


 

 

 

 

No. : 537/SJN.XI.2022                Jakarta, 3 Novemver 2022 

Hal : Rekomendasi Pelaksanaan Event Kejurprov 

  Renang Jateng tahun 2022 Menggunakan 

  Nasional Database 

 

 

Kepada yang terhormat, 

Ketua Umum  

Pengprov PRSI Jawa Tengah 

di 

Tempat 

 

 

Salam olahraga, 

 

Menunjuk surat Pengprov PRSI Jawa Tengah nomor: 27/PRSIJTG/1022 tanggal  29 

Oktober 2022 perihal Permohonan Rekomendasi terkait surat Saudara kami sampaikan 

hal-hal sebagai berikut :  

 

1. Kami menyambut baik rencana kegiatan Event Kejurprov Renang Jateng tahun 

2022, yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 - 11 Desember 2022, di 

Gelanggang Renang Jatidiri Semarang. 

2. Kami memberi rekomendasi kegiatan ini dalam rangka program dari pembinaan 

Renang  di wilayah Jawa Tengah. 

3. Mengingat bahwa pandemi Covid 19 di Indonesia khususnya di Jawa Tengah, 

maka kami minta dalam pelaksanaannya memperhatikan/ disiplin menjalankan 

protokol Covid 19 yang dikeluarkan oleh pemerintah dan PB PRSI. 

4. Demi lancarnya kegiatan ini diharapkan untuk melakukan koordinasi dengan 

satgas Covid 19 Pengprov PRSI Jawa Tengah. 

5. Panitia diharapkan untuk membuat laporan kegiatan kepada PB PRSI berikut 

dengan hasil pertandingan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal kegiatan. 

 

Demikianlah rekomendasi ini kami berikan agar dapat dilaksanakan dengan penuh 

tanggung jawab. Demikianlah informasi ini kami sampaikan terima kasih atas 

kerjasamanya. 

 

             an. Ketua Umum, 

                    Sekretaris Jendral, 

 

 

 

 

 

                      Ali A. Patiwiri 

 

 

Tembusan (kepada yth : 

Ketua Umum PB. PRSI, sebagai laporan  





 
 

 

  

PRA-PORPROV JAWA TENGAH tahun 2022 – The Final Chapter 
Kejuaraan Renang Provinsi Kelompok Umur tahun 2022 
PIALA DISPORAPAR PROVINSI JAWA TENGAH  
GOR Jatidiri Karangrejo Semarang, 9-11 Desember 2022 

 

 
 
Event Pra-Porprov The Final Chapter yang “dikemas” dalam suatu konsep kejuaraan renang kelompok umur antar DAERAH 
se-Jateng ini adalah merupakan event  “mandatory” bagi Pengprov PRSI Jawa Tengah untuk melaksanakan suatu kegiatan 
penutup <THE FINAL CHAPTER>  guna menentukan proses “perhitungan final” suatu sistem distribusi quota menjelang 
pelaksanaan arena prestisious Porprov Jateng tahun 2023 yad. 
 
Sehubungan dengan turunnya rekomendasi dari PB PRSI dalam hal “Up-dating Database Nasional” untuk event Kejurprov 
ini maka semua hasil yang diraih oleh para perenang kita akan mengisi “pages” masing-masing perenang pada New 
Indonesia Swimming Database 2022. 
 
Hal ini adalah menjadi suatu “sejarah” untuk PRSI Jateng bahwa event level Jateng sebagai up-dating national database. 
 
Peserta akan dibagi dalam suatu format KU sesuai dengan aturan PB PRSI : Senior, 1, 2, 3, 4 dan 5. 
 
Usai dari event ini Pengprov PRSI Jateng akan segera menerbitkan suatu hasil akhir <summary> pelaksanaan series Pra-
Porprov Jateng sepanjang tahun 2022.  
 
JADI event pamungkas ini merupakan kesempatan terakhir bagi daerah-daerah calon peserta Porprov Jateng 2023 yad 
untuk memperbaiki “status” prestasi kualifikasi yang akan dilaporkan kepada stake holder pembinaan yang ada di daerah 
masing-masing sebagai strategi pembentukan team. 
 
