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Regulation 

MOUNTAIN BIKE RALLY TOUR TO BUKIT BATU PALANGKA RAYA 2019 

Track: Lingkungan Bukit Tangkiling Kec. Bukit Batu, Palangka Raya | 12-13 Juli 2019 

1. Event & Technical Organization  
Kompetisi Balap Sepeda MTB dipadukan dengan konsep rally dan wisata yang perdana 
diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia “Mountain 
Bike Rally Tour To Bukit Batu Palangka Raya 2019” akan diselenggarakan pada tanggal 12-13 
Juli 2019 di “Bukit Batu Palangka Raya” dan penyelenggara lomba ini adalah Kementerian 
Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Palangka Raya. 

2. General Safety 
2.1. Setiap peserta wajib mengutamakan keselamatan. 
2.2. Setiap peserta wajib menjunjung tinggi sportivitas. 
2.3. Setiap peserta dan atau official wajib mengikuti technical meeting 
2.4. Peserta berbadan sehat dan tidak dalam pengawasan dokter. 
2.5. Sepeda yang akan digunakan adalah sepeda MTB cross country dan memenuhi 

ketentuan safety yang berlaku. 
2.6. Peserta wajib menggunakan helmet sepeda, sepatu, accessories lain seperti 

kacamata, sarung tangan diperbolehkan digunakan. 
2.7. Dalam keadaaan Force Major, panitia berhak membatalkan dan menunda 

perlombaan. 
2.8. Setiap peserta dianggap telah mengetahui, mengerti dan menyetujui peraturan 

perlombaan yang berlaku dan serta persyaratan lomba yang ditetapkan oleh Panitia. 
 

3. Rules 
3.1. Peserta wajib mengisi form pendaftaran dengan lengkap dan benar. 
3.2. Peraturan lomba akan ditempel di notice board dan atau dibacakan saat technical 

meeting. 
3.3. Peserta wajib mentaati peraturan Safety dalam lomba ini (point 2.1 – 2.8). 
3.4. Peserta akan dipanggil (roll call) 15 menit sebelum start, peserta yang tidak datang 

setelah dipanggil 3 kali saat roll call, dianggap tidak hadir dan dianggap tidak 
mengikuti lomba. 

3.5. Jika peserta/tim akan mendahului peserta/tim lain di depannya harus meneriakkan 
kata “TRACK” dan peserta didepannya harus bersikap sportive memberi ruang atau 
jalan peserta di belakangnya untuk mendahului. 

3.6. Peserta diperbolehkan memperbaiki sepeda, mengganti wheel set selama 
perlombaan & keluar sementara dari track dan tidak boleh mengganggu peserta lain. 

3.7. Peserta tidak diperbolehkan mengganti frame dan atau full bike selama lomba, 
pelanggaran item ini peserta dikenakan penalty disqualified (DSQ) dari Race. 

3.8. Peserta tidak diperbolehkan menghalangi dengan sengaja peserta lain, pelanggaran 
item ini peserta dikenakan penalty disqualified (DSQ) dari Race. 

3.9. Peserta diperbolehkan menerima feeding hanya di feeding zone. 
3.10. Feeder tidak diperbolehkan menyiram dan mengejar peserta pada saat memberikan 

feeding, pelanggaran item ini peserta dikenakan penalty disqualified (DSQ) dari Race. 
3.11. Pertikaian fisik tidak dibenarkan dalam event ini, pelanggaran item ini peserta, 

official kedua belah pihak dikenakan penalty disqualified (DSQ) dari seluruh lomba 
baik yang telah diikuti maupun yang belum terlaksana dan dikeluarkan dari area 
lomba tersebut.  
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3.12. Teknis Lomba untuk tim: 

 Peserta sudah pegang map (simple yang disiapkan oleh panitia pelaksana) 
masing-masing sebagai petunjuk rute dan Check Point. 

 Peserta melakukan game puzzle ringan untuk dapat melaksanakan Start ke 
check point 1 (dengan tim yang terdiri dari 5 orang) 

 Game di check point 1 balance bike (dengan tim yang terdiri dari 5 orang) 

 Game di check point 2 bridge walk (wajib dilewati oleh semua peserta dalam 
tim) 

 Game di check point 3 roda gila (dengan tim yang terdiri dari 5 orang) 

 Finish dengan jumlah peserta 5 orang dalam tim (Wajib). 

 Untuk semua games di check point menggunakan start dan finish 

 Apabila melakukan kesalahan pada games di check point maka diulang Dari 
start di masing-masing check point. 

 Masing-masing games di check point menggunakan sistem waktu maksimal. 
waktu maksimal adalah 5 menit untuk masing-masing check point. 

 LEBIH LANJUT AKAN DIBAHAS SAAT TM. 

4. Syarat Syah Peserta dan Kategori untuk tim 
4.1. Peserta dibagi menjadi 2 Kategori: kategori Pelajar SMA/K / Mahasiswa dan kategori 

yang berasal dari Komunitas/umum/dinas/pemerintah daerah/TNI-
POLRI/kementerian. Campuran antara Pria dan Wanita/Pria seluruhnya/Wanita 
seluruhnya. 

