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I. PERATURAN UMUM 

1. Penyelenggara   : SMA Negeri 1 Sumenep 

2. Nama Pertandingan  : KOBASMANSA 2022 

3. Waktu Pertandingan  : 04 – 17 September 2022 

4. Pelaksanaan Pertandingan  : 1. Senin-Sabtu  : Sore  : 15.00 – Selesai 
  Malam : 18.30 – Selesai  

       2. Minggu  : Pagi  : 07.00 – Selesai  
          Sore   : 15.00 – Selesai  

5. Tempat Pertandingan   : Lapangan Basket SMAN 1 Sumenep 
6. Peserta Pertandingan  : adalah pemain yang sah dari sekolah SMA/Se-derajat dan           

SMP/Se-derajat di wilayah Madura 
7. Sistem Peertandingan  : SISTEM GUGUR 
8. Peraturan Pertandingan  : Peraturan FIBA Terbaru 
9. Wasit Pengawas Pertandingan  
         dan petugas pertandingan : Wasit yang lisensi yang di utus oleh PERBASI Sumenep 
 

II. PERATURAN KHUSUS 
1. PESERTA PERTANDINGAN 
 A. PEMAIN/TEAM 

1) Pemain adalah siswa aktif yang berada di sekolahnya masing-masing (wilayah 
Madura) 

2) Setiap sekolah boleh mendaftarkan lebih dari 1 team, dari team putra dan putri 
(setiap tim yang mendaftarkan lebih dari 1 dikategori yang sama bebas memilih 
timnya yang akan dimainkan terlebih dahulu) 

3) Peserta tidak diperbolehkan berada di 2 tim atau lebih sekaligus 
4) Peserta yang akan bermain harus siap dengan kuku terpotong pendek dan tidak 

memakai aksesoris yang membahayakan 
5) Peserta diharapkan hadir 45 menit sebelum pertandingan dimulai untuk registrasi 

keabsahan pemain 
6) Setiap regu telah menyerahkan daftar nama pemain yang disahkan oleh sekolah dan 

fotocopy raport maksimal 45 menit sebelum pertandingan mulai 
7) Team harus berseragam (bernomor yang sama depan dan belakang) dengan 

ketentuan NOMOR BEBAS 00-99 
8) Tim putri boleh menggunakan dalaman tetapi dalam 1 tim harus sewarna dan 

berbahan sporty (bukan kaos oblong) 
9) Aksesoris yang digunakan untuk melindungi lutut dan siku harus meggunakan 

bantalan pelindung, jika tidak ada pelindung dilarang digunakan 
10) Semua aksesoris dalam satu tim harus seragam/sewarna atau berwarna dominan 

dalam satu regu, apabila berbeda dengan pemian lainnya harus dilepas 
11) Pemain wajib menggunakan Kaos kaki, dalam satu team warna kaos kaki harus 

seragam/sewarna, PEMAIN YANG TIDAK MENGGUNAKAN KAOS 
KAKI/MENGGUNAKAN WARNA BERBEDATIDAK DIPERKENANKAN BERADA DI 
BANCH  

12) Pada saat pemanasan dan permainan dimulai Pemain dilarang melakukan SLAM 
DUNK 

13) Hanya kapten tim dan head coach yang diperkenankan berkomunikasi dengan wasit 
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14) Tim yang namanya disebut lebih dahulu dalam jadwal pertandingan wajib memakai 
kostum dengan wama dominan putih. Jika tim hanya memiliki satu kostum yang tidak 
berwarna dominan putih maka tim tersebut dapat mengenakan kostum yang memiliki 
warna berbeda dengan tim lawan dan telah disetujui panitia. (warna Abu-Abu tidak 
boleh digunakan) 
 

 B. PELATIH 
1)  Pelatih dan official harus berpakaian rapi (Kaos berkerah, bersepatu bebas bukan slop 

dan celana bebas rapi)  
2)  Pelatih dan official yang mendampingi team maksimal 3 orang 
3) Pelatih dan official tidak di perkenankan mendampingi lebih dari satu team atau 

merangkap sebagai pelatih/official tim lain (sekolah yang berbeda) dikategori yang 
sama dalam satu event 

4) Pelatih/ass Pelatih boleh berdin bergantian memberikan intruksi kepada team, tetapi 
tidak di perkenankan berdiri bersamaan. 

