
 

 SYARAT DAN KETENTUAN 

Lomba cepat tepat inobu 13 

 

Adisti Farahsyifa Ramadhanti 

ID Line : adizzz_ 

No. Telp : 081384206989 

Syarat dan Ketentuan: 

1. Peserta SMA/Sederajat. 

2. Satu tim terdiri dari 3 orang. Tiap sekolah maksimal mengirim 2 tim. 

3. Peserta hadir selambat-lambatnya 180 menit sebelum lomba dimulai. Apabila terlambat 

maka akan dinyatakan gugur. 

4. Materi soal berkisar pengetahuan umum Jepang dan materi pelajaran Bahasa Jepang 

untuk SMA pada umumnya. 

5. Peserta harus menyerahkan identitas diri dan fotokopi KTP atau Kartu Pelajar. 

6. Ketentuan sewaktu-waktu dapat berubah. 

7. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. 

8. Uang pendaftaran sebesar Rp. 55.000,-/ tim. 

9. Biaya pendaftaran dapat ditransfer melalui bank Mandiri ke rekening berikut: 

 

 

 

 

TATA TERTIB SELAMA PERLOMBAAN 

1. Peserta bersikap tertib selama tahap berlangsung. 

2. Tidak diperkenankan membawa barang di bawah ini ke dalam ruangan : 

a. Segala bentuk gadget 

b. Contekan dalam bentuk apapun 

c. Alat penghitung waktu 

3. Tidak diperkenankan menanyakan atau memberikan jawaban kepada tim lain. 

4. Peserta juga tidak diperkenankan untuk mencari jawaban dari sumber (internet, buku, 

dll) apapun selama perlombaan berlangsung. 

No. Rekening: 167-00-0303409-6 

A/N: NABILA NUR AZIZAH 

 

 

 



 

5. Panitia berwenang untuk mendiskualifikasikan peserta apabila sewaktu-waktu 

ditemukan pelanggaran terhadap tata tertib yang telah disebutkan. 

SISTEM 

1. Tahap Seleksi 

2. Tahap Semifinal Giliran 

3. Tahap Semifinal Rebutan 

4. Tahap Final 

 

 TAHAP SELEKSI 

1. Materi soal: Pengetahuan umum, sejarah, dan mitologi, serta bahasa Jepang. 

2. Soal berupa 30 butir pilihan ganda. 

3. Waktu pengerjaan 30 menit. 

4. Soal dikerjakan langsung di lembar soal. 

5. Peserta yang telah selesai mengerjakan harap tidak membuat keributan dalam ruangan. 

6. Jika waktu masih tersisa, periksalah kembali jawaban sebelum diserahkan kepada 

panitia. 

7. Peserta tidak diperkenankan mengerjakan soal setelah batas waktu yang ditentukan 

habis. Apabila melanggar, peserta akan dikurangi nilai sebesar 20. 

8. Peserta tidak boleh membuat keributan selama seleksi berlangsung.  Apabila 

melanggar, akan dikurangi nilai sebesar 10. 

TAHAP SEMIFINAL BERGILIR 

 

1. Masing–masing perwakilan dari setiap tim mengambil satu amplop yang berisi lima 

soal bergilir. 

2. Masing–masing lima soal bergilir dibacakan oleh moderator kepada tim pertama dan 

tim tersebut harus menjawab kelima soal tersebut. Begitu pula dengan tim selanjutnya. 

3. Peserta diberikan waktu selama lima detik untuk menjawab setiap soal yang diberikan. 

4. Jika jawaban benar, maka peserta akan diberikan skor 100. 

5. Jika peserta tidak dapat menjawab soal tersebut, maka peserta tidak mendapat skor. 

TAHAP SEMIFINAL REBUTAN 

1. Setiap soal akan dibacakan hingga selesai, setelah itu setiap peserta diperkenankan 

untuk menjawab. 

2. Untuk menjawab soal yang telah dibacakan, peserta wajib menekan bel yang telah 

disediakan untuk masing–masing tim.  

3. Tim yang menekan bel pertama kali diperkenankan oleh moderator untuk menjawab 

pertanyaan tersebut. 

4. Peserta yang menekan bel sebelum soal selesai dibacakan, maka wajib menjawab soal 

tersebut. 



 

5. Peserta diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan selama lima detik. 

6. Jika peserta tidak menjawab soal setelah 5 detik diberikan, maka tim tersebut dianggap 

menjawab salah dan diberi poin -100. 

7. Jika jawaban benar, maka akan ditambahkan poin 200 dan jika salah maka akan diberi 

poin -100. 

8. Peserta yang lolos ke tahap final adalah tiga peserta dengan nilai tertinggi. 

9. Jika terjadi perebutan posisi oleh dua tim, akan diadakan babak tambahan. Tim yang 

menang adalah tim yang unggul dalam babak tambahan. 

10. Peserta dilarang membuat keributan selama berlangsungnya tahap ini. Jika melanggar, 

sanksinya adalah pengurangan 200 poin. 

11. Menggugat keputusan juri akan dikenakan pengurangan sebesar 500 poin. 

TAHAP FINAL 

1. Materi soal: Pengetahuan umum, sejarah dan mitologi, serta Bahasa Jepang. 

2. Akan terdapat 16 kotak (4x4). 

3. Cara memenangkan tahap ini adalah dengan poin tertinggi. 

4. Setiap kotak memiliki perolehan poin yang berbeda dari 100-500. 

5. Game akan berlangsung selama 20 menit. 

6. Peserta diperkenankan menjawab setelah soal selesai dibacakan, jika melanggar akan 

ada pengurangan sebesar 50 poin. 

7. Terdapat kotak bonus. 

8. Kotak bonus tersebut adalah double poin, plus box, dan color box. 

a. Double Poin : Poin akan digandakan. 

b. Plus Box : Peserta dapat memilih kotak lain setelah menjawab soal. 

c. Color Box  : Jika kotak terbuka maka soal yang tertera akan menjadi soal 

rebutan. 

9. Kotak zonk:  jika peserta menjawab salah maka akan ada pengurangan nilai sebesar 

setengah dari masing masing poin. 

 

 

 

 


