
 
 

 

Semarang, 3 Juni 2022 
 
Nomor  : 5/PRSIJTG/0622 
Perihal  : Undangan Pelaksanaan Babak Kualifikasi Porprov Jateng  

KRAPPROV Bupati Jepara Cup IV tahun 2022  
 
Kepada Yth. 

Sejawat Ketua Umum Pengkab/Pengkot PRSI di seluruh wilayah Jawa Tengah  

Di  T E M P A T 

Dengan Hormat. 
 
Sehubungan dengan dimulainya pelaksanaan masa pra-Porprov Jateng 2023 cabor renang, maka berikut ini kami 
mengundang para Pembina sekalian untuk berpartisipasi dalam event KRAPPROV Bupati Jepara Cup IV tahun 2022 
yang akan berlaku sebagai seri I babak kualifikasi Porprov Jateng untuk cabor Renang. 
 
Event yang rencananya akan digelar di kolam renang Jepara Olympic Pool pada tanggal 1-3 Juli 2022 akan dilaksanakan 
dalam format KRAP <Kejuaraan Renang Antar Perkumpulan> dengan summary hasilnya akan dipilah menjadi format 
antar daerah yang akan menentukan hasil babak kualifikasi Porprov Jateng 2023. 
 
Dengan mengikuti event ini kami ucapkan selamat bekerja dan berkarya untuk mendukung program pemerintah dalam 
melaksanakan program DBON (Design Besar Olahraga Nasional) khususnya dalam hal mewujudkan olahraga sebagai 
budaya dan gaya hidup masyarakat.    Semoga SUKSES …. 
 
Sekian dan terimakasih. 
 
Hormat kami. 

Ketua Umum      

 
HARTADI NOERTJOJO 
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Ketentuan Umum Penyelenggaraan 
 

KEJUARAAN RENANG ANTAR PERKUMPULAN PROVINSI JAWA TENGAH 2022 
Gelora Bumi Kartini – Jepara Olympic Pool,  1 s/d 3 Juli 2022 

 
 I. UMUM 
 
01. PENANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA 

 
Pengurus Cabang Persatuan Renang Seluruh Indonesia Kabupaten Jepara 

 
02. WAKTU 

 
H a r i : Jumat, Sabtu, dan Minggu 
Tanggal : 1 s/d 3 Juli 2022 

 
03. TEMPAT PERLOMBAAN DAN AKOMODASI/KONSUMSI PESERTA 

 
Jepara Olympic Pool Kawasan Gelora Bumi Kartini  
Fasilitas 10 lintasan perlombaan dengan Semi-Automatic Timing System <Spectra Android Wireless+manual backup 
stopwatch> 
 
Akomodasi dan Konsumsi selama perlombaan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya dari masing-masing   
peserta/Perkumpulan. Pihak panpel akan membantu memberikan informasi penginapan (hotel) terlampir. 

 
04. TRANSPORTASI PESERTA 

 
Seluruh biaya transportasi dari daerah asal  dan transportasi lokal menjadi beban dan tanggung jawab peserta. 

 
II. KHUSUS 
 
01. PENGELOMPOKAN UMUR  

 

 Untuk PUTERA dan PUTRI, dihitung per 1 Januari 2022 

 Senior  19 tahun dan di atasnya lahir sebelum 31-01-2003  

 Group 1  16-18 tahun lahir 01-01-2004 s/d 31-12-2006 

 Group 2  14-15 tahun lahir 01-01-2007 s/d 31-12-2008 

 Group 3  12-13 tahun  lahir 01-01-2009 s/d 31-12-2010 

 Group 4  11-10 tahun lahir 01-01-2011 s/d 31-12-2012 

 Group 5  8-9 tahun lahir 01-01-2013 s/d 31-12-2014 

 Group 6  7 tahun ke bawahnya lahir 01-01-2015 dan sesudahnya 

 

Untuk nomor team estafet jumlah maksimal total umur 4 (empat) orang anggota team adalah 61 (enam puluh satu) 

tahun dengan konfigurasi “bebas” sesuai dengan kepentingan dan STRATEGI masing-masing TEAM..  
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02. NOMOR-NOMOR PERLOMBAAN 

 
03. JUMLAH PESERTA 

 
Jumlah peserta dari masing2 perkumpulan pada setiap nomor perlombaan perorangan maupun Estafet adalah TIDAK 
DIBATASI. 
 