Event ini juga sekaligus dapat menjadi TOLOK UKUR perkembangan pembinaan prestasi di daerah masing-masing yang 
mana dalam hal ini akan menjadi evaluasi utama bagi pengprov PRSI Jateng dalam menyusun kaleidoskop kalender 
pembinaan tahun 2023. 
 
Para perenang junior “potensial” Jawa Tengah dapat tampil guna melihat performa para “perenang terbaik Jateng” yang 
akan tampil pada event pamungkas ini sebagai suatu langkah untuk membangun MOTIVASI internal pada diri mereka 
sebagai tunas-tunas regenerasi atlet renang Jawa Tengah di masa datang.an dilaksanakan dalam format KELOMPOK 
UMUR dari KU Senior, 1, 2, 3, 4 dan 5 untuk membela NAMA DAERAH <kota/kabupaten> masing-masing sesuai dengan 
protokol Porprov Jateng 2023 yad. 
 
Pelaksanaan “the Final Chapter” di stadion renang Jatidiri yang merupakan stadion renang “terbaik” di Jawa Tengah dengan 
peralatan Seiko Automatic Timing System ini juga diharapkan akan menjadi suatu motivasi tersendiri bagi para atlet untuk 
menampilkan yang TERBAIK untuk daerah masing-masing dalam suatu event yang akan menjadi tolok ukur yang spesifik 
khususnya adalah untuk event Porprov Jateng 2023 mendatang. 
 
Pelaksanaan event ini mendapatkan support dan restu dari Disporapar provinsi Jawa Tengah antara lain adalah berupa 
“privelege” untuk mempergunakan sarana kolam renang Jatidiri. Hal ini adalah merupakan implementasi dari program 
pemerintah yang dituangkan dalam Perpres no. 86 tahun 2021 tentang DBON (desain besar olahraga nasional) khususnya 
pada cabor renang yang merupakan salah satu cabor yang ditetapkan sebagai cabor STRATEGIS.   
 
Sehubungan dengan gejala merebaknya kembali kondisi pandemic Covid-19 di Semarang (dan Jawa Tengah) maka 
pelaksanaan event  ini dilaksanakan sesuai “prokes” yang direkomendasikan pemerintah demi keselamatan bersama. Untuk 



 
 

 

  

para atlet dan oficial yang berusia lebih dari 18 tahun dipersyaratkan untuk sudah mendapatkan vaksin ke-3 (booster) 
sedangkan untuk atlet yang berusia di bawah U-18 cukup dipersyaratkan vaksin lengkap 1 dan 2. 
 
Insyaallah event akbar milik kita bersama sebagai masyarakat akuatik renang PRSI Jawa Tengah ini akan dapat terlaksana 
dengan hasil yang optimal dan berdaya guna maksimal untuk pembinaan olahraga renang di Jawa Tengah serta mampu 
untuk mengangkat prestise Jawa Tengah di kancah olahraga renang nasional di masa-masa yang akan datang. 
 

 
01. PELINDUNG 

DISPORAPAR PROVINSI JAWA TENGAH 
KONIPROV JAWA TENGAH 
 

02. PENANGGUNG JAWAB 
Pengurus Provinsi Pesatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Jawa Tengah 

 
03. PANITIA PELAKSANA 

Spectra Works technical event organizer yang bekerja di bawah koordinasi dan naungan Pengprov PRSI Jawa Tengah 
 
04. WAKTU PELAKSANAAN 

H a r i : Jumat, Sabtu dan Minggu   
Tanggal : 9-11 Desember 2022   
Waktu : 08.00 WIB - Selesai  

 
05. TEMPAT PERLOMBAAN DAN FASILITAS PERLOMBAAN 

 
Gelanggang Renang JATIDIRI Karangrejo Semarang. 
Fasilitas 10 lintasan dengan SEIKO Full-Automatic Timing System + manual backup digital standardized stopwatch, 
SEIKO/SPECTRA starting platform dengan adjustable track pad dan Anti Wave/Wave Eater competition laneropes 
sesuai dengan FINA Standard. 
 
