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: Undangan intanpari Cup Vl 2022

Kepada Yth.
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2.

Pengpi'cv PRSI Jawa Tengah
Perkumpulan Renang anggota PRSI Jawa Tengah
Di Tempat

Saiam olahraga,

Mengawali kegiatan kompetisi renang d! tahun 2A22, sebagai salah satu kegiatan dalam

agenda rutin tahunan Pengprov PRSI Jateng, kan:i Pengkab PRSI

Karanganyar

menyelenggarakan Kejuaraan Renang Antar Perkumpulan Frovinsi (KRAPPROV) jawa Tengah,
lntanpari Cup Vl 2022, yanq pelaksanaannya akan berlangsung pada :
Hari

.

Tanggal

: 22 - 23 Januari 2A22
: Kolam renang lntanpari Kab. Karanganyar

Tempat

Sabtu

-

Minggu

Sehubungan dengan hal tersebut cjiatas, kami mengundang atlet renang dari perkumpulan
renang Saudara, untuk berpartisipasi dalan: kejuaraan tersebut. Adapun ketentuan lomba,
kami sampaikan sebagaimana terlampir.

Demikian yang bisa kami sarnpalkan, atas perhatian dan partisipasinya, karni ucapkan
terimakasih.

Karanganyar, 29 Desember ?0?2

Hormat kami,
PRSI Kab. KaranEanyar
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Semarang, 14 Desember 2021
Nomor
Perihal

:
:

19/PRSIJTG/1221
Rekomendasi Pelaksanaan KRAPPROV Jawa Tengah Intanpari VI tahun 2022

Kepada Yth.
Sejawat Ketua Umum Pengkab PRSI Kabupaten Karanganyar
Di KARANGANYAR
Dengan Hormat.
Menunjuk surat dari PRSI Kabupaten Karanganyar tanggal 7 Desember 2021 nomor : 027/PRSI-KRA/XII/2021 perihal
“Permohonan Ijin Kegiatan” serta memperhatikan beberapa lampiran yang berisi dukungan dan pemberian
rekomendasi untuk pelaksanaan event KRAPPROV Jawa Tengah Intanpari VI tahun 2022 yang rencananya akan
dilaksanakan di kolam renang Intanpari kabupaten Karanganyar pada tanggal 22-23 Januari 2022 yad, maka berikut ini
kami memberikan REKOMENDASI pelaksanaan event tersebut dengan catatan agar dapat berkoordinasi dengan
Gugus Covid-19 setempat serta pelaksanaan event sesuai dengan prokes sesuai dengan arahan dari pemerintah.
Sekaligus 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
Tembusan kepada Yth.
1. Koniprov Jawa Tengah

GENERAL INFORMATION
KRAP INTANPARI VI CUP TAHUN 2022

Kolam Renang Intanpari kabupaten Karanganyar, 22 – 23 Januari 2022

PENDAHULUAN
Event KRAP INTANPARI VI CUP 2022 akan diselenggarakan di Kolam Renang Intanpari Karanganyar pada hari Sabtu 22
Januari 2022 sampai dengan hari Minggu 23 Januari 2022.
Pelaksanaan event ini akan menggunakan “prokes” yang ketat sesuai dengan aturan yang diterapkan pemerintah pada
masa pandemi ini.
Sehubungan dengan kondisi ini pula maka panpel memiliki “keterbatasan” dalam mengakomodir jumlah peserta yang
diijinkan untuk berpartisipasi dalam event ini yaitu 650 (enam ratus lima puluh) peserta. Untuk itu mohon pengertian
sebesar-besarnya dari para pembina cabor renang tentang situasi ini.
Event dengan format kejuaraan renang antar perkumpulan <KRAP> ini bagi kita PRSI Jawa Tengah adalah merupakan
event “pembuka” di awal tahun 2022, yang mana event ini sudah merupakan kalender tahunan “wajib” yang dilaksanakan
oleh Pengkab PRSI Kab Karanganyar sebagai salah satu “titik kulminasi” pembinaan olahraga renang prestasi di mana
PERKUMPULAN adalah sebagai “ujung tombak”-nya.
Semoga dengan dukungan dari kita-kita semua maka event ini akan menjadi salah satu event “terbaik” dan
SUKSES di komunitas kita PRSI Jawa Tengah.