Jumlah nomor perlombaan yang boleh diikuti oleh setiap peserta TIDAK DIBATASI. 

 
 

04. PELAKSANAAN ACARA PERLOMBAAN 
 
Semua nomor perlombaan dilaksanakan  dengan system TIME FINAL. 
 
Pelaksanaan nomor perlombaan Group Senior, 1, 2, dan 3 akan DILAKSANAKAN SECARA GABUNGAN hasil perlombaan 
akan dilaporkan TERPISAH SESUAI dengan Group masing-masing perenang. 

 
Untuk Group 4, Group 5 dan Group 6 DILAKSANAKAN SECARA GABUNGAN dan hasil akan perlombaan akan dilaporkan 
terpisah sesuai dengan pengaturan  group masing – masing perenang. 
 
Nomor perlombaan  minimal  diikuti oleh 2  (dua)  orang peserta  yang  terdaftar, di mana pada hasil 
akhir nomor tsb hanya ada JUARA 1, Namun jika peserta yang terdaftar adalah  3  orang, maka  
pada hasil akhir nomor tsb hanya ada JUARA 1 dan JUARA 2 . 
 
KHUSUS untuk pelaksanaan acara nomor jarak jauh 800/1.500m diberlakukan manajemen pelaksanaan heat dengan pola 
“Fast to Slow”, yang mana ”seeded heat” tercepat akan dilaksanakan di seri awal. 
 
Peserta diwajibkan mengenakan swimsuit kompetisi sesuai dengan aturan FINA/PB PRSI. 
 
Daftar dari pakaian lomba yang memperoleh approval dari FINA dapat dilihat pada : 
http://www.fina.org/H2O/index.php?option=com_content&view=category&id=304&Itemid=1006 
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05. PENDAFTARAN PESERTA 
 

 Pendaftaran dilakukan oleh masing-masing perkumpulan via aplikasi Spectra Registration List >> Login as CLUB 

 

 Pendaftaran untuk KRAPPROV 2022 ini HANYA bisa dilakukan untuk atlet dan CLUB PRSI yang sudah 

melaksanakan proses REGISTRASI pada DATABASE BARU PB PRSI sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan 

oleh PB PRSI >> melalui aplikasi REGISTRATION LIST http://swimmanager.id/registrationlist.html dengan melengkapi 

semua data dan file yang diperlukan sebagai syarat registrasi tsb (ada tambahan LEGAL DATA = Akta Kelahiran/Kartu 

Keluarga). 

 
SKEMA PROSES REGISTRASI adalah sbb : 

 

1. Registrasi Pengcab PRSI   

2. Registrasi Club 

3. Registrasi Atlet  
Melalui aplikasi Registration List 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tata cara pendaftaran menggunakan aplikasi tsb ada dua cara yaitu : 

 Pendaftaran menggunakan laptop / komputer desktop / HP Android melalui web : 

 
Langkah pertama adalah masuk ke BROWSER kemudian ketik alamat web : 
http://swimmanager.id/registrationlist.html atau  http://swimmanager.id/ >> registration list. 
 

 Pendaftaran menggunakan aplikasi di HP Android : 

 

Dari aplikasi Playstore kita pilih program aplikasi Registration List >> Install untuk mengunduh aplikasi tsb 

guna menggunakannya untuk melakukan pendaftaran (entry) menggunakan aplikasi di HP Android. 

. 
 Pendaftaran dapat dimulai pada tanggal 6 Juni 2022 dan ditutup pada tanggal : 23 Juni 2022 Pukul 19.00 WIB. 

 
Peserta bisa mulai melakukan download STARTING LIST di aplikasi Registration List pada tanggal 26 Juni 2022 
masuk ke icon Starting List pada aplikasi Registration List >> direkomendasikan untuk menggunakan 
laptop/desktop via web dengan mempertimbangkan kerja SERVER yang “berat” bilamana dipergunakan pada 
saat yang bersamaan <crowded>.  
 
Panitia tidak menyediakan hardcopy Startinglist pada saat Manager Meeting. 
 