Technical Delegate, team Wasit/Juri bersertifikat dengan standar NTO PB PRSI dan sertifikasi level NASIONAL, 
Provinsi dan Kabupaten/Kota. 
 
  

 
 

06. TEMPAT PEMONDOKAN DAN MAKAN PESERTA 
Board and Lodging merupakan tanggung jawab masing-masing peserta/daerah yang bersangkutan.  
 

07. TRANSPORTASI 
Pengangkutan dari tempat asal dan/atau tempat peserta menginap ke tempat pelaksanaan perlombaan adalah 
sepenuhnya menjadi tanggungjawab peserta/daerah yang bersangkutan. 
 
 
 



 
 

 

  

 
01. PERSYARATAN PESERTA  

 

Anggota Perkumpulan Renang yang telah menjadi anggota di salah satu Pengurus Cabang wilayah PRSI Jawa 

Tengah yang telah melakukan registrasi di Database Nasional PB PRSI dengan indicator bahwa atlet tsb telah 

mendapatkan NISNAS <nomor ijin start nasional> yang diterbitkan oleh PB PRSI melalui alamat website : 

https://registrasi.pbprsi.org/ 

 

Untuk event MASTER adalah merupakan event terbuka untuk SEMUA peserta dengan kriteria pembagian 

kelompok umur sesuai dengan aturan FINA / Internasional. 

 
Pengurus Cabang yang bersangkutan bertanggung jawab penuh atas keabsahan tanggal lahir dan status keanggotaan 
dari setiap perenang yang didaftarkan. 
 

 EVENT PRA-PORPROV ini akan diselenggarakan dengan “sisipan” pelaksanaan nomor MASTER secara terbatas 
sebagai sarana pemasyarakatan-pemassalan serta pembinaan olahraga renang di masyarakat. 
 
02. PENGELOMPOKAN UMUR 

Untuk PUTERA dan PUTRI, dihitung per 1 Januari 2022 

 

 

03. NOMOR-NOMOR PERLOMBAAN 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  

04. SUSUNAN ACARA PERLOMBAAN (ORDER OF EVENTS) 
 

 
 



 
 

 

  

05. QET qualification entry times / limit waktu (khusus nomor long distance >> 1500 dan 800m Gaya Bebas) 
Sebagai event kualifikasi Porprov ini QET diterapkan karena keterbatasan waktu penyelenggaraan.  
 
1.500m pa : 21:00.00 - 1.500m pi : 23:00.00 – 800m pa : 12:00.00 – 800m pi : 13:00.00  
 
Bagi peserta yang tidak LOLOS  limit kualifikasi tsb akan “dikeluarkan” dari pelaksanaan perlombaan sesuai dengan  
“cut off time”  tsb di atas. 

  
 Sanksi denda Rp. 300,000 bagi peserta yang tidak memenuhi limit tsb. Mohon maaf dan pengertian dari para peserta 
 untuk mencermati ketentuan ini sesuai dengan kepentingan masing-masing atlet/team.  

 
06. PELAKSANAAN ACARA PERLOMBAAN 

 
Sehubungan dengan status PPKM pada masa pandemic saat ini di kota Semarang, maka sesuai dengan penerapan 
aturan pemerintah untuk EVENT KEJURPROV JATENG 2022 dilaksanakan secara terbuka. Pihak 
orangtua/pendamping masing-masing team yang diperkenankan masuk ke arena perlombaan adalah personel yang 
sudah melakukan vaksinasi dosis 3 (booster). Hal ini bisa dibuktikan dengan melampirkan copy sertifikat-nya ATAU 
menunjukkan via aplikasi Peduli Lindungi yang akan diperiksa secara insidentil dan acak  petugas dari dinas ybs. 
 
NOTE : Untuk menghindari “kerumunan” yang berlebihan, maka seluruh orang tua/pendamping yang hadir 
diperkenankan untuk memasuki tribun arena perlombaan pada saat lomba akan dimulai <pukul 08.00 WIB>. 
 
