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LOMBA BASKET 
 

TINGKAT SMA/SMK/SEDERAJAT 
 

GLANCE 2017 LNG ACADEMY-BADAK LNG 
 

TAHUN 2017 

 

 

 I. PENJELASAN UMUM 

Didalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, peribahasa tersebut mengajarkan jika 

kita ingin memiliki pribadi yang kuat, maka kita harus punya jasmani dan rohani yang sehat. 

Maka dari itu, kami mengadakan turnamen basket bertajuk “Gala Basketball Competition 

2017” yang bertujuan untuk membangun pribadi-pribadi pemuda yang kuat, sekaligus untuk 

memperingati ulang tahun LNG Academy yang ke-6. 

Dengan diadakannya kegiatan ini semoga bermanfaat bagi pemuda-pemuda Bontang 

untuk mengembangkan minat bakat sekaligus mengasah mental dalam bertanding, memupuk 

rasa sportivitas dan mempererat tali silaturahmi antar instansi pendidikan di kota Bontang dan 

sekitarnya khususnya untuk SMA sederajat. 

 

 
II. SYARAT DAN KETENTUAN 
 

A. UMUM 
 

1. Peserta adalah pelajar putra SMA/sederajat se-Kota Bontang dam sekitarnya yang masih 

terdaftar sebagai pelajar pada sekolah yang bersangkutan. 
 

2. Melakukan pendaftaran terlebih dahulu. 
 

3. Pendaftaran harus dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran dan 

melampirkan : 

 Foto berwarna 3×4 sebanyak 2 lembar setiap peserta




 Surat rekomendasi dari sekolah yang berisi biodata para personil




 Pendaftaran harus dengan nama lengkap sesuai identitas pelajar.


 
4. Surat  formulir  pendaftaran  dapat  dalam  bentuk  hardcopy  dikirimkan  langsung 

 ke tempat pendaftaran atau melalui pos ke Sekretariat GLANCE 2017 ataupun 

 
softcopy (scan) dikirimkan ke alamat e-mail: lombaglance2017@gmail.com. 
 

mailto:lombaglance2017@gmail.com.
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5. Nomor yang dipertandingkan adalah nomor pertandingan putra, 5 lawan 5. 

6. Nomor yang dipertandingkan akan dilaksanakan dengan jumlah peserta 16 tim. 
 
7. Setiap sekolah diperkenankan mengirimkan peserta maksimal sebanyak 2 tim*. 
 

*Catatan : Pendaftaran ditutup ketika peserta sudah mencapai jumlah maksimal. 
 
8. Setiap tim tidak dapat mengganti komposisi pemain selama kompetisi berlangsung 
 
9. Panitia berhak untuk MENDISKUALIFIKASI tim yang dianggap tidak memenuhi syarat 

pada poin 1, 2, dan 3 
 
10. Peserta dikenakan uang pendaftaran sebesar Rp 150.000,- yang dapat dibayarkan langsung 

pada saat pengumpulan di Sekretariat GLANCE 2017 – Kokesma LNG Academy atau 

melalui transfer ke rekening BRI 1113-01-017044-50-4 a.n. Andi Adam Azwardani  

11. Jika menggunakan fasilitas transfer, bukti transfer harap diserahkan bersama berkas lainnya 

saat penyerahan (khusus pendaftaran langsung/offline) atau dilampirkan melalui email 

(khususpendaftaran online). 

 

B. TIM 
 

1. Setiap tim terdiri atas: 
 

 Tidak lebih dari dua belas (12) anggota tim yang berhak untuk bermain, termasuk 

seorang kapten.


 Seorang pelatih dan maksimal dua (2) Official.


2. Lima (5) pemain dari masing-masing tim akan berada di lapangan permainan selama 

waktu permainan dan boleh diganti. 
 

3. Hanya pemain yang terdaftar di scoresheet yang diperbolehkan bermain dalam 

pertandingan. 
 

4. Hanya Pemain, Pelatih, dan Official yang diperbolehkan untuk duduk di bangku cadangan 

saat pertandingan berlangsung dan ikut dalam pemanasan pertandingan. 
 

5. Pemain yang ikut serta dalam pertandingan wajib menggunakan ID Card yang telah 

diberikan panitia sebelumnya. 
 

6. Tim peserta harus hadir 30 menit sebelum pertandingan dimulai. 
 

7. Tim dianggap W.O (Tim yang bersangkutan dinyatakan kalah 20-0) apabila tidak hadir 

dalam 15 menit dari jadwal yang telah ditentukan. 

 

C. SERAGAM 

1. Seragam anggota tim terdiri dari: 

  Kaos dengan warna dominan yang sama bagian depan dan belakang. 
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   Celana pendek dengan warna dominan yang sama bagian depan dan belakang, tetapi 

diperbolehkan tidak satu warna dengan kaosnya. 

   Kaos kaki dengan warna dominan yang sama untuk semua pemain dari satu tim. 

(Fleksibel) 

 

2. Setiap anggota tim akan memakai kaos bernomor di bagian depan dan belakang dengan 

nomor yang jelas, diblok dengan warna kontras dengan warna kaosnya. 
 