 Regulasi untuk ENTRY pendaftaran team ESTAFET / RELAY adalah menggunakan tahun kelahiran antara 1960 
s.d. 2022. 
 



 

4 | P R S I  K a b u p a t e n  J e p a r a  
 

 
 
  

 Untuk RELAY entry >> masuk Registration list >> Master >> Athlete >> KETIK nama team (JANGAN NAMA 
SEORANG ATLET) >> pada menu KIND dipilih RELAY. Cek kembali sebelum menyimpan. 
 

 Untuk RELAY entry yang mana juga HARUS diisi kolom Pas Foto, NIK dan Legal Document <jangan 
DIKOSONGKAN>  disarankan untuk mengisinya sebagai “persyaratan wajib” dengan masing-masing 1 file PNG 
“apapun” dengan ukuran maksimal 1 MB.  

 
 Jika diperlukan untuk merubah data atlet yg SALAH (tidak sesuai) misalnya kesalahan pada ejaan nama, data 

lahir dll mohon untuk menyampaikan pada saat MANAGER MEETING dengan membawa data original sebagai 
dasar pengajuan perubahan, TIDAK DIIJINKAN MEMBUAT DATA BARU sebagai ganti, hal tsb akan berakibat 
duplikasi data yang berpotensi merugikan atlet ybs. 

 
 Bagi atlet yang belum menyelesaikan masalah MUTASI (perpindahan atlet) mohon agar menginformasikan hal 

tsb ke pihak panpel agar ditindaklanjuti sesuai prosedur. Pelanggaran akan hal ini akan mendapatkan sangsi dari 
PENGPROV PRSI sebagai federasi yang berwenang.  

 
06. BEAYA PENDAFTARAN  

Tiap nomor perlombaan yang diikuti peserta dikenakan beaya entry fee sebesar Rp. 40.000 untuk nomor perorangan dan 
Rp. 100.000 untuk nomor team relay (estafet) 
 

Beaya PENDAFTARAN DIBAYARKAN melalui jasa transfer perbankan ke : 
 

a.n PRSI KAB JEPARA 
Bank Jateng 
2-015-15564-0 
 

Dilengkapi dengan BERITA ACARA : 
Nama CLUB  – jumlah nomor individu – jumlah nomor estafet  
 
Entry terakhir dapat dilakukan sampai dengan tanggal 23 Juni 2022 pukul 12.00 WIB 
Kirim BUKTI transfer ke WA 081325691166 atas nama Ibu Tatik.  
 

07. SANGSI DAN PENGUNDURAN DIRI 
 
Pencoretan paling lambat dilakukan pada saat pelaksanaan Manager Meeting. 
 
Sangsi Administratif akan diberikan kepada peserta yang mengundurkan diri (NO SHOW) setelah manager meeting atau 
pada saat dilaksanakannya nomor pertandingan tersebut, berupa denda sebesar Rp 100,000 (serastus ribu rupiah) PER-
EVENT PERLOMBAAN. 

 
Pengunduran diri disebabkan sakit atau kecelakaan, maka yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi denda. Kekecualian 
ini harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter yang berwenang (Dokter panitia atau yang ditunjuk PANITIA) 
dan selanjutnya ybs tidak diperkenankan lagi turut serta pada nomor-nomor perlombaan berikutnya pada HARI tsb dimana 
ybs sudah terdaftar. 

 
Peserta diharapkan melaporkan diri 4 seri sebelumnya <kecuali pada nomor perlombaan jarak jauh 800/1,500 yang akan 
ditentukan kemudian>, apabila peserta yang terlambat melapor kepada petugas pengatur lintasan (clerk of course) 
dianggap tidak start atau mengundurkan diri. 
 

08. KESEHATAN 
 
Pelaksanaan prokes akan diaplikasikan sesuai dengan kondisi lapangan dan ketentuan dari dinas kesehatan 
setempat. 
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09. PENENTUAN PERENANG TERBAIK 
 Masing-masing perenang terbaik KU Senior – IV mendapatkan trophy dan uang pembinaan 
 Masing-masing perenang terbaik KU V – VI mendapatkan trophy dan hadiah peralatan renang 

Dari tiap kelompok umur putra dan putri, akan dipilih dan ditetapkan perenang terbaik dengan “hirarki kriteria” sbb : 
 

 Jumlah rekor Jawa Tengah yang berhasil diperbaiki. 