Sebagai persyaratan pelaksanaan prokes maka untuk masing-masing Atlet/Official agar disiapkan : 
 Copy surat vaksin 1 2 atau  ke-3 (booster) untuk U-18 ke atas DAN surat vaksin 1 2 untuk U-18 ke bawah.  

 
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-approved-

swimwear 
 
 Jika peserta <khusus untuk event KU kejurprov/bukan MASTER> 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 Senior, 1, 2, 3 dan 4 akan DILAKSANAKAN SECARA GABUNGAN 

dengan pengaturan seeded sesuai dengan “PB” masing-masing atlet, hasil perlombaan akan dilaporkan 
TERPISAH SESUAI dengan group masing-masing. Demikian juga untuk pelaksanaan nomor MASTER. 
 

 KHUSUS untuk pelaksanaan acara nomor jarak jauh 800m/1.500m diberlakukan manajemen pelaksanaan heat 
dengan pola “Fast to Slow”, yang mana ”seeded heat” tercepat akan dilaksanakan di seri awal. 

 
 Pengaturan seeded sesuai dengan database NASIONAL terhitung mulai dari Januari 2022. Perenang yang 

tidak memiliki catatan waktu di dalam database nasional periode tsb MAKA  waktu pendaftaran yang 
Untuk event Master entry time diisikan dipakai adalah waktu pendaftaran maksimal : 99.99.99 (non-seeded). 

secara manual pada formulir pendaftaran A3-Master. 
 

 Pihak Panpel hanya menyediakan SOFTCOPY yang akan disosialisasikan pada WAG usai setelah 
manager meeting dan proses pengerjaan revisi dan ralat tsb selesai .  
 
 
 



 
 

 

  

07. PERATURAN PENDAFTARAN PESERTA 
 
 Pendaftaran untuk “event nasional resmi” ini HANYA bisa dilakukan oleh para perenang dari CLUB yang telah 

melakukan registrasi di Database Nasional PB PRSI, serta atlet tsb telah mendapatkan NISNAS <nomor ijin start 

nasional> yang diterbitkan oleh PB PRSI melalui alamat website : https://registrasi.pbprsi.org/ 

  

 Pendaftaran dilakukan oleh masing-masing DAERAH via aplikasi Spectra Registration List >> Login as CITY 

<untuk penambahan atlet “baru” dikembalikan sebagai wewenang CLUB masing2 – CITY atau pengcab TIDAK 

BISA menambah atlet baru>.  

 

Untuk pendaftaran event Master dilakukan secara manual dengan mengisi form A3 via masing-masing CLUB. 

 

 Pendaftaran  ini   HANYA   bisa   dilakukan  untuk atlet dan CLUB PRSI yang sudah berstatus REGISTERED  

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 : 

 

 Tata cara pendaftaran NOMOR PERLOMBAAN menggunakan aplikasi SPECTRA REGISTRATION LIST bisa 

melalui 2 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 1 November  2022 dan ditutup pada tanggal : 3  Desember 2022 
Pukul 19.00 WIB 
 
Peserta bisa mulai melakukan download STARTING LIST di aplikasi Registration List pada tanggal 3 
Desember 2022 pukul 23.00 >> 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 >> Hal ini akan menjadi tanggungjawab 
masing-masing club/personel 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 PB 
PRSI sebagai federasi yang berwenang. 
 
 



 
 

 

  

08. BEAYA REGISTRASI DAN ENTRY  
 

 Setiap atlet peserta Pra-Porprov dikenakan beaya sebesar @ Rp. 40.000/nomor perorangan. Untuk event 

Master dikenakan beaya sebesar @ Rp. 50.000/nomor perorangan. 

 

 Pencoretan entries setelah masa penutupan pendaftaran  <entries sudah masuk ke daslam system> dengan 

alasan apapun tetap dikenakan beaya pendaftaran.  

 

 Untuk pendaftaran  ON THE SPOT  tidak diberlakukan. 

