12. CABANG TENIS MEJA
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
1. Tunggal putra
2. Tunggal putri
3. Ganda putra
4. Ganda putri
C. PeraturanPerlombaan
1. Pemain adalah mahasiswa/mahasiswi yang sudah melalui verivikasi
keabsahan pemain yang dilaksanakan oleh tim verivikasi dan mendapatkan
ID CARD resmi dari panitia
2. Seorang pemain diperkenankan bertanding lebih dari satu nomer
perlombaan
3. Pemain yang akan bertanding wajib menyerahkan ID Card kepada wasit.
4. Setiap pemain yg bertanding hanya boleh didampingi oleh 1 orang
official/coach dan memakai ID Card.
5. Pemain tidak diperkenankan memakai pakaian berwarna putih/dominan
putih
6. Seragam pemain wajib bertuliskan nama pemain & perguruan tinggi.
7. Untuk nomer ganda (putra,putri,campuran) setiap pasangan wajib memakai
seragam minimal dibagian atas & pemakaian seragam pemain ganda harus
berbeda dari lawannya apabila sama akan dilakukan undian untuk
mengganti seragam.
8. Pemain yang dipanggil selama 15 menit apabila tidak datang maka
dinyatakan WO
9. Setiap pemain yang bertanding diwajibkan menandatangani hasil
perlombaan

D. Sistem Perlombaan
1. Peraturan yang dipakai adalah peraturan PTMSI.
2. Meja yang dipergunakan standar internasional/nasional.
3. Bola yang dipergunakan standar ukuran 40mm + plastik berwarna putih.
4. Sistem perlombaan nomor tunggal putra & putri ditentukan pada saat
Technical Meeting.
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menggunakan sistem gugur.
6. Seeded/unggulan untuk nomor tunggal putra & putri diambil dari hasil
perlombaan Pionir ke VIII.
7. Bet yang digunakan harus berwana merah & hitam serta berlogo ITTF,
wasit berhak mendiskualifikasi bet apabila tidak terdapat logo ITTF.
8. Pemakaian karet harus menutup seluruh permukaan bet dan permukaan
karet harus rata.
9. Wasit berhak menyatakan bet yang digunakan sah/tidak dan apabila
dinyatakan tidak sah maka pemain tersebut diberikan waktu 5 menit
untuk mengganti betnya.
10. Pemakaian bet bintik diperkenankan dan apabila ada bintik yang rontok /
lepas lebih dari 3 maka bet dinyatakan tidak sah.
11. Pemakaian karet bintik proses tidakdiperkenankan.
12. Apabila ada kesalahan service akan diberikan peringatan 1 kali dan
selanjutnya apabila terulang maka poin menjadi milik lawan.
13. Pada permainan ganda, apabila terjadi skor 2-2, maka pada permainan ke
5, dan mencapai angka 5, maka kedua pasangan bertukar tempat, dan
penerima service berganti.
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memberikan arahan berupa ucapan maupun tanda dari anggota badan
dan wasit berhak memberikan peringatan berupa kartu kuning serta kartu
merah dan yang bersangkutan harus meninggalkan tempat official sampai
perlombaan berakhir.
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16. Time out bisa diajukan oleh pemain yang bertanding /official.
17. Waktu time out adalah 1 menit
E. Protes
1. Peraturan protes adalah dengan mengisi blangko protes dan membayar
uang sejumlah Rp 250.000,00. Uang protes menjadi milik panitia apabila
protes dinyatakan gagal, dan dikembalikan apabila protes dinyatakan sah
dan disetujui panitia. Protes hanya boleh dilakukan oleh official.
2. Waktu maksimal protes adalah 30 menit setelah hasil perlombaan
ditandatangani.
F. 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.

