
PERSATUAN RENANG SELURUH INDONESIA 

KOTA MAGELANG 
Sekretariat : SMK Negeri I Jalan Cawang No.2 Kode Pos 56123 Magelang, Jawa Tengah – Indonesia 

HP 085877885080 – WA 085877885080 Surat Elektronik prsimagelang@gmail.com 

Nomor  : 035/PRSI KOTAMGL/01/2022         08 Januari 2022 

Lampiran  : 1 (satu) bendel 

Perihal  : Undangan KRAP Wali Kota Magelang Cup Tahun 2022 

 

Kepada Yth. Ketua Perkumpulan Renang se-Indonesia 

di tempat 

Salam olahraga 

 

Diberitahukan dengan hormat, Pengkot PRSI Kota Magelang berencana akan menggelar 
Kejuaraaan Renang Antar Perkumpulan (KRAP) se-Indonesia, Wali Kota Magelang Cup Tahun 
2022. Event ini merupakan kerjasama Pengkot PRSI Kota Magelang bersama Persatuan 
Wartawan Indonesia (PWI) Kota Magelang. Pelaksanaan event yakni : 

Hari   : Jum’at – Minggu 

Tanggal  : 04-06 Maret 2022 

Tempat  : Samapta Aquatic Stadium,Sport Center Gelora Sanden Kota Magelang 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengundang atlet renang dari perkumpulan 
renang saudara, untuk berpartisipasi dalam kejuaraan tersebut. Adapun ketentuan lomba, kami 
sampaikan sebagaimana terlampir. 

Demikian, atas perhatian, kerjasama, dan partisipasinya, kami ucapkan terimakasih. 

 
 

 
Hormat kami,  

Ketua PRSI Kota Magelang 
 
 

Wawan Musyarofah, S. Pd 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KETENTUAN PENYELENGGARAAN 
 
I. UMUM 
  
 PELINDUNG 
 Pengurus Provinsi PRSI  Jawa Tengah 
 Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Magelang 
 KONI Kota Magelang 
  
 PELAKSANA 
 PWI Kota Magelang 
 PRSI Kota Magelang 
 
 WAKTU 
 Hari  : Jumat-Sabtu-Minggu 
 Tanggal : 4 – 6 Maret 2022 
 Waktu : Pukul 08.00 – selesai 
 
 TEMPAT PERLOMBAAN 
 Kolam Renang Samapta Aquatic Sport Centre Sanden Kota Magelang 
 (Kolam perlombaan 50 meter, 10 lintasan) 
  
 TEMPAT PEMONDOKAN DAN MAKAN PESERTA 
 Panitia TIDAK menyediakan tempat pemondokan/penginapan dan makan peserta. Pemondokan dan  

makan peserta selama perlombaan merupakan kewajiban dan tanggungjawab sepenuhnya bagi masing-
masing perkumpulan. 

 
 TRANSPORTASI 
 Transportasi bagi para peserta dari tempat pemondokan/penginapan ke lokasi perlombaan adalah  
 tanggungjawab peserta masing-masing 
 
II. KHUSUS 

1. PERSYARATAN PESERTA 
 Anggota perkumpulan renang yang telah menjadi anggota PRSI. 
 Perkumpulan masing-masing  bertanggungjawab penuh atas keabsahan atlet yang didaftarkan. 
 Protes dianggap resmi dengan dilampiri jaminan sebesar Rp 1.500.000,00 (setara 100 USD) yang 

mana jaminan tsb akan  dikembalikan bila protes diterima. 
 Protes maksimal di-submit 30 menit setelah hasil diumumkan. 



 Setiap klub peserta maksimal diwakili oleh 1 orang official <team manager atau head 
coach/coach/assistant>  per-5 orang atlet <berlaku kelipatannya>. 

 Semua atlet peserta dan official pendamping  wajib menjalankan ketentuan prokes dengan antara 
lain dengan mengikuti rapid tes antigen di lokasi yang akan ditentukan oleh pihak panpel yang 
mana akan diinformasikan sebelum H-1 perlombaan.  

 Jika saat dilakukan rapid tes antigen tsb hasilnya adalah POSITIF, maka akan dilakukan test swab 
PCR kepada ybs dengan biaya mandiri. 
 

