi pemenang ditentukan oleh
penendang dan penjaga gawang (sudden death).
3. Pengaturan Pengusiran (Rule of Expulsion)
 Pemain yang diusir keluar lapangan (dikeluarkan) tidak
diperkenankan bermain dalam sisa waktu pertandingan bahkan tidak
diperkenankan duduk dibangku pemain cadangan (team bench).
 Tim yang pemainnya diusir keluar lapangan (dikeluarkan) dapat
memasukan pemain pengganti setelah lewatnya waktu 2 menit
setelah pengusiran atau lawan menciptakan gol ke gawang tim yang
pemainnya dikeluarkan yang mana terjadi gol terlebih dahulu.
 Pemain pengganti tidak dapat masuk kecuali pada saat bola keluar
(bola mati) dan telah mendapat izin dari wasit.
4. Sanksi-sanksi
 Akumulasi kartu kuning dan kartu merah belaku pada turnamen ini.
 Pemain yang memperoleh kartu merah dari 2 kartu kuning pada saat
pertandingan yang sama, tidak diperbolehkan bermain 1 kali pada
pertandingan berikutnya.

 Pemain yang memperoleh kartu merah pada saat pertandingan yang
sama, tidak diperbolehkan 2 kali pada pertandingan berikutnya.
 Setiap pelanggaran yang diperingati diberikan apabila salah seorang
dari tim peserta yang bertanding melakukan pelanggaran dan akan
dikenai sanksi berupa denda sesuai kartu yang diterima oleh tim
yang bersangkutan.
 Denda yang dikenakan jika menerima kartu kuning
adalahsebesar Rp. 15.000.-/kartu
 Denda yang dikenakan jika menerima kartu merah adalah
sebesar Rp. 25.000.-/kartu
d) Peraturan Tambahan
 Tim yang akan bertanding diharuskan datang sesuai dengan waktu yang
telah ditentukan.
 Diharapkan setiap tim datang 10 menit sebelum pertandingan dimulai.
 Bagi tim yang terlambat datang sesuai waktu yang telah ditentukan
(maksimal 5 menit) maka akan didiskualifikasi.
2.

DISCO 5X5 2017
a). Peraturan Umum
 Panitia berhak menginterpretasikan peraturan sesuai persepsi panitia.
 Peraturan permainan yang digunakan dalam DISCO 5x5 adalah FIBA
2015.
 Panitia berwenang penuh menerima dan menolak peserta apabila kuota
peserta telah terpenuhi.
 Peserta DISCO wajib hadir ketika TECHNICAL MEETING. Setiap
tim dihadiri perwakilan dua orang pemain dengan memakai pakaian
rapi (menggunakan baju berkerah, celana panjang, dan bersepatu).
 Babak penyisihan DISCO akan dilaksanakan di lapangan SMA N 1
Brebes.
 Setiap tim terdiri atas 12 orang pemain (5 pemain inti dan 7 pemain
cadangan), 1 pelatih dan 1 official.
 Peserta wajib menyetujui dan mentaati jadwal pertandingan yang telah
disusun oleh panitia.
 Peserta wajib hadir tepat waktu dan melakukan daftar ulang minimal 1
jam sebelum pertandingan dimulai.
 Seluruh peserta yang melanggar peraturan DISCO akan dikenakan
sanksi berupa dikeluarkan dari turnamen.
 Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat.
b). Peraturan Khusus
1. Sistem dan Waktu Pertandingan
 Peraturan yang digunakan DISCO diadaptasi dari FIBA 2015
dengan menyesuaikan kebutuhan panitia.
 Sistem pertandingan yang digunakan dalam DISCO adalah sistem
gugur.
 Penentuan lawan menggunakan sistem drawing.
 Waktu pertandingan adalah 4 x 10 menit kotor.
 Panitia tidak menyediakan bola untuk pemanasan.

2. Kostum
 Setiap tim wajib memiliki dua kostum dengan warna gelap dan
terang. Kostum yang digunakan dalam pertandingan bernomor
punggung 0-99.
 Panitia berhak melarang penggunaan kostum yang tidak sesuai
dengan ketentuan DISCO.
3. Pelanggaran dan Sanksi
 Pengawas pertandingan panitia bisa menjadi saksi terhadap
pelanggaran yang terjadi di lapangan dan memiliki hak penuh
untuk mengambil keputusan.
 Pelanggaran dapat berupa pelanggaran non verbal dan pelanggaran
verbal.
 Jika terjadi perkelahian baik di dalam maupun di luar lapangan
akan diberlakukan sanksi sebagai berikut.
a. Seluruh peserta DISCO dan suporternya dilarang menghina baik
secara verbal maupun non verbal kepada wasit, panitia, petugas
pertandingan, dan peserta turnamen. Jika terbukti suporter tim
membuat keonaran, maka sanksi yang diberlakukan kepada tim
adalah dikeluarkan dari turnamen.
b. Seluruh peserta DISCO yang melanggar peraturan umum dan
peraturan khusus dapat dikenakan sanksi.
4. Protes
 Kapten tim yang mengajukan protes wajib mendatangi scoresheet
terlebih dahulu.
 Protes yang diajukan dalam bentuk apapun tidak akan merubah hasil
pertandingan.
5. Tambahan
 Peraturan bisa berubah dan bertambah sesuai dengan kebutuhan
panitia (bila ada perubahan akan dipublikasikan).
D. PEMENANG DAN HADIAH
1. DNS II Futsal Cup
Juara I
: Trophy, piagam, uang pembinaan sebesar Rp. 2.000.000,Juara II
: Trophy, piagam, uang pembinaan sebesar Rp. 1.500.000,Juara III
: Trophy, piagam, uang pembinaan sebesar Rp. 1.000.000,Juara IV
: Trophy, piagam, uang pembinaan sebesar Rp. 500.000,2. DISCO 5x5
 Putra
Juara I
: Trophy, piagam, uang pembinaan sebesar Rp. 1.250.000,Juara II
: Trophy, piagam, uang pembinaan sebesar Rp. 1.000.000, Putri
Juara I
: Trophy, piagam, uang pembinaan sebesar Rp. 1.250.000,Juara II
: Trophy, piagam, uang pembinaan sebesar Rp. 1.000.000,E. CONTACT PERSON
 DNS Futsal Cup 2017 : 085870649656 (Fakhri)
 DISCO 5x5 2017
: 089676368869 (Ilham)
 Info Pendaftaran
: 08981078166 (Risma)