 Jumlah rekor Kelompok Umur Jawa Tengah yang diperbaiki.  

 Jumlah medali emas, perak dan perunggu yang diperoleh. 

 Apabila batasan tersebut diatas masih belum dapat menentukan, maka ketajaman pemecahan rekor  

(secara proporsional antara waktu pemecahan dan jarak sebagai parameter) akan menjadi acuan. 

 
10. PENGHARGAAN KEPADA PARA JUARA 

 
Medali emas, perak dan perunggu beserta piagam penghargaan  dari  Panitia Pelaksana (dengan legalisasi dari Pengprov 
PRSI Jawa Tengah)  akan diberikan kepada JUARA 1, 2 dan 3 masing-masing nomor perlombaan pada masing-masing 
KU. 
 
Hal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari pemerintah dari dinas terkait menyangkut keabsahan suatu sertifikat / 
piagam penghargaan olahraga. 
 

11. PELAKSANAAN UPACARA PENGHORMATAN PEMENANG 
 
Pelaksanaan UPP akan dilaksanakan sesuai dengan kondisi “lapangan”. Aturan pelaksanaan UPP adalah bahwa semua 
peserta pemenang diwajibkan mengikuti acara tersebut dengan sopan dan elegant menggunakan team uniform masing-
masing dan track shoes. 
  
Hal ini ditetapkan untuk memberikan “EDUKASI” kepada para atlet untuk menghormati acara UPP. 

 
12. MANAGER MEETING 

 
Akan diadakan pada : 
H  a  r  i : Rabu 
Tanggal : 29 Juni 2022 
J   a   m : 19.00 WIB s.d. selesai 
Tempat : Zoom Meeting 
 

12. PROTES 
 

12.1. Panitia pelaksana perlombaan merupakan institusi terakhir yang menentukan setiap persoalan yang belum/tidak 
tercantum dalam peraturan perlombaan, akan dimusyawarahkan oleh Referee beserta Dewan hakim sebagai 
keputusan terakhir,  

 
12.2. Suatu protes dinyatakan resmi dan dapat diterima oleh Referee apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut ; 
 
 

12.2.1. Setiap protes harus disampaikan tertulis dan harus ditanda tangani oleh manager/pelatih Perkumpulan 
yang bersangkutan. 
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12.2.2. Setiap protes harus diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit setelah acara/nomor perlombaan 

tersebut berakhir atau diumumkan dengan disertai pembayaran 100 Swiss Fr atau sebesar 1.000.000 IDR 
(peraturan FINA/PRSI GR 10.2. – GR 10.2.2). 

 

13. PRA KUALIFIKASI PORPROV 2023 
 

13.1. Hasil dari KRAPPROV Bupati Jepara tahun 2022 ini akan menjadi salah satu bagian dari seri “BABAK KUALIFIKASI 
PORPROV 2023” untuk cabor renang yang mana akan dilaksanakan sejak KRAPPROV Bupati Jepara 2022 
sebagai event pertama sampai dengan cut off time dari Koniprov Jateng / PB Porprov Jateng tahun 2023 berkenaan 
dengan proses entry by name. 

 
13.2. Sebagai kelengkapan administrasi data atlet Porprov maka bagi Club yang mempunyai atlet binaan diluar Pengcab 

Club (Pengcab Club Kota Semarang asal atlet Kab Pekalongan) diwajibkan untuk mengisi form yang akan 
didistribusikan melalui WA Group Pengprov maupun Coaches Jateng sebelum babak kualifikasi dimulai.  

 
 

14. INFORMASI TENTANG UPDATING  DATABASE RENANG JAWA TENGAH 
 

14.1. Hasil dari event KRAPPROV Jepara tahun 2022  ini adalah menjadi source untuk up-dating Database Renang Jawa 
Tengah. 

 
14.2. Informasi dari Database Renang Jawa Tengah akan digunakan sebagai dasar objective serta protokol 

penyusunan/pemilihan tim Renang Jawa Tengah yang akan berpartisipasi pada event-event Nasional. 
 
