
17. CABANG BASKET 

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. Peraturan Umum 

1. Peraturan yang digunakan adalah peraturan FIBA tahun 2018 dan 

peraturan yang telah ditetapkan panpel. 

2. Semua tim peserta wajib mengikuti semua proses acara sesuai dengan 

ketentuan panpel. 

3. Wasit yang memimpin perlombaan adalah dari Perbasi Kota Malang. 

C. Sistem Perlombaan dan Waktu Perlombaan 

1. Terdiri dari satu Tim putra dan satu tim putri untuk setiap Universitas. 

2. Sistem perlombaan yang digunakan adalah sistem GUGUR TUNGGAL. 

3. Tim yang memenangkan perlombaan akan lolos ke babak berikutnya. 

4. Apabila terjadi WO maka skor kemenangan adalah 20-0. 

5. Waktu perlombaan menggunakan 4 x 10 menit kotor, dengan tambahan 

aturan; apabila terjadi time out dan tembakan hukuman (free throw) waktu 

berhenti, serta 3 menit terakhir di kuarter empat. 

6. Apabila terjadi overtime atau babak tambahan; maka waktu perlombaan 5 

menit kotor, dengan tambahan aturan; apabila terjadi time out dan 

tembakan hukuman (free throw) waktu berhenti, serta waktu 1 menit 

terakhir waktu bersih. 

7. Toleransi keterlambatan adalah 10 menit dari jadwal yang ditentukan 

panpel. 

D.  Tim 

1. Setiap tim beranggotakan maksimal 15 orang. Dengan rincian ; 12 pemain, 

dan 3 orang ofisial tim (lihat peraturan tentang official). 

2. Setiap tim harus datang ke lapangan perlombaan paling lambat 30 menit 

sebelum jadwal yang telah ditentukan. 



E. Peserta 

Peserta adalah mahasiswa/mahasiswi asli dari PTKIN. Apabila terbukti ada 

pemain yang tidak sah dan dimainkan oleh suatu tim maka timnya diberi 

sanksi diskualifikasi dari turnamen. 

F. Offficial 

1. Yang dimaksud official adalah: 

a. Manager Tim; adalah orang yang bertugas mengurusi administrasi 

tim. 

b. Pelatih tim adalah tenaga profesional atau dosen/pegawai PTKIN.  

c. Utility tim; adalah orang yang bertugas membantu tim. 

2. Pendamping tim merupakan bagian dari anggota tim. 

3. Pendamping harus menggunakan pakaian yang rapi dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

a.  Laki-laki : Mengenakan sepatu dan berkaos kaki (sepatu tertutup 

bukan selop atau sandal). Kemeja/baju/kaos berkerah (lengan 

panjang atau pendek). Celana panjang formal berbahan kain bukan 

jeans dan bukan celana training. 

b.   Perempuan : Mengenakan sepatu dan berkaos kaki (sepatu tertutup 

bukan selop atau sandal). Kemeja/baju/kaos berkerah (lengan 

panjang atau pendek). Celana panjang formal atau rok formal 

berbahan kain bukan jeans dan bukan celana training. 

4. Pendamping tim yang wajib hadir pada saat bertanding minimal 1 orang 

(diutamakan adalah pelatih atau asisten pelatih). 

5. Semua pendamping tim wajib terdaftar pada saat pendaftaran tim dan 

akan disahkan pada saat pertemuan teknik. 

6. Hanya pendamping tim terdaftar yang diperbolehkan mendampingi 

timnya. 

7. Untuk pendamping tim yang boleh berdiri saat mendampingi timnya 

bertanding adalah pelatih atau asisten pelatih. 

8. Apabila pelatih atau asisten pelatih tidak dapat hadir mendampingi tim, 

maka tim diperbolehkan didampingi oleh pendamping tim yang terdaftar 

(official) tapi tidak diperbolehkan berdiri memberikan instruksi saat 



perlombaan berlangsung kecuali saat time out dan pergantian babak, 

periode/quarter. 

9. Wajib menyerahkan foto ukuran 3x4, fotokopi lisensi pelatih yang masih 

berlaku untuk setiap pendamping tim yang didaftarkan dan ditempel pada 

formulir. 

10. Official yang wajib hadir pada saat perlombaan minimal 1 orang yang 

sudah terdaftar dan disahkan oleh panpel. 

11. Panitia berhak menentukan official yang tidak memenuhi persyaratan 

yang tidak diperkenankan mendampingi tim. 

12. Jika tim tersebut tidak didampingi minimal 1 orang official, maka tim 

tersebut dinyatakan kalah WO. 

13. Semua official wajib terdaftar pada saat pendaftaran dan disahkan oleh 

tim keabsahan dari panpel. Hanya official terdaftar dan yang memenuhi 

persyaratan pakaian yang diperbolehkan mendampingi timnya. 

G. Kostum 

1. Setiap tim wajib memiliki kostum minimal 2 set (warna dominan putih dan 

warna dominan selain putih). 

2. Nama atau identitas sekolah harus tertulis di kostum bagian depan dan 

dapat terbaca dengan jelas. 

3. Kostum harus seragam/sama (motif, warna, desain, dan lain- lain). 

4. Tim yang namanya disebut pertama pada jadwal perlombaan memakai 

kostum warna dominan putih dan berada disebelah kiri meja perlombaan, 

tim yang disebut kedua dalam jadwal perlombaan memakai kostum warna 

dominan selain putih dan berada disebelah kanan meja perlombaan. 

5. Kostum harus dilengkapi dengan nomor mulai 0, 00 dan 1 sampai dengan 

99. 

6. Khusus untuk pemain yang menggunakan Hijab/Jilbab, warna daleman 

harus menyesuaikan/sesuai warna kostum). 

7. Kaos kaki seragam/warna dominan yang sama. 

H. Pelanggaran dan Sanksi 

1. Panitia pelaksana, dapat menjadi saksi terhadap pelanggaran berbuat onar 

yang terjadi di lapangan (pelanggaran secara verbal dan non-verbal) dan 



memiliki hak penuh mengambil keputusan. 

2. Jika terjadi perkelahian baik di dalam ataupun diluar lapangan, maka akan 

dikenakan sanksi sebagai berikut: 

a. Perkelahian perorangan (melibatkan 2 orang), maka kedua pemain 

tersebut dikeluarkan dari turnamen dan denda masing-masing sebesar 

Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). 

b. Perkelahian massal (melibatkan lebih 2 orang), maka kedua tim akan 

dikeluarkan dari turnamen dan denda masing- masing tim sebesar Rp 

5.000.000,00 (lima juta rupiah). 

3. Jika suporter berbuat keonaran dan dianggap tidak bisa ditertibkan 

menurut panitia pelaksana, maka suporter tersebut akan dikeluarkan dari 

area lapangan perlombaan & pendamping tim tim yang didukung 

membantu menertibkan suporter tersebut. 

I. Protes 

1. Kapten tim yang akan mengajukan protes wajib menandatangani scoresheet 

terlebih dahulu. 

2. Pengajuan protes harus dilakukan secara formal dan tertulis ( Boleh tulis 

tangan dan HARUS dilengkapi materai), diketahui dan ditandatangani oleh 

semua official yang terdaftar (5 orang) serta kapten tim yang melakukan 

protes. 

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. 

 


