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Ketentuan Umum Penyelenggaraan 
 

Kejuaraan Renang KU dan Master Antar Perkumpulan Seluruh Indonesia Piala Gubernur Bali Tahun 2022 
Stadion Renang Nirmala Asri , 1 – 3 September 2022 
 

 

P E N D A H U L U A N 
 

Nama event ini adalah Kejuaraan Renang Kelompok Umur dan Master Antar Perkumpulan Seluruh 
Indonesia yang bertajuk “Piala Gubernur Bali tahun 2022”. 

 
Kegiatan ini sebagai suatu bentuk “sport tourism” yang memiliki tujuan antara lain adalah sebagai 
wahana untuk mengukur dan  menguk i r  prestasi dalam p e l ak sa naan  k eg ia tan  pembinaan 
p res tas i  selama ini se ba g a i  s ua t u  persiapan un tuk  berkompet is i  pada  event-event yang 
ber-level lebih tinggi dengan sekaligus melakukan aktivitas pariwisata di pulau Bali sebagai destinasi 
wisata yang berkualitas internasional. 
 
Event ini dirancang untuk diikuti oleh para atlet kelompok umur dari perkumpulan-perkumpulan renang 
anggota PRSI dari seluruh pelosok Indonesia beserta para perenang Master yang berasal dari 
perkumpulan-perkumpulan renang seluruh Indonesia. 

 
Pelaksanaan event ini juga merupakan bentuk dukungan cabor akuatik renang dalam melaksanakan 
Perpres no. 86 tahun 2021 tentang DBON (Design Besar Olahraga Nasional) yang mana dalam hal ini 
adalah upaya untuk menjadikan OLAHRAGA sebagai budaya/gaya hidup masyarakat serta 
menjadikannya sebagai instrumen penting pendidikan karakter, memperkokoh jiwa patriotisme dan 
nasionalisme dalam meningkatkan produktivitas masyarakat. 

 

 I. UMUM 
 
01. PENANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA 

 
DISDIKPORA Provinsi Bali. 
Pengurus Provinsi Persatuan Renang Seluruh Indonesia Bali. 

 
02. WAKTU 

 
H a r i : Kamis, Jumat dan Sabtu 
Tanggal : 1 s/d 3 September 2022 
   08.00 WITA s/d selesai 

 
03. TEMPAT PERLOMBAAN DAN AKOMODASI/KONSUMSI PESERTA 

 
Kolam Renang NIRMALA ASRI jalan Ahmad Yani, Singaraja, kabupaten Buleleng, provinsi Bali 
Fasilitas kolam renang standar PB PRSI dengan 8 lintasan perlombaan menggunakan  Seiko Automatic Timing System dan 
manual stopwatch backup. 
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Board and Lodging masing-masing peserta selama perlombaan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya dari 
masing-masing   peserta/perkumpulan.  
 

04. TRANSPORTASI PESERTA 
 

Pengangkutan dari tempat asal dan/atau tempat peserta menginap ke tempat pelaksanaan perlombaan menjadi 
tanggungjawab sepenuhnya dari masing-masing peserta/perkumpulan peserta. 

 

 
 
II. KHUSUS 
 
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 Kelompok Umur pembagian group putra/putri adalah sbb : 
 

    Group Senior  19 tahun dan di atasnya lahir sebelum 31-12-2003 

    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 tahun dan di bawahnya lahir 01-01-2011 dan sesudahnya 
 
Untuk MASTER pembagian group putra/putri adalah sbb : 

 

     M2 30-34 tahun lahir 01-01-1988 s/d 31-12-1992 

     M3 35-39 tahun lahir 01-01-1983 s/d 31-12-1987 

     M4 40-44 tahun lahir 01-01-1978 s/d 31-12-1982 

     M5 45-49 tahun lahir 01-01-1973 s/d 31-12-1977 

     M6 50-54 tahun lahir 01-01-1968 s/d 31-12-1972 

     M7 55-59 tahun lahir 01-01-1963 s/d 31-12-1967 

     M8 60-64 tahun lahir 01-01-1958 s/d 31-12-1962 

dst-nya sesuai dengan aturan FINA Master 
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03. NOMOR-NOMOR PERLOMBAAN  
  

 
 

04. JUMLAH PESERTA  
 
Jumlah peserta dari masing2 perkumpulan pada setiap nomor perlombaan adalah TIDAK DIBATASI. 
 
Jumlah nomor perlombaan yang boleh diikuti oleh setiap peserta TIDAK DIBATASI. 
 

05. PELAKSANAAN ACARA PERLOMBAAN 
 
Semua nomor perlombaan dilaksanakan  dengan system TIME FINAL. 
 
Pengaturan seeded lintasan diberlakukan berdasarkan database nasional tahun 2021-2022. Perenang yang tidak 
memiliki catatan waktu di dalam database nasional periode tsb MAKA seeded waktu pendaftaran yang dipakai adalah 
waktu pendaftaran maksimal : 99.99.99 (non-seeded).  
 
Kecuali untuk GROUP MASTER WAJIB memasukan entry time untuk pengaturan SEEDED. 
 
Pelaksanaan nomor perlombaan Group Senior, 1, 2, dan 3 akan DILAKSANAKAN SECARA GABUNGAN hasil perlombaan 
akan dilaporkan TERPISAH SESUAI dengan Group masing-masing perenang. Khusus pada Group 4 akan dilakukan 
secara terpisah. 
 
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. 
 
Untuk Group Master (M2 s.d M8 dstnya) perlombaan akan dilaksanakan secara gabungan dengan penilaian hasil yang 
akan dilakukan secara terpisah per-kelompok umur dan gender 
 
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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06. PERSYARATAN KUALIFIKASI PESERTA 

 
Untuk peserta dari event KRAP Piala Gubernur Bali 2022 harus memenuhi persyaratan kualifikasi waktu 
sebagaimana terlampir. 
 