Hal-hal lain yang belum disampaikan dalam ketentuan ini, akan disampaikan kemudian. 
Untuk sarana komunikasi terbatas silakan JOIN ke grup WhatsApp  https://chat.whatsapp.com/HnoayljS9c72jnbjb0d9gC  
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ORDER OF EVENT 
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9 | P R S I  K a b u p a t e n  J e p a r a  
 

 
 

DAFTAR HOTEL / HOMESTAY / RESORT 
KABUPATEN JEPARA 
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PEKAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

Sub-Cabor Akuatik RENANG - Quota Distribution General Rules and Information

ATURAN DAN KETENTUAN DASAR 

1 Jumlah Rekomendasi QUOTA PESERTA untuk Cabor RENANG PORPROV JATENG 2023 adalah 100 atlet.

*** (belum include kontingen tuan rumah Kab. Jepara).

*** ANGKA 100 adalah angka prediksi quota yang akan diberikan Koniprov Jateng untuk quota peserta.

2 Jumlah quota 100 atlet  tsb akan didistribusikan ke Kab.Kota peserta menjadi 3 golongan :

1 adalah Quota by NAME (6 besar JATENG), 2 adalah Quota by NUMBER (hasil perhitungan berdasarkan jumlah atlet

yang lolos QET Porprov 2023 dari masing2 Kab/Kota  selama periode kualifikasi dibandingkan dengan quota by Number 

yang tersedia). DAN 3 adalah Wild Card yang mana dalam hal ini adalah hak prerogatif dari pengprov PRSI Jateng

untuk mendistribusikannya ke Kab/Kota peserta.

3 Jumlah yang telah lolos berupa QUOTA BY NAME adalah  XXX atlet  dari data ranking 6 Besar Jateng periode kualifikasi.

*** Atlet dari Quota by NAME, namanya TIDAK BOLEH digantikan oleh atlet lain dengan alasan apapun.

4 Quota by Number TIDAK DIBERIKAN kepada Team yang sudah memiliki 12 (dua belas) anggota lolos Quota by NAME.

Jumlah maksimal Quota by Number pada 1 team adalah = < 12 - jumlah Quota by NAME yang sudah dimiliki >

RUMUS PERHITUNGAN QUOTA BY NUMBER PER-KAB/KOTA adalah sbb :

*** Tiap Kab/Kota ber-HAK menentukan nama atlet yang ditunjuk sebagai wakil "quota by number" tsb dari daftar nama atlet 

yang telah LOLOS sebagai peserta kualifikasi Porprov 2023

Jumlah <= 0.5 dibulatkan ke bawah menjadi 0

Jumlah >= 0.5 dibulatkan ke atas menjadi 1

*** Agar dipahami bahwa LOLOS QET PORPROV bukan berarti langsung terdaftar sebagai PESERTA PORPROV.

5 PENGEMBALIAN QUOTA

Kab/Kota yang KELEBIHAN quota dan TIDAK MENGGUNAKANNYA, adalah WAJIB MELAPORKAN hal tsb ke pengprov PRSI

Jateng maksimal 2 (dua) minggu setelah pengumuman distribusi quota dilakukan.

RETUR QUOTA tsb akan dimanfaatkan untuk kab/kota lain yang membutuhkan JUGA sebagai bentuk pertanggungjawaban

kepada panpel besar Porprov Jateng 2023 yang telah memberikan quota kepada cabor renang sebagai peserta Porprov.

6 WILDCARD PORPROV 2023

Kewenangan untuk pendistribusian Wildcard adalah pada Pengprov PRSI Jateng dengan pertimbangan-pertimbangan sbb :

*** Kab/Kota tsb mengajukan permohonan resmi kepada Pengprov PRSI dengan menyebutkan alasannya.

*** Prioritas akan diberikan kepada kab/kota yang AKTIF mengikuti event2 kualifikasi dan BELUM memiliki quota sama sekali.

*** Prioritas berikutnya diberikan tergantung kepada pertimbangan teknis dan non teknis yang ada dengan memperhatikan

     asas pembinaan dan kelayakan secara kualitatif.

( JUMLAH Lolos QET kab/kota  /   JUMLAH Atlet Lolos QET se-Jateng )  X   JUMLAH ALL Quota by Number

Aturan pembulatan pada perhitungan Quota by Number :




