SMA SANTA URSULA
Jalan Pos 2, Jakarta 10010, Tromol Pos 1098
Telp. (021) 3840915 Fax. (021) 3517505

PELAKSANAAN DAN KETENTUAN UMUM
1. Pendaftaran:
Hari, tanggal

: Senin, 5 Oktober 2015 – Jumat, 30 Oktober 2015

Tempat

: SMA Santa Ursula Jakarta

Waktu

: 14.00 – 15.30 WIB ( Senin – Jumat)
11.30 – 13.00 WIB ( Sabtu )

2. Perlombaan
a) Perlombaan akan dilaksanakan pada Jumat, 6 November 2015 dan Sabtu, 7
November 2015.
b) Keterangan lebih lanjut mengenai jadwal dan tempat pelaksanaan lomba akan
diinformasikan pada saat technical meeting.

3. Kelengkapan Pendaftaran
a) Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran (Dapat di-download dari website
kami http://osis.santaursulajakarta.sch.id)
b) Menyerahkan foto ukuran 3x4 cm dan fotokopi kartu pelajar (2 lembar) yang
ditempel pada lembar formulir dan dilampirkan untuk keperluan ID card
c) Melampirkan surat keterangan dari sekolah yang bersangkutan dilengkapi dengan
stempel dan tanda tangan kepala sekolah
d) Membayar uang pendaftaran dan uang jaminan Walk Out pada saat pendaftaran
dilakukan di SMA Santa Ursula
e) Semua

peraturan

dan

informasi

mengenai

lomba

dapat

dilihat

di

http://osis.santaursulajakarta.sch.id
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4. Keterangan tambahan
a) Walk Out (WO)
i. WO diberlakukan pada semua lomba.
ii. WO diberlakukan untuk semua peserta yang tidak menghadiri technical meeting
dan/atau tidak menghadiri hari-H perlombaan.

b) Technical Meeting
i. Technical Meeting untuk seluruh lomba akan diadakan pada
Hari, tanggal : Jumat, 30 Oktober 2015
Tempat

: SMA Santa Ursula Jakarta

Waktu

: 13.00 – 15.00 WIB

ii. Setiap peserta wajib mengikuti technical meeting, yang tidak mengikuti
technical meeting akan dikenakan peraturan WO.

c) Pengumpulan softcopy Sinematografi
Hari, tanggal : Rabu, 3 November 2015
Tempat

: SMA Santa Ursula Jakarta

Waktu

: 14.00 – 16.00 WIB

Jika peserta ingin mengumpulkan softcopy Sinematografi sebelum waktu yang
ditentukan diatas, harap menghubungi panitia terlebih dahulu.

d) Pendaftaran Ulang
i. Pendaftaran ulang untuk semua peserta lomba dilakukan pada
Hari, tanggal : Jumat, 6 November 2015
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Tempat

