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PETUNJUK PELAKSANAAN
PERLOMBAAN DAN PERTANDINGAN
DALAM RANGKA MILAD KE-52 MTSN 2 BLITAR
TAHUN 2022
Dalam rangka memperingati Milad ke-52, MTsN 2 Blitar menyelenggarakan
event tahunan tasyakuran hari lahir madrasah. Setelah dua periode terhalang oleh
pandemi, pada tahun 2022 ini milad ke-52 ini dilaksakan dengan semarak kegiatan
internal dan ekternal.
Kegiatan internal berupa perlombaan inovasi, kreativitas seni dan olah raga ramah
anak serta kegiatan yang bertujuan menumbuhkan jiwa enterpreneur siswa. Sedangkan
kegiatan eksternal ini meliputi berbagai perlombaan dan pertandingan yang melibatkan
siswa dari SD dan MI serta bakti sosial di lingkungan sekitar madrasah. Kegiatan ini
sebagai wujud penggalian kreativitas siswa dan media sosialisasi serta silaturahmi
terhadap lembaga pendidikan di luar MTsN 2 Blitar.
1. Jenis Perlombaan Eksternal
Jenis perlombaan dan pertandingan eskternal meliputi:
a. Olimpiade Matematika dan IPA
b. Pidato Bahasa Indonesia
c. Pidato Bahasa Arab
d. Pidato Bahasa Inggris
e. Stori Telling
f. Kaligrafi
g. Musabaqoh Hifdzul Quran (MHQ )
h. MTQ
i.

Vokal Solo

j.

Catur

k. Bulu Tangkis
l.

Tenis Meja

m. Voli
n. Yel yel pramuka

2. Ketentuan Peserta
a. Peserta adalah siswa SD/MI, dibuktikan dengan surat keterangan dari
madrasah/sekolah.
b. Peserta boleh mengikuti lebih dari satu jenis perlombaan, selama waktu
pelaksanaan tidak bersamaan.
3. Waktu dan Tempat
Pendaftaran
a. Pendaftaran secara daring (online) via Website resmi MTsN 2 Blitar:
http://mtsn2blitar.sch / https://tinyurl.com/MiladMtsn2Blitar , Senin, 22
Agustus 2022 s.d 11 September 2022
b. Pendaftaran secara luring, di MTsN 2 Blitar, Senin, 22 Agustus 2022 s.d 11
September 2022, pukul 08.00 – 13.00 WIB
Pelaksanaan
a. Cabang perlombaan seni dilaksanakan pada hari Selasa, 13 September 2022,
pukul 08.00 s.d selesai
b. Cabang pertandingan olah raga dilaksanakan pada hari Rabu-Kamis, 14-15
Sepetember 2022, pukul 08.00 s.d selesai
4. Biaya
a. Biaya perlombaan perorangan: Rp 25.000, khusus cabang pertandingan bulu
tangkis Rp. 30.000.
b. Biaya perlombaan/pertandingan pertim/kelompok: Rp. 50.000.
c. Uang pendaftaran dikirim ke nomor rekening BRI, 614701021890531 (Heni
Diyah Pratiwi) atau bendahara panitia Milad di MTsN 2 Blitar
5. Narahubung
Bila ada pertanyaan terkait rangkaian perlombaan eksternal, silakan menghubungi
nomor koordinator bidang perlombaan berikut ini:
a. Olimpiade Matematika dan IPA
Suminarsih, S.Pd. : 085735679987
b. Pidato Bahasa Indonesia
Putri Nur Indah Sari, S.Pd: 085711923858
c. Pidato Bahasa Arab
Yulis Purwanti, S.Pd. : 085233361110
d. Pidato Bahasa Inggris
Maharani Eko Dewanti, S.Pd. : 081334849064

e. Stori Telling
Zeni Maulidana Fibriani, S.Pd: 081233385039
f. Kaligrafi
H. M. Samsul Hadi, S.Pd. M.M. : 081232747512
g. Musabaqoh Hifdzul MHQ
Mahbub, M.Pd. : 085735243289
h. MTQ
Siti Zulaikah, S.Ag. : 085231825415
i.