4.2. Per Tim Wajib diikuti 5 (lima) orang/atlet tiap kategori untuk syarat syahnya lomba. 
4.3. Bilamana peserta tidak mencapai persyaratan minimum, Panitia secara sepihak 

dapat memutuskan peserta dapat mengikuti perlombaan atau tidak. 

5. Schedule 
Pendaftaran Peserta Tahap I 
19 – 28 Juni 2019 
Pendaftaran Peserta Tahap II 
1-7 Juli 2019 
Jum’at, 12 Juli 2019 
– Technical Meeting 
– Coaching Clinic 
Sabtu, 13 Juli 2019  
– Race + Games Check Point 
– Gathering 

6. Tempat & Biaya Pendaftaran 
6.1. Untuk kategori kategori Pelajar SMA/K / Mahasiswa: GRATIS 
6.2. Untuk kategori yang berasal dari Komunitas/umum/dinas/pemerintah daerah/TNI-

POLRI/kementerian  dikenakan biaya pendaftaran = Rp. 30.000,- per orang (Tim/Fun 
Bike) 
Include: Air Mineral saat perlomban, Asuransi Jiwa, Tiket Masuk Wisata, Snack, 
Undian Doorprize. 

6.3. Pembayaran pendaftaran dapat di transfer melalui rekening bank  MANDIRI atas 

nama PANITIA PELAKSANAAN MOUNTAIN BIKE RALLY TOUR TO BUKIT BATU 

PALANGKA RAYA 2019. No. Rek. 159-00-0362454-0. 

6.4. Formulir pendaftaran secara Online didapatkan Via WA. 0812 5560 2275 dan 

dikirimkan ke alamat email: mtbpalangkaraya2019@gmail.com  | WA. 0812 5560 

2275 dan berkas fisiknya serta bukti pembayaran via transfer bank wajib diserahkan 

ke sekretariat Panitia selambat-lambatnya saat TM. 

mailto:mtbpalangkaraya2019@gmail.com
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6.5. Pengambilan & Penyerahan formulir fisik serta bukti transfer via rekening ke 

sekretariat Panitia : Jl.C.Bangas VI no.6 Palangka Raya | Kantor DISPORA Kota 

Palangka Raya | saat TM.  

7. Other Information 
Erwin H.S – 0812 5560 2275 

8. Change in Race Instructions 
Perubahan rules atau peraturan lomba dapat dimungkinkan dengan dasar dan pertimbangan 
kuat baik dari petunjuk peraturan lomba resmi maupun atas pertimbangan keselamatan 
lomba. Perubahan peraturan akan di tempel pada notice board 30 menit sebelum lomba 
dimulai. 

 
9. Notice to Competitors  

Akan dipasang notice board di venue lomba sebagai media informasi, pengumuman, 
peraturan lomba dan hasil lomba. 
 

10. Marks 
Tanda-tanda dan penunjuk lintasan akan dipasang dengan alat bantu “penunjuk arah” dan 
atau “police line” pada lintasan tertentu. Pada START akan diserahkan peta rute race. 

 
11. Garis Start, Finish dan Jeda Waktu 

Garis Start adalah garis tanda di tempat start. Garis finish adalah garis hayal finisher dengan 
bendera finish. Jeda waktu antar kategori adalah 30 menit. 

 
12. Protest  

Peserta berhak mengajukan protes kepada Dewan Jury atas kecurangan atau pelanggaran 
aturan yang merugikan bersangkutan, peserta yang protest diwajibkan mengisi formulir 
protest dan menyerahkan kepada Jury segera setelah menyelesaikan lomba atau dengan 
batas waktu 15 menit setelah result di publish. 

13. Protest Committee  
Protest committee akan dibentuk oleh Race Committee apabila diperlukan untuk 
melaksanakan sidang protes. Keputusan Protest Committee adalah mutlak dan final. 

14. Liability 
14.1. Peserta wajib taat terikat dengan aturan-aturan keselamatan dan aturan lomba yang 

berlaku dan semua peraturan lain yang mengatur lomba ini.  
14.2. Peserta yang mengikuti lomba ini bertanggung-jawab atas keselamatan diri sendiri 

maupun peralatan yang dipergunakannya.  
14.3. Peserta menerima bahwa keputusan mengikuti lomba ini adalah seluruhnya menjadi 

tanggung-jawab Peserta untuk memutuskan mengikuti atau tidak mengikuti atau 
meneruskan lomba ini.  

14.4. Panitia Pelaksana, atau setiap petugas yang mewakili organisasi-organisasi tersebut, atau 
para sponsor serta perwakilannya tidak bertanggung jawab dalam keadaan apapun baik 
kerusakan atau kerugian material maupun cedera bahkan kematian yang terjadi 
sebelum, selama atau sesudah penyelenggaraan event ini. 
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