: SMA Santa Ursula Jakarta

Waktu

: 07.00 – 08.30 WIB

e) Contact Person
Mengenai informasi lebih lanjut mengenai lomba-lomba, dapat menghubungi:
i. Tania Callista / 087889371837 / taniacallista (Line) : Futsal, Basket
ii. Audrey Rachel / 082299777208 / audreyrachel (Line) : Mural, Modern Dance
iii. Brigita Claudia / 081287282991 / brigittaclaudia (Line) : Sinematografi
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Peraturan Umum RASTROPHY
1. Peserta adalah siswa SMA atau sederajat.
2. Peserta dianjurkan untuk hadir paling lambat setengah jam sebelum lomba dimulai.
3. Setiap peserta atau anggota tim harus menyerahkan:
a. Formulir pendaftaran (Dapat di-download dari website kami
http://osis.santaursulajakarta.sch.id)
b. Pas foto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar
c. Fotokopi kartu pelajar 2 (dua) lembar dan surat keterangan dari sekolah
d. Biaya pendaftaran dan uang Walk Out (WO) sesuai lomba yang diikuti
4. Pembayaran uang pendaftaran dapat juga dilakukan via transfer ke rekening BCA
5350162595 a.n. Magdalena Lian / Sophia Runtung
5. Semua kelengkapan pendaftaran diserahkan saat technical meeting.
6. Semua peserta dan supporter bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan
kebersihan area sekolah selama acara RASTROPHY berlangsung.
7. ID Card peserta harus selalu dibawa saat pertandingan dan peserta yang tidak
membawa ID Card tidak diizinkan mengikuti pertandingan.
8. Keputusan juri pada perlombaan dan wasit pada pertandingan multak dan tidak
dapat diganggu gugat.
9. Apabila terjadi masalah di luar peraturan yang sudah tertera, maka keputusan berada
di tangan panitia. Keputusan tersebut tidak dapat diganggu gugat.
10. Peraturan tambahan, sistem pertandingan, dan ketentuan-ketentuan lainnya akan
diinformasikan pada saat technical meeting.
11. Setiap peserta wajib mengikuti technical meeting. Apabila peserta tidak hadir,
maka peserta dianggap telah menyetujui semua peraturan dan ketentuan
yangberlaku dan uang Walk Out (WO) hangus (tidak dikembalikan ke tangan
peserta).
12. Peserta bertanggung jawab atas keamanan barang-barang yang dibawa selama
berlangsungnya acara RASTROPHY.
13. Setiap peserta wajib melakukan pendaftaran ulang pada waktu dan tempat yang
telah ditentukan. Apabila tidak, peserta dianggap Walk Out ( WO ) atau gugur.
14. Setiap peserta wajib hadir pada pembukaan RASTROPHY.
15. Setiap peserta tidak diperbolehkan membawa senjata tajam dan obat-obatan
terlarang.
16. Semua peraturan dan informasi lomba dapat dilihat di website kami
http://osis.santaursulajakarta.sch.id
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Peraturan Khusus RASTROPHY
PERTANDINGAN OLAHRAGA
1. Futsal (PUTRA)
Uang pendaftaran
Pelaksanaan lomba
Hari, tanggal
Waktu
Tempat
Hadiah
Juara I
Juara II
Juara III
Peraturan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

: Rp 350.000,00 (termasuk WO Rp 50.000,00)
:
: Jumat – Sabtu, 6-7 November 2015
: Jumat, pukul 10.00 – 17.00 WIB
Sabtu, pukul 09.00 – 15.00 WIB
: Lapangan futsal SMA Santa Ursula Jakarta
:
: Uang tunai Rp 1.500.000,00 + trophy + medali + sertifikat
: Uang tunai Rp 1.250.000,00 + trophy + medali + sertifikat
: Uang tunai Rp 1.000.000,00 + trophy + medali + sertifikat

:
Sistem pertandingan yang digunakan adalah sistem gugur
Tim terdiri dari 5 orang pemain utama dan 7 pemain cadangan serta 2
officials (coach / guru pendamping)
Jam yang menjadi acuan adalah jam panitia dan wasit
Peserta terdiri dari 12 tim putra
Waktu pertandingan yaitu 2 x 12 menit (penyisihan), 2 x 15 menit
(semifinal dan final) dan istirahat 5 menit
Setiap tim wajib menyiapkan kostum berwarna gelap dan terang
Pemain yang mendapat kartu kuning membayar Rp 15.000,- dan kartu
merah Rp20.000,- Diberlakukan sistem akumulasi kartu. Jika pemain yang
terkena kartu kuning dua kali (di dua pertandingan) maka dilarang tampil di
1 (satu) pertandingan selanjutnya. Apabila pemain terkena kartu merah atau
dua kali kartu kuning dalam satu pertandingan maka pemain tersebut
dilarang tampil di 2 (dua) pertandingan selanjutnya
Selain peraturan diatas, peraturan pertandingan yang digunakan sesuai
dengan peraturan pertandingan BFN (Badan Futsal Nasional)
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9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

Setiap tim diharapkan hadir 30 menit sebelum pertandingan dimulai. Tim
yang terlambat akan ditunggu selama 10 menit (dengan 3 kali pemanggilan),
terhitung dari waktu yang telah ditentukan. Jika tim tidak hadir juga maka
dinyatakan kalah/Walk Out (WO)
Pemain wajib menggunakan dekker
Pemain yang bermain menggantikan pemain lain namun tidak ada di daftar
pemain, maka tim tersebut akan langsung didiskualifikasi
Apabila pemain yang hadir pada hari pertandingan tidak sama dengan data
yang diterima panitia, pemain tersebut tidak diperbolehkan bermain
Diharuskan untuk membawa minimal 3 orang suporter
Jika cuaca hujan, pertandingan akan dihentikan dengan persetujuan wasit.
Pertandingan akan dilanjutkan dengan waktu yang tersisa dengan jadwal
menyusul, dengan catatan cuaca sudah membaik
Jadwal pertandingan dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai situasi dan
kondisi

