TATA TERTIB DAN PERATURAN PORSEKARY XI - 2014
CABANG OLAH RAGA TENIS MEJA
1. Umum
a. Peserta wajib menggunakan kaos / kostum olah raga yang pantas.
b. Peserta diwajibkan menggunakan sepatu olah raga / sport / kets.
2. Peserta
a. Nama peserta sudah harus terdaftar dan masih bekerja dilingkungan Bina Nusantara
b. Peserta tanding tidak dikelompokan untuk jenis kelamin, dan berlaku untuk partai single
atau double
3. Penentuan Lawan Tanding
a. Penjelasan singkat tentang peraturan pertandingan di kirim by Email, dan penentuan lawan
tanding akan diundi oleh panitia.
b. Hasil undian lawan pertandingan bersifat mutlak dan tidak dapat ditukar.
4. Lapangan dan Waktu Pertandingan
a. Pertandingan dilaksanakan di Hall Olah Raga Lantai 3 Kampus Syahdan, sesuai dengan
jadwal yang sudah ditentukan oleh panitia, yaitu pukul 18:00 WIB s/d selesai.
b. Peserta pertandingan harus sudah siap dilapangan pertandingan 15 menit sebelum
pertandingan.
c. Apabila telah tiba waktu pertandingan dan ditunggu selama 15 menit, salah satu dari lawan
tidak hadir, maka pemain yang bersangkutan dianggap kalah atau gugur. Keputusan kalah
atau gugur karena ketidakhadiran peserta ini, berada ditangan panitia atau wasit utama
yang memimpin pertandingan .
d. Waktu pertandingan tidak dapat diundur atau dimajukan dengan alasan apapun (termasuk
alasan menunggu pemain), kecuali terjadi perubahan waktu karena lama pertandingan
sebelumnya yang melebihi atau kurang dari waktu yang telah ditentukan.
5. Peraturan dan sistem Pertandingan
a. Peraturan menggunakan sistem gugur / Knock Out System
b. Perhitungan poin nilai menggunakan game 21 (perpindahan servis 5 angka), dengan
mencari dua kali kemenangan (Two Winning Game)
c. Saat melakukan servis, bola harus dilambungkan.
d. Saat servis, jika bola menyentuh net (Netting) dan kemudian masuk, maka servis diulang,
namun jika bola keluar, maka pertambahan nilai untuk lawan.
e. Tiga kali Netting, berati tambahan poin untuk lawan.
f. Dalam pertandingan ganda, servis dilakukan menyilang, jika bola jatuh pada posisi area yang
tidak seharusnya (salah kamar), maka tambahan poin untuk lawan.
g. Apabila dalam pertandingan bola keluar dari lapangan dan sengaja ditangkap atau terkena
bet pemain, maka menjadi tambahan poin untuk lawan.
h. Apabila dalam pertandingan bet pemain menyentuh meja, maka menjadi tambahan poin
untuk lawan.
i. Peraturan yang tidak tertera dalam peraturan ini akan disampaikan pada saat pertandingan.
6. Perlengkapan Pertandingan
a. Meja, Net, Bola dan Bet Standart Double Layer (Merah-Hitam), disediakan oleh panitia.
b. Pemain diperbolehkan menggunakan bet sendiri dengan ketentuan bet yang digunakan
adalah bet standart double layer (Merah-Hitam), dan tidak berbintik.