UMUM
01. PELINDUNG
KONI Kabupaten Karanganyar
02. PENANGGUNG JAWAB
Pengurus Cabang Pesatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Kabupaten Karanganyar
03. PELAKSANA
Panitia Pelaksana KRAP INTANPARI CUP 2022 adalah “local event organizer” yang akan bekerja di bawah naungan
Pengprov PRSI Jawa Tengah
04. WAKTU PELAKSANAAN
Hari
:
Sabtu dan Minggu
Tanggal
:
22-23 Januari 2022
Waktu
:
08.00 - Selesai
05. TEMPAT PERLOMBAAN
Kolam Renang Intanpari kabupaten Karanganyar
Fasilitas 8 lintasan perlombaan dengan Semi-Automatic Timing System <Spectra Android Wireless+manual backup
stopwatch>
06. TEMPAT PEMONDOKAN DAN MAKAN PESERTA
Board and Lodging merupakan tanggung jawab masing-masing peserta.

07. TRANSPORTASI
Pengangkutan dari tempat asal dan/atau tempat peserta menginap ke tempat pelaksanaan perlombaan, diusahakan
dan ditanggung sepenuhnya oleh peserta/perkumpulan yang bersangkutan.

PERLOMBAAN
01. PERSYARATAN PESERTA
Anggota Perkumpulan Renang yang telah menjadi anggota PRSI.
Perkumpulan yang bersangkutan bertanggung jawab penuh atas keabsahan tanggal lahir dari setiap perenang yang
didaftarkan.
02. PENGELOMPOKAN UMUR
Untuk PUTERA dan PUTRI, dihitung per 1 Januari 2022






Group 1+
Group 2
Group 3
Group 4
Group 5

16 tahun dan di atasnya, lahir 31-12-2006 DAN sebelumnya
14-15 tahun lahir 01-01-2007 s/d 31-12-2008
12-13 tahun lahir 01-01-2009 s/d 31-12-2010
11-10 tahun lahir 01-01-2011 s/d 31-12-2012
9 tahun ke bawah, lahir 01-01-2013 dan sesudahnya

03. NOMOR-NOMOR PERLOMBAAN

04. QUALIFYING ENTRY TIME (QET) / SYARAT PRESTASI PESERTA
<tidak menggunakan syarat Prestasi>

05. SUSUNAN ACARA PERLOMBAAN (ORDER OF EVENTS)
Lampiran 1

06. PELAKSANAAN ACARA PERLOMBAAN
Sehubungan dengan pelaksanaan aturan pemerintah pada masa pandemic, maka untuk Intanpari Cup VI/2022 akan
dilaksanakan tanpa kehadiran penonton. Pihak official masing-masing team yang diperkenankan masuk ke arena
perlombaan akan diatur dengan konfigurasi 5:1 <jumlah atlet dibandingkan dengan jumlah official>.
Untuk pengadaan ID Card Atlet dan Official maka masing-masing individu diwajibkan untuk membawa FOTO
<hardcopy 3x4> pada saat pelaksanaan test SWAB ANTIGEN tanggal 21 Januari 2022 mulai jam 08.00 WIB di
halaman depan kolam renang Intanpari kabupaten Karanganyar
Pemirsa dan pemerhati olahraga renang dapat menikmati jalannya perlombaan melalui fasilitas live streaming via
aplikasi “youtube”.
Peraturan Perlombaan Renang menggunakan aturan PRSI/FINA terbaru (2017-2021).