2. Basket (PUTRI)
Uang pendaftaran
Pelaksanaan lomba
Hari, tanggal
Waktu
Tempat
Hadiah
Juara I
Juara II
Juara III

: Rp 350.000,00 (termasuk WO Rp 50.000,00)
:
: Jumat – Sabtu, 6-7 November 2015
: Jumat, pukul 10.00 – 17.00 WIB
Sabtu, pukul 09.00 – 15.00 WIB
: Lapangan basket luar SMA Santa Ursula Jakarta
:
: Uang tunai Rp 1.500.000,00 + trophy + medali + sertifikat
: Uang tunai Rp 1.250.000,00 + trophy + medali + sertifikat
: Uang tunai Rp 1.000.000,00 + trophy + medali + sertifikat

Peraturan :
1. Sistem pertandingan yang digunakan adalah sistem gugur.
2. Peraturan yang digunakan adalah peraturan FIBA yang sudah diratifikasi oleh
PERBASI dan semua peserta dianggap telah mematuhinya
3. Peserta terdiri dari 8 tim putri.
4. Jumlah pemain yang hadir saat pertandingan minimal 5 (lima) orang. Jika
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5.
6.

kurang dari jumlah yang telah di tentukan, maka tim tersebut akan di
diskualifikasi.
Waktu pertandingan 4 x 10 menit kotor (untuk semifinal dan final, 2 menit
terakhir bersih)
Setiap tim wajib menyiapkan kostum gelap dan terang, dengan nomor
punggung tetap.

7.

Pemain yang bermain menggantikan pemain lain namun tidak ada di daftar
pemain, maka tim tersebut akan langsung didiskualifikasi
8. Apabila pemain yang hadir pada hari pertandingan tidak sama dengan data
yang diterima panitia, pemain tersebut tidak diperbolehkan bermain
9. Semua tim wajib datang 30 menit sebelum pertandingan. Toleransi waktu
yang di berikan adalah 10 menit dengan 3 (tiga) kali panggilan. Bila tim
bersangkutan melewati batas waktu toleransi, maka tim tersebut di nyatakan
Walk Out (WO)
10. Diharuskan untuk membawa minimal 3 orang suporter.
11. Jika cuaca hujan, pertandingan akan dihentikan dengan persetujuan wasit.
Pertandingan akan dilanjutkan dengan waktu yang tersisa dengan jadwal
menyusul, dengan catatan cuaca sudah membaik.
12. Jadwal pertandingan dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai situasi dan kondisi.

PERLOMBAAN
1. Modern Dance
Uang pendaftaran
Pelaksanaan lomba
Hari, tanggal
Waktu
Tempat
Hadiah
Juara I
Juara II
Juara III

: Rp 250.000,00 (termasuk WO Rp 50.000,00)
:
: Jumat, 6 November 2015
: 15.00 – 17.00 WIB
: Aula Ursula (lantai 3)
:
: Uang tunai Rp 1.000.000,00 + trophy + sertifikat
: Uang tunai Rp 850.000,00 + trophy + sertifikat
: Uang tunai Rp 700.000,00 + trophy + sertifikat

Peraturan
:
1. Tarian yang dibawakan merupakan tari modern
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2.
3.
4.
5.

Merupakan lomba kelompok. Setiap tim beranggotakan 5-7 orang
Durasi penampilan 4-7 menit
Pakaian yang digunakan harus sopan
Keterlambatan anggota tidak menjadi tanggung jawab panitia dan akan
mengurangi nilai kelompok
6. Pengundian urutan lomba akan dilaksanakan pada saat technical meeting
7. Diharuskan untuk membawa minimal 3 orang supporter
8. Peserta datang paling lambat 30 menit sebelum lomba dimulai
9. Keputusan juri bulat dan tidak dapat diganggu-gugat.
10. Peserta yang tidak memenuhi syarat akan didiskualifikasi
Aspek Penilaian
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

:

Kekompakan
Penampilan secara keseluruhan
Teknik
Aransemen lagu
Variasi gerakan
Kesesuaian dengan peraturan
Kostum

2. Mural
Uang pendaftaran
Pelaksanaan lomba
Hari, tanggal
Waktu
Tempat
Hadiah
Juara I
Juara II
Juara III

: Rp 150.000,00 (termasuk WO Rp 50.000,00)
:
: Sabtu, 7 November 2015
: 10.00 – 13.00 WIB
: Sebelah lapangan basket luar SMA Santa Ursula
:
: Uang tunai Rp
: Uang tunai Rp
: Uang tunai Rp