5) Sebelum memulai pertandingan HEAD COACH wajib menandatangani score sheet 
6) Apabila pelatih/official tidak melaksanakan ketentuan diatas maks team tersebut 

akan dikenakan technical foul 
 

2. PENENTUAN SKEMA PERTANDINGAN 
1) Skema pertandingan ditentukan dengan cara drowing/pengundian yang dilakukan 

oleh panitia pertandingan 
2) Sistem pertandingan ditentukan oleh panitia sebelum Teknical Meeting 
3) Penentuan tim A atau tim B, untuk sekolah yang mengeluarkan lebih dari 1 tim dalam 

1 kategori dipasrahkan sepenuhnya kepada pelatih tim tersebut dan boleh tidak 
ditentukan pada saat drawing pertandingan tetapi wajib menyerahkan keabsahan 
pemain (registrasi) 45 menit sebelum pertandingan dimulai. 

 
3. WAKTU PERTANDINGAN 

1) Lama pertandingan 4 X 10 menit (kotor), 2 menit terakhir quarter 4 bersih 
2) Peraturan 24 detik dipakai 
3) FREETHROW WAKTU TETAP BERJALAN KECUALI 2 MENIT TERAKHIR QUARTER 4 
4) TIME OUT WAKTU PERTANDINGAN MATI 
5) 1 menit terakhir (kecuali pada quarter 4) kedua tim yang bertanding dilarang 

melakukan pergantian pemain kecuali dikarenakan pemain cidera. 
6) Petugas waktu boleh menghentikan waktu atas permintaan wasit dengan prosedur 

yang telah ditentukan untuk penghentian waktu. 
 

4. SHOT CLOCK 
 

1) Shotclock dimulai dari 24 detik, apabila terjadi bola out/throw in dan penguasaan 
masih team offense maka shotclock akan terus akan dilanjutkan dengan sisa waktu 
tersebut 
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2) Apabila terjadi kesalahan / foul, jika panel waktu shotclock menunjukkan diatas 14 
detik maka akan dilanjutkan dengan sisa yang ada namun apabila dibawah 14 detik 
akan direset ke 14 detik 

3) Semua usaha tembakan atau umpan yang dilakukan team offense, apabila bola 
menyentuh ring dan pemain offense mendapatkan penguasaan bola maka akan 
direset ke 14. 

4) Apabila team defense yang mendapatkan pengusaan bola maka akan direset ke 24 
detik 

5) Setiap pelanggaran bola dikarenakan mengenai kaki dan wasit meniupkan peluitnya 
maka shotclock akan kembali 24 detik 

6) Freethrow panel shotclock menunjukkan angka 00, apabila tembakan terakhir team 
offense mendapatkan penguasaan bola maka akan direset 14 detik namun apabila 
team defense berhasil mendapatkan penguasaan bola maka akan direset ke 24 detik 

 
5. TIME OUT 

1) Jatah time out untuk babak pertama 2 kali time out, jika time out tidak diambil di 
Quarter pertama maka boleh diambil di Quarter kedua 

2) Jatah time out pada babak kedua (Quarter 3 dan 4) sebanyak 3 kali time out 
3) Timeout hanya akan tersisa 2, jika tidak mengambil 1 time out pada babak ke-2 
4) Babak tambahan 1 kali time out 
5) Time out waktu mati 

 
6. GANGGUAN PERTANDINGAN 

Apabila terjadi gangguan yang mengakibatkan pertandingan terpaksa dihentikan maka 
penyelesaian gangguan tersebut ditunggu sampai 15 menit, jika 15 menit gangguan tersebut 
tidak bisa teratasi, maka ditentukan sebagai berikut: 