Daftar swimsuit yang mendapatkan approval dari FINA dapat dilihat pada http://fina.org/content/fina-approvedswimwear



Jika peserta yang terdaftar (hanya) 3 peserta/per-nomor perlombaan maka hanya disediakan penghargaan untuk
ranking 1 dan 2 saja, jika terdaftar 2 peserta/per-nomor perlombaan maka hanya disediakan juara1 saja DAN jika
hanya terdaftar 1 peserta MAKA akan nomor tsb akan BATAL dilaksanakan.



Semua nomor perlombaan akan dilaksanakan dengan format TIME FINAL.



Pelaksanaan nomor perlombaan Group 1+ Group 2 dan Group 3 akan DILAKSANAKAN SECARA GABUNGAN
hasil perlombaan akan dilaporkan TERPISAH SESUAI dengan Group masing-masing perenang.



Untuk Group 4 dan Group 5 DILAKSANAKAN SECARA GABUNGAN dan hasil akan perlombaan akan dilaporkan
terpisah sesuai dengan pengaturan group masing – masing perenang.



Pengaturan seeded sesuai dengan database Jawa Tengah terhitung mulain dari Januari 2021 < Ending point
KRAP PANTURA 2021>. Perenang yang tidak memiliki catatan waktu di dalam database Jawa Tegah per Januari
2022 MAKA waktu pendaftaran yang dipakai adalah waktu pendaftaran maksimal : 99.99.99 (non-seeded).



Susunan estafet untuk kelompok umur ADVANCE (aturan konfigurasi Group adalah bebas) dan untuk kelompok
umur TARUNA (2 Atlet dari Group 4 dan 2 Atlet dari Group 5).

07. PERATURAN PENDAFTARAN PESERTA



Pendaftaran dilakukan oleh masing-masing perkumpulan via aplikasi Spectra Registration List >> Login as CLUB
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
http://swimmanager.id/registrationlist.html atau http://swimmanager.id/ >> registration list.




web

:

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 2 Januari 2022 dan ditutup pada tanggal : 18 Januari 2022 dengan
catatan bahwa quota peserta belum memenuhi jumlah maksimal 600 atlet.

Peserta bisa mulai melakukan download STARTING LIST pada H+1 (tanggal 19 Januari 2022) pukul 09.00
WIB >> 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.


Pembayaran pendaftaran terakhir pada tanggal 19 Januari 2022.



Regulasi pendaftaran Estafet menggunakan tahun kelahiran sbb : ADVANCE ( 1960 – 2007) dan untuk
TARUNA ( 2009 – 2021).


Batasan jumlah peserta dari tiap perkumpulan dalam setiap nomor perlombaan adalah “tidak dibatasi”.

08. BEAYA REGISTRASI DAN ENTRY
Setiap atlet peserta dikenakan beaya registrasi dan entry fee sebesar Rp. 300.000,- per-pax, yang mana dalam hal ini
sudah termasuk 1x Swab Antigen dan seluruh beaya entry <maksimal 5 nomor perorangan>. APABILA seorang atlet
ingin tampil lebih dari 5 nomor perorangan maka ybs akan dikenakan beaya tambahan sebesear @ Rp.
40.000/tambahan nomor tsb.
Sedangkan untuk Official pendamping yang terdaftar dikenakan beaya entry Rp. 100.000/orang sebagai beaya Swab
Antigen test.
Entry fee untuk nomor-nomor estafet dihitung secara terpisah senilai Rp. 100.000/nomor.
Untuk beaya ON THE SPOT Rp. 100.000 per Nomor Perorangan dan Rp. 200.000 per nomor beregu >> atlet yang
melakukan tambahan entry nomor pada saat pendaftaran “on the spot” tetap akan dikenakan beaya walaupun ybs
sudah terdaftar sebelumnya pada entry regular.
Beaya REGISTRASI DAN ENTRY tambahan DIBAYARKAN melalui jasa transfer perbankan ke :
Bank

BCA

Atas Nama

Agus Hartono, ST

Account No

3270589811

Dilengkapi dengan BERITA ACARA sbb :

Nama klub – Jumlah Atlet - jumlah nomor tambahan – jumlah nomor estafet
Bukti transfer tsb LANGSUNG dikirim via WA ke nomor 0857 2892 0666
09. DNS / WITHDRAWAL >> pencoretan dan pengunduran diri
Pencoretan terakhir dapat dilaksanakan saat Manager Meeting.