Bagi peserta yang tidak berhasil memenuhi limit kualifikasi tsb akan dikenakan denda sebesar Rp. 
100,000/nomor perlombaan yang akan ditagihkan melalui perkumpulan ybs. 
 
 

07. PENDAFTARAN PESERTA 
 

 Pendaftaran untuk KRAP KU Piala Gubernur Bali 2022 dilakukan oleh masing-masing perkumpulan via aplikasi 

Spectra Registration List >> Login as CLUB 

 

 Pendaftaran   untuk   ini   HANYA   bias   dilakukan  untuk atlet dan CLUB PRSI yang sudah melaksanakan proses 

RE-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 25 Juli 2022 dan ditutup pada tanggal : 25 Agustus 2022 Pukul 19.00 

WITA. 
 

 Pembayaran pendaftaran terakhir pada tanggal 25 Agustus 2022. 
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Peserta bisa mulai melakukan download STARTING LIST di aplikasi Registration List pada tanggal 25 Agustus 
2022 pukul 24.00 >> 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. 
  

 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. 
 

08. BEAYA PENDAFTARAN  
 
Peserta KRAP KU dikenakan beaya entry fee sebesar Rp. 50.000/nomor perlombaan, sedangkan untuk peserta kelompok 
MASTER dikenakan beaya entry fee sebesar Rp. 100.000/nomor perlombaan. 
 
Beaya PENDAFTARAN DIBAYARKAN melalui jasa transfer perbankan ke rekening BPD Bali sbb : 

 
Nomor Rekening No. 010.02.02.18057-7 
Atas Nama : PANITIA KEJUARAAN RENANG PIALA GUBERNUR 2022 

 

Dilengkapi dengan BERITA ACARA : 
Nama klub – jumlah nomor individu  

 
Setelah  melakukan  proses  pembayaran  agar  peserta  mengirimkan  bukti  pembayaran  ke  alamat  email  : 
prsi_bali@yahoo.com agar dapat dilakukan proses lebih lanjut. 
 

09. PERSYARATAN PRESTASI, SANGSI DAN PENGUNDURAN DIRI 
 
Pencoretan paling lambat dilakukan pada saat pelaksanaan Manager Meeting DAN tetap dikenakan beaya pendaftaran 
sesuai dengan nomor yang sudah terdaftar pada system perlombaan. 
 
Sangsi berupa denda dengan nominal Rp. 100.000/nomor perlombaan akan dikenakan kepada para peserta yang tidak 
memenuhi persyaratan limit prestasi kejuaraan (QET) >> lampiran 
 
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 200,000 (dua ratus 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 dan selanjutnya ybs tidak diperkenankan lagi 
turut serta pada nomor-nomor perlombaan berikutnya pada HARI tsb dimana ybs sudah terdaftar. 
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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. 
 

10. HASIL PERLOMBAAN, KEJUARAAN UMUM DAN PENGHARGAAN JUARA 
 
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. Hasil yang tampil pada browser tsb sebagai “real time results” adalah 
BUKAN / BELUM menjadi hasil resmi jika belum di-sah-kan oleh referee yang bertugas. 

 
Piala Juara Umum dari Gubernur Bali akan diberikan kepada perkumpulan peraih medali terbanyak secara hirarkis 
sekaligus uang pembinaan sbb : 
 

Juara Umum I akan mendapatkan uang pembinaan dengan jumlah nominal Rp. 3,000,000 
Juara Umum  II akan mendapatkan uang pembinaan dengan jumlah nominal Rp. 2,000,000 
Juara Umum III akan mendapatkan uang pembinaan dengan jumlah nominal Rp. 1,000,000 

 
Juara I, II dan III pada masing-masing nomor perlombaan PERORANGAN pada masing-masing KU dan gender akan 
mendapatkan Medali dan Piagam Penghargaan.  
 

11. PENENTUAN PERENANG TERBAIK 
  

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

 Jumlah rekor Nasional yang berhasil diperbaiki. 

 Jumlah rekor Kelompok Umur Nasional 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. 

 
Untuk para peraih gelar perenang terbaik tsb akan mendapatkan hadiah sbb :  
 

KU SENIOR mendapatkan uang pembinaan  dengan nominal  Rp.1,000,000 + piagam penghargaan 
KU I mendapatkan uang pembinaan dengan nominal Rp. 1.000.000 + piagam penghargaan 
KU II mendapatkan uang pembinaan dengan nominal  Rp.1,000,000 + piagam penghargaan  
KU III mendapatkan uang pembinaan dengan nominal 1.000.000 + piagam penghargaan  
KU IV mendapatkan uang pembinaan dengan nominal Rp. 750,000 + piagam penghargaan  
 

12. 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. 
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13. MANAGER MEETING 

 
Akan diadakan pada : 
H  a  r  i : Rabu 
Tanggal : 31 Agustus 2022 
J   a   m : 10.00 WITA s.d. selesai 
Tempat : Zoom Meeting <LINK akan diinformasikan menyusul via WAG> 
 

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. 

 
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. INFORMASI TENTANG UPDATING  DATABASE NASIONAL 
 

13.1. Hasil dari event KRAP KU Piala Gubernur Bali tahun 2022  ini adalah menjadi “official source” untuk up-dating 
Database Renang Nasional. 

 
13.2. Informasi dari Database Renang Nasional ini akan digunakan sebagai dasar objective serta protokol 

penyusunan/pemilihan tim Renang Nasional yang akan berpartisipasi pada event-event internasional. 
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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/Dw8vq5qRFEe7qsixTSoBOr  
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