700.000,00 + trophy + sertifikat + perangko
600.000,00 + trophy + sertifikat + perangko
500.000,00 + trophy + sertifikat + perangko

Peraturan
:
1. Lomba ini merupakan lomba beregu, 1 regu terdiri dari maksimal 2 orang.
2. Waktu perlombaan : 3 jam
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3. Tema Mural yang diadakan di acara RASTROPHY ini adalah Indonesia dan
Dunia
4. Bahan yang disediakan panitia: tripleks berukuran 1,5 m x 1 m
5. Peserta membawa cat masing-masing. Cat yang digunakan bebas, tidak
ditentukan
6. Karya harus berupa mural, grafiti, dan boleh menggabungkan keduanya
7. Isi mural sesuai tema tanpa mengandung unsur pornografi, tulisan kasar/tidak
sopan, menyinggung, dll.
8. Dilarang mencorat-coret sekitar area
9. Peserta wajib hadir maksimal 30 menit sebelum perlombaan
10. Jika peserta terlambat 15 menit dari waktu yang sudah ditentukan, peserta akan
dianggap Walk Out (WO)
11. Hasil mural yang menjadi juara akan dicetak dalam bentuk perangko dan
diberikan ke pemenang
Aspek Penilaian
1.
2.
3.
4.
5.
6.

:

Penentuan kontras warna
Font (font harus dapat dibaca oleh juri)
Keindahan dan kerapihan dalam pewarnaan
Kreatifitas dan keorisinilan
Kesesuaian dengan tema
Kebersihan karya

3. Sinematografi
Uang pendaftaran
Pelaksanaan lomba
Hari, tanggal
Waktu
Tempat
Hadiah
Juara I
Juara II
Juara III

: Rp 250.000,00 (termasuk WO Rp 50.000,00)
:
: Jumat, 6 November 2015
: 12.00 – 15.00 WIB
: Ruang Multimedia (Screening)
:
: Uang tunai Rp 1.250.000,00 + trophy + sertifikat
: Uang tunai Rp 1.000.000,00 + trophy + sertifikat
: Uang tunai Rp 750.000,00 + trophy + sertifikat
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Peraturan

:

1. Setiap sekolah diperbolehkan mengirimkan maksimal 2 tim
2. 1 tim terdiri dari maksimal 10 kru
3. Sekolah boleh mengirimkan 1 tim lain di luar 2 tim utama tetapi tim tersebut akan
dimasukkan ke dalam daftar waiting list
4. Jika jumlah peserta tidak mencapai 8 tim, maka akan diambil dari waiting list.
Panitia akan menghubungi peserta yang bersangkutan apabila ada tim yang terdaftar
di waiting list diambil untuk mengikuti perlombaan sehari sebelum technical
meeting. Penyelesaian administrasi peserta dari waiting list dilakukan pada saat
technical meeting.
5. Tema lomba sinematografi RASTROPHY: Unleash Your Creativity
6. Film adalah karya original dan belum pernah dipublikasikan atau diikutsertakan
dalam lomba lain.
7. Isi dari film dokumenter tidak boleh mengandung SARA dan pornografi.
8. Durasi film 5-10 menit
9. Film dokumenter menggunakan bahasa Indonesia. Apabila menggunakan bahasa
lain, harap menyertakan subtitle bahasa Indonesia.
10. Setiap tim hanya boleh menyerahkan maksimal 1 buah film
11. Sistem perlombaan sinematografi RASTROPHY yaitu mengumpulkan film yang
telah dibuat kemudian mengikuti Screening bersama-sama dengan juri.
12. Setiap tim mengumpulkan filmnya dalam format soft copy berbentuk CD dan diberi
nama tim dan asal sekolah dan dikumpulkan paling lambat Rabu, 3 November
2015 di SMA Santa Ursula Jakarta
13. Keputusan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat
14. Semua karya peserta akan menjadi hak milik dari Panitia RASTROPHY
15. Dari keseluruhan peserta akan diambil 3 film untuk menjadi juara I, II, III.
Aspek Penilaian
1.
2.
3.
4.
5.

:

Originalitas
Kreativitas dan ide
Teknik pengambilan gambar
Pesan dalam gambar video / film yang diterima penonton
Film memenuhi aspek inspiratif, komunikatif, dan tidak membosankan
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