3. Tim bebas memakai nomor dari 1 (satu) sampai 99 (sembilan puluh Sembilan). 

 

 

D. PENDUKUNG 

 
1. Tiap sekolah diperbolehkan untuk membawa supporter pada saat berlangsungnya 

kompetisi. 
 

2. Suporter diharapkan sekreatif mungkin dalam membuat yel-yel. 
 
3. Yel-yel dilarang mengandung unsur SARA dan dilarang mengejek sporter lain, tim  
 

lawan, wasit, ataupun panitia. 
 
4. Yel-yel dapat ditampilkan pada sebelum, saat, atau tim nya sedang bertanding. 
 
5. Suporter diusahakan mengenakan pakain seragam (masuk dalam penilaian) 
 
6. Juri adalah panitia dan wasit yang dapat melakukan penilaian setiap saat. 
 
7. Kriteria penilaian dari lomba supporter ini antara lain adalah jumlah supporter , yel- 
 

yel supporter , pakaian supporter , sikap supporter dan kreativitas dalam membuat  
 

yel-yel atau atribut yang berkenaan dengan Gala Basketball Competition. 
 
8. Jika tempat penonton tidak bisa menampung jumlah supporter maka supporter yang  
 

tim nya telah bertanding harus keluar dari area penonton. 
 
9. Coordinator Supprter bertanggungjawab penuh terhadap kedisiplinan tim supporter  
 

Sekolah. 
 
10. Jika supporter membuat keributan dan menimbulkan perkelahian yang parah maka  
 

tim basket sekolahnya akan didiskualifikasi dan denda sebesar Rp 1.000.000,00 serta  
 

dilarang melanjutkan kompetisi. 
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III. PELAKSANAAN 
 

A. Peraturan Umum Pertandingan 
 

Peraturan yang digunakan dalam dalam Pertandingan Bola Basket Glance 

2017 adalah peraturan FIBA (peraturan terbaru), dimana setiap regu peserta dianggap 

sudah memahami peraturan permainan yang dimaksud. 

 

B. Sistem Pertandingan 
 

a. Sistem pertandingan menggunakan Sistem Gugur 

 

b. Waktu untuk pertandingan 4x10 menit dengan dipimpin oleh 2 (dua) orang wasit, bila 

diperlukan dapat pula menggunakan 3 (tiga) orang wasit dan 1 (satu) orang pengawas 

pertandingan. 

 

C. Tata Tertib 
 

a. Selama pertandingan berlangsung Official dan Pelatih yang mendampingi tim harus 

memakai pakaian yang rapi seperti celana panjang, baju lengan panjang/pendek, atau 

celana training dan T-shirt berkerah (polo). 
 

b. Tidak boleh memakai celana pendek, kaos, dan sandal serta tidak boleh merokok 

selama bertugas mendampingi regu. 

c. Bila dalam suatu pertandingan diketahui dan terbukti telah terjadi kecurangan oleh 

suatu tim, maka terhadap yang bersangkutan akan dikenakan sanksi dan tidak 

diperkenankan untuk melanjutkan kompetisi. 

d. Pemain yang melakukan pelanggaran terhadap etika pertandingan dan diusir wasit dari 

pertandingan, akan dikenakan sanksi 1 (satu) kali tidak boleh mengikuti pertandingan, 

dan sanksi seberat-beratnya larangan bermain sampai berakhirnya kompetisi. 

 

D. Undian 
 

a. Undian  dan  technical  meeting  akan  dilaksanakan  di  Gedung Training Badak 
 

LNG. 
 

b. Technical meeting harus dihadiri pembimbing dan perwakilan atlet 2 orang 
 

dari setiap sekolah. 
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c. Sekolah yang tidak hadir saat Technical Meeting dianggap menyetujui 
 

seluruh ketentuan perlombaan. 

 

 

IV. JADWAL PELAKSANAAN 

 

KEGIATAN  TANGGAL  WAKTU  TEMPAT 
       

Pendaftaran  

10 September 2017  – 

  Sekretariat GLANCE 

2017 
 

  

25 September 

2017 

   

Kokesma LNG Academy     

       
       

Technical Meeting 

30 September 

2017 

   Gedung  Badak  Learning 

 

09.00 WITA -

selesai   Center PT Badak NGL 
      

       

Pelaksanaan    15.30   WITA – GOR PT Badak NGL 

(Prediksi) 
 9-14 Oktober 2017 21.00 WITA   

 
    

     

 

 

 

V. KESEKRETARIATAN DAN CONTACT PERSON 

 

Sekretariat Panitia Glance 2017 LNG Academy- 
 

Kokesma LNG Academy 

PC 6C 116 B 

Komplek Badak LNG Bontang 75324 Kalimantan Timur. 

 

Email : lombaglance2017@gmail.com 

 
 

Contact person: 
 

Ibda Fitria Yahya   : 085747114431 
 

Muhammad Ghiyats Mukmin  : 082257656515 
 

Email : lngacademyglance@gmail.com 
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