2. KELOMPOK UMUR 
Pembagian Kelompok Umur adalah sebagai berikut :  

 Senior  19 tahun dan di atasnya, lahir 31/12/2003 DAN sebelumnya  

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

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

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

 Group IV  11 tahun ke bawah, lahir 01-01-2011  dan sesudahnya 

 
3. NOMOR-NOMOR PERLOMBAAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. SUSUNAN ACARA 
terlampir 
 
 
 



5. PELAKSANAAN ACARA PERLOMBAAN 
 Menggunakan peraturan perlombaan renang PRSI/FINA 
 Menggunakan peraturan 1 (satu) kali start 
 Semua nomor dilaksanakan langsung final (timed final) 
 Peralatan yang akan digunakan adalah FULL AUTOMATIC TIMING SYSTEM (Touchpad) dengan 

Spectra Meet Manager sebagai software resmi dalam manajemen lomba. 
 Daftar dari pakaian lomba yang memperoleh approval dari FINA. 
 Hasil dari event ini akan menjadi bahan updating nasional database. 
 Dikarenakan keterbatasan waktu penyelenggaraan yang ada, untuk nomor-nomor “Long Distance” 

1500m dan 800m yang diperlombakan, jika terjadi para perenang waktunya sudah melewati limit 
kualifikasi, maka pihak panpel akan memberhentikan perenang peserta tsb dan mempersilakannya 
untuk meninggalkan arena perlombaan dengan status NOT QUALIFIED. Untuk 1500m Putra dengan 
batas limit 22.00.00 (dua puluh dua menit) dan 800m Putri dengan batas limit 11.30.00 (sebelas 
menit tiga puluh detik).  

 Pertandingan dilaksanakan secara tertutup (tanpa penonton) dan akan disiarkan melalui 
streaming kanal youtube. Pengantar atau orangtua atlet hanya boleh masuk sampai dengan base 
camp atlet yang sudah kami sediakan dan disertai dengan Layar Streaming. 
 

6. PENDAFTARAN PESERTA 
 Pendaftaran dilakukan oleh masing-masing perkumpulan via pendaftaran Spectra Registrationtlist 

>> Login as CLUB 
 Tata cara pendaftaran menggunakan aplikasi spectra (registration list) ada dua cara yaitu : 

 Pendaftaran menggunakan laptop atau komputer desktop 
 Pendaftaran menggunakan HP android 

Langkah pertama adalah masuk ke google kemudian ketik alamat web : 
http://swimmanager.id/registrationlist.html atau  http://swimmanager.id/ >> registration 
list >> 
Kemudian pilih “download official version” kemudian pilih OPEN untuk pendaftaran via 
computer desktop/laptop dan pilih INSTALL (nanti akan masuk secara auto ke aplikasi play 
store HP android. Kemudian unduh aplikasi tersebut untuk pendaftaran via HP android. 

 Yang berhak mengajukan protes adalah masing-masing Manager atau Head Coach yang 
namanya tertera pada form F4 >> form F4 maksimal diserahkan sebelum pertandingan 
dilaksanakan. 

 Tiap peserta dikenakan biaya registrasi keikutsertaan sebesar Rp. 500,000 dengan 
ketentuan bahwa beaya tsb sudah termasuk beaya 2x rapid test antigen dan beaya 
pendaftaran 6 (enam) nomor individu. Apabila ingin tampil lebih dari 6 nomor, maka 
dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 40.000,- per nomor. 

 Beaya pendaftaran nomor estafet adalah Rp. 100,000/nomor. 
 Pendaftaran on the spot dibuka dengan biaya sebesar Rp 150,000.00/nomor individu dan 

Rp. 300,000.00/nomor estafet. Hanya untuk atlet yang sudah terdaftar di Starting List. 



 Untuk official/wali atlit pendamping wajib rapid antigen dengan biaya Rp 60.000 per orang 
untuk 1x rapid antigen 

 Pencoretan terakhir dapat dilaksanakan saat Manager Meeting. 
 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.  

 Bahwa setiap tim DIWAJIBKAN mengirim wakilnya untuk mengikuti acara manager 
meeting. Team yang tidak menghadiri acara Manager Meeting akan dianggap mengetahui 
dan menyetujui apapun hasil Manager Meeting tersebut. 

 Pendaftaran DITUTUP pada :  23 Februari 2022. Pukul : 23.59 WIB  
STARTINGLIST  bisa  didownload melalui web swimmanager.id > registration list  > Report > 
STARTINGLIST   (disarankan untuk menggunakan PC / Laptop). 

 Panitia tidak menyediakan Hardcopy startinglist pada saat manager meeting. 
 Biaya pendaftaran dibayarkan melalui transfer ke rekening Bank BNI 1333501387 a/n Agus 

Hadianto.  Masa waktu pembayaran terakhir adalah 25 Februari 2022. Bukti transfer 
dikirimkan melalui no WhatsApp (085786050600/081904199164) atau email ke 
panitiakrapwalkotmgl@gmail.com cc/bcc ke email pwikotamagelang@gmail.com atau 
prsimagelang@gmail.com paling lambat 27 Februari 2022. 
 

