
16. CABANG SEPAK TAKRAW 

A. Waktu dan Tempat Perlombaan 

a. Waktu perlombaan pada tanggal 16 s.d 21 Juli 2019. 

b. Tempat perlombaan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Ruang 

perlombaan akan diumumkan melalui website pionir.uin-malang.ac.id pada 

tanggal 8 Juli 2019. 

B. Kategori Perlombaan 

Kategori Perlombaan Sepak Takraw adalah Beregu putra.  

C. Peraturan Perlombaan 

Beberapa aturan beregu internal sepak takraw sebagai berikut: 

1. Lapangan Sepak Takraw seukuran dengan Badminton yakni 13,40 x 6,10 

meter. 

2. Takraw dapat dimainkan didalam gedung dan juga dapat dimainkan di 

luar gedung (apabila dimainkan di dalam gedung maka tinggi loteng 

minimal 8 m dari lantai). 

3. Keempat sisi lapangan ditandai dengan cat atau lakban yang lebarnya 4 

cm diukur dari pinggir sebelah luar. 

4. Area bebas minimal 3 meter dari garis luar lapangan harus bebas 

rintangan. 

5. Centre Line adalah garis tengah dengan lebar 2 cm. 

6. Quarter Circle adalah garis seperempat lingkaran dipojok garis tengah 

dengan radius 90 cm diukur dari garis sebelah dalam. 

7. The Service Circle adalah lingkaran servis dengan radius 30 cm berada 

ditengah lapangan,jarak dari garis belakang 2,45 m dan jarak dari titik 

tengah garis lingkaran ke garis tengah (centre line) 4,25 m, jarak titik 

tengah lingkaran adalah 3,05 m dari kiri dan kanan garis pinggir 

lapangan. 

8. Tiang Putra Tingginya 1,55 m dipinggir dan minimal 1,52 m ditengah dan 

kedudukan tiang 30 cm di luar garis pinggir. 

9. Net Sepak Takraw terbuat dari tali / benang kuat atau nilon, dimana tiap 

lubangnya lebar 5 – 8 cm. Lebar net 70 cm dan panjang 6,10 m 

10. Bola Takraw terbuat dari plastik (sytetic fibre) dimana awalnya adalah 



terbuat dari rotan. Lingkaran 42-44 cm(putra) dan 43-45 cmm(putri). 

Berat adalah 170-180 gr (putra) dan 150-160 gr (putri). 

11. Setiap “Regu” diperbolehkan 2x penggantian pemain dalam satu set. 

12. Penggantian pemain diperbolehkan setiap saat ketika bola mati, melalui 

Manager / Pelatih yang disetujui oleh Official Referee. 

13. Pemain yang mendapat“Kartu Merah”dan dikeluarkan oleh wasit dapat 

diganti dengan ketentuan belum ada penggantian pemain sebelumnya. 

14. Suatu ”Regu” apabila yang bermain kurang dari 3 (tiga) orang pemain, 

maka tidak boleh melanjutkan permainan dan regu tersebut dinyatakan 

kalah. 

D. Sistem Perlombaan 

Perlombaan Cabang Sepak Takraw menggunakan sistem gugur. 

E. Ketentuan Peserta 

1. Permainan ini dimainkan oleh dua “REGU” masing-masing regu terdiri 

dari 3 orang pemain dan setiap regu dilengkapi 2 (dua) pemain cadangan. 

2. Satu dari 3 pemain di posisi belakang disebut Back atau “TEKONG” (yang 

melakukan sepak mula) 

3. Dua Pemain berada didepan, yang sebelah kiri disebut “APIT KIRI” sebelah 

kanan disebut “APIT KANAN”. 

4. Semua pemain putra diharuskan memakai pakaian kaos seragam yang 

berlengan T-Shirt dan bersepatu karet. Pemain tidak diperkenankan 

memakai pakaian yang membahayakan lawan selama perlombaan, kecuali 

dalam kondisi cuaca dingin pemain diperkenankan memakai track suit. 

5. Pakaian yang pantas untuk seorang pemaian adalah yang menutupi 

badan seperti baju kaos/T.shit (dipakai rapi/dimasukkan). 

6. Pakaian pemaian yang membantu kecepatan bola tidak diperbolehkan 

7. Kapten regu harus memakai band tangan disebelah kiri. 

8. Semua pemain diharuskan memakai pakaian dengan nomor punggung 

yang tetap selama Tournament. Nomor punggung 1 s.d. 36 yang tingginya 

19 cm. 

9. Setiap pemain harus mematuhi peraturan permainan. 

10. Selama permainan berlangsung, hanya kapten regu yang diperbolehkan 



berhubungan dengan wasit, kecuali atas kehendak wasit. 

F. Pakaian 

1. Setiap pemain diwajibkan berpakaian seragam sesuai peraturan yang 

berlaku sejak babak penyisihan 

2. Pada kaos pemain peserta di bagian belakang (punggung) harus ditulis 

nama pemain dan dibawahnya ditulis nama perguruan tinggi yang 

diwakilinya. 

G. Ketentuan Wasit 

Pemain yang melanggar peraturan dibawah ini akan mendapat hukuman 

pernyataan dari wasit apabila: 

1. Memperlihatkan sikap tidak sopan kepada pemain lain atau penonton juga 

kepada wasit atas keputusan yang diambil. 

2. Menampakkan sikap tidak bersahabat dan tidak sopan. 

3. Menghubungi wasit yang bertugas secara kasar mengenai suatu keputusan 

yang diambil. 

4. Meninggalkan lapangan permainan tanpa permisi kepada wasit yang 

memimpin perlombaan. 

5. Memberikan bola kepada pihak lawan dengan menggunakan kaki atau 

melemparkannya dengan kasar. 

6. Berkelakuan tidak sopan selama permainan. 

H.  Penutup 

Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan pada 

waktu technical meeting pada tanggal 15 Juli 2019 pukul 10.00 WIB s.d 12.00 

WIB. 

 

 