1) Apabila gangguan terjadi pada Quarter pertama maka pertandingan akan di ulang dan 
hasil dianggap 0-0 

2) Apabila gangguan terjadi pada Quarter kedua/ketiga maka pertandingan akan 
dilanjutkan dengan sisa waktu dan score yang ada 

3) Apabila gangguan terjadi pada akhir Quarter ketiga sebelum dimulai Quarter 
keempat, maka pertandingan akan dilanjutkan dengan sisa waktu dan score yang ada 

4) Apabila gangguan terjadi Quarter keempat atau babak tambahan maka hasil 
pertandingan dianggap final dan sah 

5) Penentuan dianggap layak dan tidaknya pertandingan dihentikan/dilanjutkan 
diserahkan kepada pengawas pertandingan  

6) Keadaan Force Majeur adalah segala sesuatu yang terjadi di luar kehendak manusia 
yaitu, sakit, kecelakaan, meninggal, dan bencana alam. Panitia berhak menentukan 
penggunaan alasan force majeur dalam interpretasi peraturan KOBALAMA 2018 
Kendaraan mogok bukan termasuk force majeur 

 
7. PENENTUAN PEMENANG 

1) Pemenang adalah Team yang memperoleh angka/point tertinggi pada akhir 
pertandingan 

2) Tidak ada draw/seri, jika point sama maka dilanjutkan dengan babak tambahan 1 X 5 
menit, bila point tetap sama maka ditambahkan 1 X 5 menit, begitu seterusnya 
sampai ada selisih point. 

 
 
 
8. SANKSI 
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1) Apabila jam pertandingan di mulai dan peserta tidak hadir, akan di berikan tenggang 
waktu apabila dalam 5 menit tidak dapat menghadirkan 5 pemain yang siap untuk 
bermain maka tim tersebut dinyatakan mengundurkan diri (WO) 

2) Apabila satu tim/regu yang membuat onar dan kericuhan dalam pertandingan maka 
regu itu di diskualifikasi dan tidak diperbolehkan melanjutkan sisa pertandingan dan 
dikenakan sanksi berupa tidak diperbolehkan mengikuti event yang sama ditahun 
berikutnya. 

3) Apabila tim/regu tidak mengikuti pertandingan dengan faktor disengaja atau tidak di 
sengaja, akan dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti event yang sama 
ditahun berikutnya. 

4) Apabila pemain dikenakan 2 kali unsportmanlike foul maka akan di diskualifikasi dan 
tidak boleh mengikuti satu kali pertandingan serta tidak diperbolehkan berada di area 
pertandingan 

5)  Apabila pemain dikenakan diskualifikasi langsung maka pemain tersebut tidak boleh 
mengikuti pertandingan sisa dalam event tersebut 

6) Apabila pelatih di diskualifikasi akibat perbuatannya sendiri (bukan akumulasi dari 
kesalahan maka pelabh tersebut tidak boleh mengikuti/mendampingi timnya dalam 
satu kali pertandingan banch) 

7) Penentuan suatu tim dianggap berbuat onar atau tidaknya diserahkan kepada 
pengawas pertandingan 

 
9. PROTES 

1) Pengaduan atau protes diajukan kepada pengawas pertandingan secara tertulis dalam 
waktu 10 menit setelah pertandingan selesai 

2) Protes disertai uang protes sebesar Rp. 1.000.000 
3) Protes di selesaikan oleh panitia 
4) KEPUTUSAN PANITIA MUTLAK TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT 

III. PENUTUP 
1) Hal-hal yang tidak tercantum dalam peraturan ini akan ditetapkan kemudian oleh 

panitia 
2) Jadwal pertandingan sepenuhnya ditentukan oleh panitia termasuk apabila terjadi 

perubahan jadwal pertandingan 
3) Keputusan panitia mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat 