7. PENGHARGAAN 

Penghargaan akan diberikan berupa : 

 Medali dan piagam juara akan diberikan kepada juara 1, 2, dan 3 di setiap nomor 
perlombaan 

 Piala, medali, piagam, dan uang pembinaan kepada perenang terbaik 1, 2, dan 3 setiap 
kelompok umur dengan total hadiah Rp 22,5 juta rupiah 

 Piala, medali, piagam, dan uang pembinaan kepada juara umum 1, 2, dan 3 dengan total 
hadiah Rp 6 juta rupiah 
 

Apabila hal perenang terbaik mendapatkan perolehan medali yang sama, maka akan ditentukan 

berdasarkan %-ase kedekatan dengan Rekornas secara proporsional. 

8. JADWAL TEHNICAL MEETING 

Hari  : Kamis 
Tanggal  : 3 Maret 2022 
Jam  : 17.00 WIB – selesai 
Tempat  : Ruang Pertemuan Samapta Aquatic Sport Centre Sanden Kota Magelang 
 
 



Hal-hal lain yang belum disampaikan dalam ketentuan ini akan disampaikan kemudian.  

Untuk informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan kegiatan, pihak panpel akan memfasilitasi melalui 
Whatsapp Group sebagai sarana komunikasi.   

Info Undangan via tautan maupun barcode Whatsapp Group Walikota Magelang Cup 2022 sbb : 

https://chat.whatsapp.com/Ds6UDsjcExvAsTmIxIbf7s 

 

 

 

 

 



TANGGAL-TANGGAL PENTING YANG PERLU DIPERHATIKAN 

9 Januari 2022   Pembukaan pendaftaran 

26 Februari 2022  Penutupan pendaftaran 

01 Januari – 25 Februari 2022 Periode pembayaran pendaftaran 

27 Februari 2022  Hari terakhir pengiriman bukti transfer pembayaran pendaftaran 

3 Maret 2022   Pelaksanaan rapid test antigen atlet/official dan panpel. 

     Tempat dan waktu pelaksanaan akan diinformasikan menyusul.  

4-6 Maret 2022   Pelaksanaan perlombaan 

7 Maret  2022   Full Results akan dipublikasikan melalui : jatengfast.net >> HOTNEWS 
   

9. VENUE KEGIATAN 

Kolam Renang Samapta Aquatic Sport Centre Gelora Sanden, Kota Magelang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : Bagi yang membutuhkan tempat penginapan di sekitar lokasi terdekat atau sekitarnya, bisa 
menghubungi saudara panitia Imron Nur Rosadi/0856-4034-4465 

 

 



SUSUNAN ACARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR NAMA HOTEL 

 



 



 



 

Jl. Balaputradewa No.32, Dusun 1, Borobudur, Kec. Borobudur,  

Kabupaten Magelang, Jawa Tengah 

(0293) 788145 / 08112956232 

 

TIPE KAMAR  
JUMLAH 
KAMAR  

KAPASITAS  HARGA KAMAR  

Standard Room  16  2 PAX  550.000  
Family ( Garden View)  
2nd Floor  5  3 PAX  850.000  

Family ( Garden Access)  
Ground Floor  5  3 PAX  950.000  

Family ( Pool View )  
2nd Floor  4  3 PAX  850.000  

Family ( Pool Access )  
Ground Floor  4  3 PAX  1.150.000  

Dormitory  12  12 PAX  770.000  

Fasillitas Hotel dan Kamar : 
• Breakfast for two (2) persons ( Standard Room ).  
• Breakfast for three (3) persons ( Family Room ).  
• Complimentary car park.  
• Recreational facilities to museum wayang.  
• Antar-jemput ke Venue 
• 3 menit menuju Candi Borobudur.  
• Pondok Tingal Coffee Shop and Puppet Museum.  
• Free Wi-Fi.  
• Individually controlled air – conditioning. •  Private bathroom with shower   
• Free spacious parking area.  
• 24hours Front Desk.  
• LED Tv   
• Hot and Cold Water  



  

 
 

  PANDUAN DAN KETENTUAN PROTOKOL KESEHATAN 
KRAP WALI KOTA MAGELANG CUP TAHUN 2022 

  
1. Panitia KRAP Wali Kota Magelang Cup Tahun 2022 tidak menoleransi atas 

ketidakjujuran seluruh pihak (atlet, pelatih/asisten pelatih/official, dan wali/orangtua 
atlet) terkait dengan dokumen kesehatan pencegahan  dan penanganan covid-19; 

2. Terhadap pelanggaran poin kesatu, atlet akan dikenakan sanksi tidak diijinkan 
mengikuti pertandingan, pelatih/asisten pelatih/official tidak diijinkan mendampingi. 
Selain itu, orangtua/wali atlit/pendamping akan dikeluarkan dari seluruh area 
pertandingan; 

