Turnamen Kit

MANUAL
No
1

Perihal
Definisi

Uraian
Adalah dokumen pendukung dalam pelaksanaan sebuah pertandingan.
Dokumen pendukung yang digunakan adalah dokumen yang digunakan dalam
pelaksanaan PON XX, Papua tahun 2021, cabang olah raga Aeromodelling

2

Tujuan

3

Bagian

4

Bagian
Admin

5

Bagian
Teknis

Dokumen tersebut diatas dijadikan acuan/template dalam pelaksanaan sebuah
pertandingan
Menjelaskan setiap bagian dari turnamen kit, sehingga memudahkan pengguna
menggunakan acuan/template dokumen dalam pelaksanaan sebuah pertandingan
Terdiri dari:
1. Bagian Admin
2. Bagian Teknis
3. Bagian Wasit
Berisi form yang dibutuhkan untuk kelengkapan seluruh prosedur admin
Dokumentasi Lomba menunjukan dokumen apa saja yang harus dikumpulkan oleh
Koordinator Admin, Koordinator Teknis, Koordinator Wasit dan CD bekerjasama
dengan TD untuk selanjutnya diserahkan ke Komite Aeromodelling dan Drone baik
dalam bentuk softcopy dan hardcopy
Berisi form pull test, random check dan karantina untuk setiap mata lomba
2018 diujung kanan menunjukan spesifikasi pull test, random check atau karantina
mengacu kepada FAI Sporting Code Section 4 Aeromodelling 2018
P = PASS (lolos), lingkari P kalau lulus
F = FAIL (tidak lolos), lingkari F kalau tidak lolostidak sesuai spesifikasi
Jika pada saat salah satu obyek yang dicek oleh petugas pelaksana teknis hasilnya F
(tidak lolos), maka obyek tersebut harus ditahan oleh petugas pelaksana teknis
untuk dicek ulang didepan Koordinator Teknis, CD dan Tim Manajer untuk
memastikan F (tidak lolos).

6

Bagian
Wasit

Contoh: pada saat random cek tali, kalau hasilnya F (tidak lolos), tali harus ditahan
oleh petugas pelaksana teknis untuk selanjutnya dicek ulang didepan Koordinator
Teknis, CD dan Tim Manajer untuk memastikan F (tidak lolos)
Berisi dokumen yang dibutuhkan untuk pelatihan/penyegaran wasit terutama:
• Silabus
• Peraturan lomba
• Scoresheet
• Juklak scoresheet
Daftar Petugas Pelaksana merupakan form yang harus diisi dan berisi daftar nama
petugas pelaksana bagian admin, teknis dan wasit yang bertanggungjawab dalam
setiap mata lomba.
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No

Perihal

Uraian
Technical meeting lomba berisi technical meeting untuk setiap mata lomba di PON
XX 2021 untuk dijadikan referensi, sehingga kita tidak selalu memulai dari awal
(nol)
Gunakan template technical meeting lomba dalam bentuk MS Word untuk
mendokumentasikan setiap technical meeting lomba berdasarkan referensi dari
Technical Meeting Lomba di PON XX 2021 (dalam bentuk PDF)
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