
13. CABANG BULUTANGKIS 

A. Waktu dan Tempat 

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. Cabang bulu tangkis tunggal putra 

2.  Cabang bulu tangkis tunggal putri 

3. Cabang bulu tangkis ganda putra  

4. Cabang bulu tangkis ganda putri 

C. Peraturan Perlombaan 

1. Peserta diwajibkan hadir 15 menit sebelum perlombaan dimulai. 

2. Seorang pemain diperbolehkan mengikuti dua nomor perlombaan. 

3. Selama perlombaan berlangsung pemain tidak diperkenankan 

mengubahshuttlecock. 

4. Tiga kali berturut-turut peringatan wasit tidak diindahkan ketika pemain 

mengulur-ulur waktu permainan, maka pemain tersebut dikenakan 

diskualifikasi. 

5. Pemain yang mengalami cidera atau sakit pada saat perlombaan dan tidak 

dapat melanjutkan permainan, dinyatakan kalah dan tidak diberikan waktu 

istirahat. 

6. Apabila terjadi gangguan lebih dari 30 menit, panitia dapat menunda 

perlombaan dengan catatan permainan yang telah selesai dianggap syah, 

dan permainan dilanjutkan dari sisa permainan yang belum 

dipertandingkan. 

7. Seluruh perlombaan akan dipandu dan diawasi oleh wasit yang ditunjuk 

oleh panitia pelaksana. 

8. Wasit dan hakim garis disiapkan oleh panitia pelaksana. 

9. Keputusan wasit adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

 



D. Sistem Perlombaan 

1. Sistem perlombaan yang digunakan adalah system gugur. 

2. Scoring  menggunakan Sistem Relly Point 21. 

E. Memulai Perlombaan 

1. Perlombaan dimulai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan 

disepakati. 

2. Apabila sarana dan prasarana belum siap, maka kedua regu yang akan 

bertanding harus menunggu. 

3. Apabila belum masuk waktu yang telah ditentukan dalam jadwal, namun 

sarana dan prasarana serta kedua regu yang akan bertanding sudah siap, 

maka perlombaan dapat dilangsungkan atas persetujuan kedua regu yang 

akan bertanding, wasit dan pimpinan perlombaan. 

F. Walk Out (WO) 

WO dijatuhkan apabila: 

1. Peserta perlombaan datang terlambat atas kesalahan sendiri lebih dari 10 

menit dari jadwal yang telah ditentukan, kecuali ada alasan yang 

dapatditerima. 

2. Menolak bertanding sesuai dengan jadwal yangditentukan. 

3. Memakai pemain yang tidak terdaftar sebagaipemain. 

4. Peserta tidak hadir di lapangan setelah di panggil panitia 3 kali berturut-

turut. 

5. Apabila salah satu pasangan ganda berhalangan atau sakit sehingga tidak 

bisabertanding. 

G. Shuttlecock 

Shuttlecock  yang digunakan dalam perlombaan adalahShuttlecock  standar 

PBSI. 

H. Pakaian 

1. Setiap pemain diwajibkan berpakaian seragam bulu tangkis sesuai 

peraturan yang berlaku sejak babakpenyisihan. 

2. Untuk peserta putri diwajibkan menggunakan kerudung dan pakaian 

training olahraga. 



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

nama pemain dan dibawahnya ditulis nama perguruan tinggi 

yangdiwakilinya. 

4. Pada babak semi final dan final warna pakaian tidak boleh sama dengan 

babak penyisihan. 

5. Warna pakaian pemain ganda harus sama sejak babak penyisihan. 

I. 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. 

J. 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. 

 