3. Seluruh pihak akan dilakukan test swab antigen dan dilakukan oleh panitia tim 
kesehatan di tempat yang ditetapkan. Bagi pihak yang sudah melakukan test PCR akan 
diakui sepanjang sesuai dengan aturan yang berlaku serta sesuai aplikasi 
PeduliLindungi; 

4. Terhadap atlet yang terkonfirmasi reaktif berdasarkan swab test antigen, tidak diijinkan 
untuk masuk ke seluruh area pertandingan. Kemudian biaya pendaftaran akan 
dikembalikan; 

5. Terhadap pelatih, asisten pelatih, official, wali atlit/orangtua atau pendamping 
terkonfirmasi reaktif atas hasil swab antigen, maka dilarang memasuki seluruh area 
pertandingan, baik stand atlit maupun stand makanan; 

6. Terhadap poin 4 dan 5 tersebut, akan dilanjutkan dengan diberikan rujukan ke rumah 
sakit yang sudah bekerjasama dengan panitia KRAP Wali Kota Magelang Cup 2022, atau 
atas pilihannya sendiri dapat disetujui sejauh mendapatkan rekomendasi dari panitia 
KRAP Wali Kota Magelang Cup Tahun 2022, dan segala biaya yang timbul atas kejadian 
tersebut menjadi tanggungjawab pribadi, panitita hanya membantu mengantarkan 
dengan kendaraan medis yang sudah dipersiapkan, dan berlaku hanya untuk rumah 
sakit yang sudah menjadi rujukan panitia; 

7. Dalam upaya tertib protokol kesehatan selama pertandingan, seluruh peserta tetap 
mencuci tangan, menjaga jarak, dan tetap menggunakan masker selama berada di 
seluruh area pertandingan, dikecualikan bagi atlet yang akan turun pertandingan; 

8. Atlet, pelatih/asisten pelatih/official, jika melanggar poin 7, akan diberikan peringatan 
dan teguran sebanyak tiga kali. Jika tetap melanggar, panitia akan memberlakukan 
ketentuan serta hukuman khusus; 

9. Peserta dari luar eks Karesidenan Kedu, wajib memberitahukan 
pemondokan/penginapan kepada panitia; 

10. Seluruh peserta yang diwakili oleh Ketua Klub atau perwakilan pada saat tehnical 
meeting, wajib menandatangani kesanggupan penuh taat protokol kesehatan yang 
ditetapkan pemerintah dan panitia KRAP Wali Kota Magelang Cup Tahun 2022; 

11. Terhadap hal-hal yang belum tertulis dalam ketentuan ini, jika diperlukan akan 
dibuatkan aturan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan dinyatakan sebagai 
dokumen resmi pertandingan; 

Magelang, 08 Januari 2022 

Ketua 
 
 

Agus Hadianto, SS 

 Ketua PRSI Kota Magelang 
 
 

Wawan Musyarofah, S. Pd 
 



  

 
 

SURAT PERNYATAAN 
 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini; 
Nama     :  
Alamat     : 
Jabatan    : 
Alamat     : 
No HP     : 
 
Merupakan pelatih/asisten pelatih/official/orang tua; 
Nama Klub/perkumpulan  : 
Alamat     : 
No Telp/HP    : 
Jumlah Atlet    : 
Jumlah Pelatih/Asisten Pelatih  : 
Official/wali atlet   : 
Keterangan lain   : 
 
 
Dengan ini bersungguh-sungguh menyatakan bahwa : 

1. Bahwa semua data-data yang kami sampaikan kepada panitia KRAP Walkot 
Magelang, terutama data-data kesehatan adalah benar; 

2. Mematuhi protokol kesehatan dalam pelaksanaan event Kejuaraan Renang 
Antar Perkumpulan (KRAP) Wali Kota Magelang Cup Tahun 2022; 

3. Mematuhi ketentuan dalam pelaksanaan event Kejuaraan Renang Antar 
Perkumpulan (KRAP) Wali Kota Magelang Cup Tahun 2022; 

4. Menghentikan keikutsertaan dalam event Kejuaraan Renang Antar 
Perkumpulan (KRAP) Wali Kota Magelang Cup Tahun 2022 apabila ditemukan 
indikasi terpapar covid-19 dan melaporkan kepada tim kesehatan panitia; 

5. Tidak berkeberatan menerima sanksi jika tidak mengikuti protokol kesehatan 
dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Panitia Kejuaraan Renang Antar 
Perkumpulan (KRAP) Wali Kota Magelang Cup Tahun 2022. 

 
Demikian kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 

…………….…….…………………… 
pelatih/asisten 
pelatih/official/orang tua 

 
         stempel klub 

 
(………………………………………) 


