PERATURAN PERTANDINGAN
Futsal Battle 2018
I. TIM PESERTA
Tim peserta berasal dari umum yang telah mendaftarkan diri, serta telah memenuhi Persyaratan Pendaftaran tim
Peserta yang ditetapkan oleh PANITIA, yakni:
a. Melengkapi daftar susunan 15 PEMAIN & 3 OFFICIAL.
b. Menyerahkan foto-copy keterangan diri pemain (KTP atau surat identitas lain dan ditandatangani diatas
materai Rp 6.000,-).
c. Pas Photo terbaru uk. 3 x 4, 2 lbr (FULL COLOR).
d. Menunjukkan bukti pendaftaran peserta sebesar Rp. 300.000,- /tim dan akan mendapatkan paket produk
untuk masing-masing tim peserta pada saat Techical Meeting.
II. PEMAIN & OFFICIAL
a. Pemain dan Official terdaftar dalam Daftar Susunan 12 Pemain dan 3 Official (Surat Keabsahan) yang
ditandatangani oleh MANAGER TIM.
b. Tingkat permainan pemain BEBAS, dengan pembatasan maks. 2 pemain liga pro atau pemain timnas pada
setiap tim.
c. Official adalah anggota tim peserta yang berfungsi sebagai Manajer tim, Pelatih, Asisten Pelatih, Staf Umum
(perlengkapan) & Koordinator Suporter.
d. Semua pemain dan official yang terdaftar harus memiliki KTP ASLI atau surat keterangan diri yang harus
dibawa pada saat pertandingan.
e. Setiap pemain hanya dapat terdaftar satu kali dan dalam satu tim selama pelaksanaan Event ini
berlangsung.
III. SISTEMATIKA PERTANDINGAN
a. Sistematika Pertandingan :
 Eliminasi Round : 16 tim tiap kota x 3 event, total 32 Finalis per Area.
 Pertandingan menggunakan 2 kali main GUGUR, dimana setiap tim akan bermain 2 kali dengan lawan
yg berbeda.
 Tim peserta Eliminasi yang berhak maju ke babak Final Round :

 Pada babak Final Area, total tim perserta per Final Area adalah 32 tim.
 Tim yang berhak maju ke babak Grand Final adalah sbb:
Final Area DKI Jakarta
: Ranking 1 sd. 6
Final Area Kerawang
: Ranking 1 sd. 5
Final Area Bekasi
: Ranking 1 sd. 5
 Total Tim Grand Finalis adalah 16 tim.

b. Waktu Pertandingan: 2 x 20 menit kotor, dengan waktu istirahat / jeda pertandingan 3 menit.
c. Apabila terjadi draw, langsung diadakan adu pinalti yang dilakukan oleh 3 orang penendang. Jika
kedudukan / skor masih berimbang, maka akan dilakukan pengundian untuk penentuan pemenang, dengan
ketentuan tim yang memenangkan undian berhak untuk memilih menjadi penendang atau penjaga
gawang, dan tendangan pinalti tersebut dilakukan oleh pemain sisa.
d. Waktu WO: Adalah 5 menit dari jadwal pertandingan (disesuaikan). Tim peserta dinyatakan kalah WO bila
tidak dapat mengisi FORMULIR LINE UP dengan jumlah pemain minimal 5 orang pada akhir waktu 10 menit
tersebut (saat kick off).
Bagi tim yang WO tanpa keterangan yang jelas, Panitia akan memberikan sangsi untuk tidak diikutsertakan
dalam event yang diselenggarakan.
e. Kartu merah dan Kartu Kuning :
Sangsi Kartu Merah :
 Pemain yang mendapatkan kartu merah karena pelanggaran berat, tidak diperbolehkan main pada
3 pertandingan berikutnya.
 Sangsi Adminitrasi Rp 100.000, Tidak ada pemutihan sampai babak Final
Sangsi Kartu Kuning :
 Pemain yang mendapatkan kartu kuning pada saat pertandingan, pemain tersebut dikenakan
Sangsi Adminitrasi Rp 50.000, Tidak ada pemutihan sampai babak Final
Sangsi akumulasi kartu kuning :
 Pemain yang mendapatkan 2 kartu kuning pada saat pertandingan yang berbeda, pemain tersebut
mendapatkan hukuman tidak diperbolehkan bermain pada 1 pertandingan berikutnya.
Sangsi Adminitrasi Rp 100.000, Pemain yang mendapatkan 2 kartu kuning pada saat pertandingan yang sama (langsung
mendapatkan kartu merah), pemain tersebut akan mendapatkan sangsi tidak diperbolehkan
bermain pada 2 pertandingan berikutnya.
Sangsi Adminitrasi Rp 100.000, Tidak ada pemutihan sampai turnamen berakhir.
Apabila manager / official mendaftarkan pemain yang terkena akumulasi larangan bermain dalam line up
pemain, dan pertandingan sudah dimainkan, maka panitia berhak untuk MENDISKUALIFIKASI tim tersebut
dan kemenangan akan diberikan kepada pihak lawan.
f. Hadiah Final Round :
Juara
: Uang Tunai Rp. 7.000.000,- (tbc)
Runner Up
: Uang Tunai Rp. 5.000.000,- (tbc)
Peringkat III
: Uang Tunai Rp. 4.000.000,- (tbc)
Peringkat IV
: Uang Tunai Rp. 3.000.000,- (tbc)
g. Tim Terbaik di Elimination Round (sesuai kuota) berhak tampil di Final Round dan Tim Terbaik Final Round
(sesuai kuota) berhak tampil di Grand Final, waktu dan tempat akan di informasikan, apabila tim tersebut
berhalangan atau tidak dapat ikut untuk di babak selanjutnya, maka akan digantikan oleh tim peringkat
dibawahnya berdasarkan produktifitas gol, begitupun selanjutnya sampai ada Tim yang mewakili.
h. Tim yang masuk Grand Final tidak dapat mengganti dengan pemain baru, yang boleh bermain adalah
pemain yang terdaftar di Elimination Round dan Final Area.
i. Hadiah GRAND FINAL :
Juara
: Uang tunai Rp. 20.000.000,- + Trophy (tbc)
Runner Up
: Uang tunai Rp. 15.000.000,- + Trophy (tbc)
Peringkat III
: Uang tunai Rp. 10.000.000,- + Trophy (tbc)
Peringkat IV
: Uang Tunai Rp 7.000.000,- + Trophy (tbc)
Pemain Terbaik
: Uang Tunai Rp 3.000.000,- + Trophy (tbc)
Top Scorer
: Uang Tunai Rp 3.000.000,- + Trophy (tbc)
IV. PERATURAN UMUM PERTANDINGAN
a. Peserta (Manager Tim) wajib mengisi dan menyerahkan formulir LINE UP pemain yang telah disediakan oleh
panitia, paling lambat 5 menit sebelum pertandingan dimulai di meja pengawas pertandingan.
Sangsi :
 Apabila dalam waktu 5 menit sebelum bertanding ternyata official tim tidak mengumpulkan
formulir line up pemainnya, maka tim tersebut dinyatakan kalah WALK OUT (WO).