Pengunduran diri dari nomor yang sudah terdaftar setelah Manager Meeting akan dikenakan sanksi IDR
100.000/event dan kepada atlet/team tsb dikenakan status DNS (Did Not Start).



Pengunduran diri disebabkan sakit atau kecelakaan (personal accidental), maka yang bersangkutan TIDAK
dikenakan sanksi DENDA. Pengecualian ini harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter yang
berwenang dan selanjutnya ybs tidak diperkenankan lagi turut serta pada nomor/nomor-nomor perlombaan
berikutnya pada hari yang sama.




Pergantian nama peserta (substitution) dapat dilakukan pada saat Manager Meeting sesuai
dengan peraturan GR 7.1 FINA rules, dengan catatan bahwa perenang pengganti tersebut sudah
terdaftar dalam tim.

Peserta yang terlambat untuk melapor kepada petugas pengatur lintasan (clerk of course) sesuai dengan
tata tertib perlombaan akan dianggap mengundurkan diri.

10. HASIL PERLOMBAAN DAN PENGHARGAAN KEPADA JUARA I, II dan III


Medali dan Piagam Penghargaan dari PANPEL INTANPARI VI akan diberikan kepada para pemenang.



PERKUMPULAN TERBAIK akan diberikan uang pembinaan yang diberikan kepada perkumpulan peserta
yang berhasil mengumpulkan medali terbanyak secara hirarkis.



PERENANG TERBAIK per-Group akan diberikan uang pembinaan kepada yang berhak dengan ketentuan
penilaian secara hirarkis sbb :
Jumlah Rekor Jawa Tengah
Jumlah Rekor Jawa Tengah Kelompok Umur.
Jumlah medali yang diperoleh secara hirarkis.
Penentuan perenang terbaik apabila memperolah hasil medali yang sama akan ditentukan melalui
presentase tertinggi dari Rekor Jawa Tengah.



REAL TIME RESULTS : Hasil lengkap perlombaan dapat dilihat dan dipantau secara online pada saat
perlombaan berlangsung melalui aplikasi REGISTRATION LIST <via HP Android> : Unduh aplikasi tersebut
melalui aplikasi Play Store di HP Android masing-masing.



Mohon perhatian bahwa hasil yang tampil pada browser “seketika” tsb (real time results) adalah BUKAN
merupakan hasil resmi JIKA belum di-sahkan oleh Referee yang saat tsb bertugas.

11. P R O T E S


Untuk pengajuan protes Team Manager/Head Coach diwajibkan untuk mengisi dan menandatangani formulir
protes yang tersedia dengan melampirkan Rp. 1.500.000,- serta mengajukannya kepada Referee maksimal
30 menit setelah hasil tsb dipublikasikan.



Jika protes tersebut diterima maka Rp. 1.500.000,- akan dikembalikan, namun jika tidak dapat diterima maka
uang tersebut “hangus”.



Keputusan terakhir sebuah protes ada di tangan Juri HAKIM.

12. TEAM LEADER / MANAGER MEETING
Akan diadakan pada :
Tanggal
J a m
Tempat

:
:
:

21 Januari 2022
14.00 WIB
Kantor DPRD Kabupaten Karanganyar
setiap perkumpulan WAJIB diwakili oleh 1 <satu> perwakilan perkumpulan.

*** Hal-hal lain yang belum ditentukan pada ketentuan ini akan ditentukan kemudian hari.

LAMPIRAN 1
ORDER OF EVENTS Intanpari Cup VI/2022

