10. CABANG FUTSAL
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
Perlombaan futsal perseorangan putra.
C. Peraturan Perlombaan
1. Peraturan perlombaan dalam cabang olahraga futsal menggunakan
standar perlombaan futsal yang sudah ditetapkan FIFA.
2. Jumlah pemain maksimal 12 orang (Line Up) dan 2official.
3. Official tim tidak bolehbermain.
D. Sistem Perlombaan
Sistem perlombaan yang digunakan adalah sistem gugur.
E. Perlengkapan Perlombaan
1. Seragam atau kostum yang digunakan pemain harus bernomor punggung.
2. Pada kaos pemain/peserta di bagian belakang (punggung) harus ditulis
nama

pemain

dan

dibawahnya

ditulis

nama

perguruan

tinggi

yangdiwakilinya.
3. Kaos kaki yang digunakan tim pemain harus memiliki warna yangsama.
4. Setiap pemain harus menggunakan pengaman kaki (shinguards).
5. Sepatu dengan model yang diperkenankan untuk dipakai terbuat dari kain
atau kulit lunak atau sepatu gimnastik dengan sol karet atau terbuat dari
bahan yang sejenisnya.
6. Penyimpangan terhadap peraturan di atas, maka tim pemain dinyatakan
diskualifikasi.
F. Durasi Perlombaan
Lamanya perlombaan dalam lomba futsal diatur sesuai ketentuan berikut :
1. Durasi perlombaan pada babak penyisihan knock out adalah 15 menit.
Waktu istirahat antar babak adalah 5 menit.

2. Jika seri langsung adu penalti, kecuali final ada tambahan waktu 10 menit.
Kick off minimal 5 pemain.
G. Walk Out (WO)
WO dijatuhkan apabila:
1. Peserta perlombaan datang terlambat atas kesalahan sendiri lebih dari
10 menit dari jadwal yang telah ditentukan.
2. Menolak bertanding sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
3. Memakai pemain yang tidak terdaftar sebagai pemain.
4. Peserta tidak hadir di lapangan setelah dipanggil panitia 3 kali berturutturut.
5. Keluar arena perlombaan.
H. Protes
1. Protes diajukan secara tertulis kepada panitia dengan data yang lengkap.
2. Protes tidak boleh keluar dari aturan yang sudah ditetapkan panitia dan
disepakati bersama.
I. 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.