 

 Beaya Pendaftaran dibayarkan via transfer TANGGAL  1-3 Desember 2022. 
 
 Info Bank Transfer akan diinformasikan menyusul ke WA group..  

 
09. DNS / WITHDRAWAL / KEABSAHAN  >> pencoretan dan pengunduran diri 

 
 Pencoretan paling lambat dilakukan adalah saat Manager Meeting DAN tetap dikenakan beaya pendaftaran 

sesuai dengan nomor-nomor yang tampil pada startinglist system perlombaan. 
  

 Pengunduran diri setelah Manager Meeting akan dikenakan denda sebesar Rp. 100.000 per-nomor perlombaan 
tsb. 

  
 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.  
 

 Ketentuan untuk batas akhir pelaporan check-in adalah sbb : 
 

Untuk nomor 800m/1.500m=1 seri sebelumnya, nomor 400m=2 seri sebelumnya, nomor 200m=4 seri 
sebelumnya, 100m=6 seri sebelumnya  dan untuk 50m=8 seri sebelum pelaksanaan seri tsb. 

 
 Bagi atlet yang belum menyelesaikan masa mutasi pada kejuaraan ini diharapkan pada saat Manager Meeting 

melaporkan atlet-nya dengan status UNATTACHED apabila melanggar dengan sengaja Atlet yang bersangkutan 
secara automatis akan dihapus semua no pada event tsb, dan untuk Daerah/Club yang sengaja tidak melaporkan 
akan ditindaklanjuti oleh Komdis PRSI Jawa Tengah. 
 

10. HASIL PERLOMBAAN DAN PENGHARGAAN 
 

 Medali dan Piagam Penghargaan dari  PANPEL “PRA-PORPROV 2022 The Final Chapter” akan diberikan 
kepada para pemenang <termasuk event Master> 

 Penentuan Perenang Terbaik <award perenang terbaik hanya pada event KU pra-porprov berupa piala best 

performance swimmer dari Disporapar Provinsi Jawa Tengah dan PRSI Jawa Tengah akan ditentukan 

dengan urutan kualifikasi secara PRIORITAS sbb : 

 
1. Jumlah rekor Jawa Tengah yang dipecahkan. 



 
 

 

  

2. Jumlah rekor KU Jawa Tengah yang dipecahkan. 

3. Perolehan medali individual terbanyak secara hirarkis. 

 

Apabila hal tersebut belum bisa menentukan POSISI TERBAIK, maka penilaian selanjutnya akan mengacu 

pada ”nilai persentase” kedekatan prestasi individu TERBAIK ybs dengan rekor Jawa Tengah secara 

proporsional (perbandingan distance nomor perlombaan tsb misalnya 50m dengan 200m adalah 1;4). 

 
 Piala DISPORAPAR Provinsi Jawa Tengah akan diberikan kepada DAERAH PEMBINA TERBAIK dengan 

kualifikasi adalah daerah yang berhasil mengumpulkan medali PRAPORPROV 2022 terbanyak secara 

hirarkis EMAS/PERAK/PERUNGGU pada event Kejurprov The Final Chapter 2022. <medali event Master 

tidak termasuk dalam perhitungan kejuaraan umum>.  

 

 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 yang akan ditunjuk oleh pengprov PRSI Jateng. 
 

 
12. TEAM LEADER / MANAGER MEETING 

 
        Akan diadakan pada : 

 
Tanggal : Rabu, 7 Desember  2022 

J   a   m : 18.30 WIB 

 
Manager meeting dilaksanakan Via Zoom Meeting, dan Link akan kita bagikan paling lambat  6 Desember 2022 Pukul 12.00 
WIB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  

*** Hal-hal lain yang belum ditentukan pada ketentuan ini akan ditentukan kemudian hari. 
 
Info Undangan via tautan maupun barcode WAG <Whatsapp Group> PRA-PORPROV JATENG 2022 sbb : 
https://chat.whatsapp.com/B7vSSrTvrg3GigpRNOAH2Q 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  

 