b. Setiap tim harus memiliki seragam tim (baju, celana, kaos kaki panjang) yang meliputi 1 set seragam
berwarna terang dan 1 set seragam berwarna gelap. Warna baju kiper harus berbeda dengan seragam baju
4 pemain lainnya dan rompi diwajibkan untuk pemain cadangan.
Sangsi:
 Apabila seragam tim tidak lengkap, maka pemain tersebut Tidak dapat bermain, dan apabila semua
seragam pemain tidak lengkap maka pertandingan dihentikan dan Tim tersebut dinyatakan kalah
WO.
c. Mulai babak Final Area, seragam tim tidak diperkenankan terdapat merk dagang sponsor, termasuk di
dalamnya adalah logo dan penulisan nama sponsor (font) dengan jenis dan warna yang sama/identik.
Sangsi:
 Apabila seragam tim melanggar ketentuan, maka tim tersebut Tidak dapat bermain, dan Tim
tersebut dinyatakan Kalah WO.
d. Setiap pemain hanya mempunyai satu nomor punggung hingga akhir kompetisi.
Sangsi :
 Apabila pihak panitia melihat adanya ketidaksesuaian dengan nomor punggung pemain, maka
panitia akan berkoordinasi dengan wasit yang memimpin pertandingan agar mengeluarkan pemain
tersebut dari lapangan, dan pemain tersebut dinyatakan tidak terdaftar atau tidak diperbolehkan
main sampai kompetisi berakhir. Dan apabila pemain tersebut mencetak gol, maka gol tersebut
akan dianulir (dinyatakan gol tidak sah).
e. Official harus mematuhi ketertiban :
 Official tidak diperbolehkan merokok di area lapangan.
 Official diharuskan memakai pakaian yang rapi.
 Official harus menghormati wasit, table official, official dan pemain lawan.
Sangsi :
 Panitia berhak untuk menegur dan mengeluarkan official tersebut dari bench atau official tersebut
harus menonton dari luar area pertandingan.
f. Pemain dan Official harus menggunakan ID Card (sudah ditempel foto dan stempel panitia) disetiap
program acara dan saat menonton pertandingan. ID Card tersebut tidak diperkenankan dipakai oleh orang
lain. Apabila peserta tidak membawa / memakai ID Card, maka pemain tersebut tidak dapat dimainkan pada
saat pertandingan.
g. Selama dalam pelaksanaan kompetisi, pemain, official dan pendukungnya dilarang keras membuat
keributan dan kerusuhan serta membawa senjata tajam atau benda / alat yang dapat membahayakan orang
lain. Jika ada yang melanggar, maka proses hukum akan diberlakukan sesuai hukum yang berlaku di
Indonesia, dan proses hukum akan ditujukan kepada pelaku (elemen ini akan diserahkan kepada pihak
berwajib / KEPOLISIAN) dan akan diberitakan di media cetak atau elektronik.
h. FORCE MAJEUR yang terjadi oleh faktor alam, maka panitia akan berkoordinasi dengan para manager untuk
mencari solusi yang terbaik.
i. Bila ada ketidakpuasan dari tim peserta, tim peserta tersebut harus membuatnya secara tertulis.
j. Peraturan pertandingan ini dapat ditambah atau diubah oleh PANITIA (apabila diperlukan), untuk
menyempurnakan peraturan pertandingan.
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