Vokal Solo
Sayyidah Lutfatul F. S.Pd.: 082141621830

j.

Catur
Drs. Fatchul Huda : 085649685870

k. Bulu Tangkis
Joko Siswanto, S.Pd. : 081252606160
l.

Tenis Meja
Sulistianawati, M.Pd. : 082231799661

m. Voli
Imam Munthaohid, S.Pd. : 085855917881
n. Yel yel pramuka
Fitrotul Khoirin Nisak, S.Sos.: 081231530497
6. Pertemuan Teknis (Technical Meeting)
a. Hari, tanggal : Sabtu, 10 September 2022
b. Waktu

: pukul 09.00

c. Tempat

: MTsN 2 Blitar

7. Kejuaraan
c. Juara Umum: Trofi
d. Juara 1: uang pembinaan + Trofi + sertifikat + tiket masuk MTsN 2 Blitar Tahun
Pelajaran 2023/2024
e. Juara II: uang pembinaan + Trofi + sertifikat + tiket masuk MTsN 2 Blitar Tahun
Pelajaran 2023/2024
f. Juara III: uang pembinaan + Trofi + sertifikat + tiket masuk MTsN 2 Blitar Tahun
Pelajaran 2023/2024

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TEKNIS
OLIMPIADE MIPA TINGKAT SD/MI
DALAM RANGKA MILAD MTsN 2 BLITAR KE-52 TAHUN 2022
A. Waktu Pelaksanaan
Pelaksanaan lomba hari Selasa tanggal 13 September 2022
B. Tempat Pelaksanaan
Pelaksanaan lomba bertempat di MTsN 2 Blitar
C. Ketentuan Lomba
a.

Peserta melakukan pendaftaran secara daring atau luring sesuai waktu yang telah
ditentukan

b.

Biaya pendaftaran @ peserta Rp. 25.000;

c.

Peserta datang 30 menit sebelum ujian di mulai

d.

Waktu mengerjakan 120 menit, yaitu pukul 07.30 - 09.30 WIB

e.

Tipe soal, pilihan ganda sebanyak 50 butir soal

f.

Harus sudah mengisi formulir yang sebelumnya tersedia

g.

Memiliki nomor peserta yang diambil dari panitia

h.

Identitas terdapat pada presensi peserta

i.

Merupakan siswa SD/MI dari lembaga yang sesuai dengan waktu melakukan
pendaftaran

j.

Dilarang membawa alat hitung dan elektronik ketika mengerjakan soal.

k.

Dilarang berbicara sesama peserta ketika olimpiade berlangsung.

l.

Tidak membuat kericuhan didalam ruang olimpiade.

m.

Tidak ada penambahan waktu bagi siswa terlambat.

n.

Peserta yang tidak hadir pada saat olimpiade dinyatakan gugur.

o.

Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat.

p.

Seluruh peserta olimpiade mengerjakan bersama-sama sesuai dengan waktu yang
telah di tentukan.

q.

Juara ditentukan dari hasil perangkingan, yaitu rangking 1, 2, dan 3.

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TEKNIS
LOMBA PIDATO BAHASA INDONESIA TINGKAT SD/MI
DALAM RANGKA MILAD MTsN 2 BLITAR KE-52 TAHUN 2022
A.

Waktu Pelaksanaan
Pelaksanaan lomba hari Selasa tanggal 13 September 2022

B.

Tempat Pelaksanaan
Pelaksanaan lomba bertempat di MTsN 2 Blitar

C.

Ketentuan Lomba
1.

Peserta melakukan pendaftaran secara daring atau luring sesuai waktu yang telah
ditentukan

2.

Biaya pendaftaran @ peserta Rp. 25.000;

3.

Peserta memilih satu tema yang telah disediakan;

4.

Peserta melakukan daftar ulang dan pengambilan nomor undian sebelum
pelaksanaan perlombaan;

5.

Urutan penampilan berdasarkan undian yang dilakukan sebelum lomba;

6.

Setiap peserta lomba menyampaikan pidato dalam waktu maksimal 7 menit
(Pidato Resmi Bukan Pildacil)

7.

Peserta yang menyampaikan pidato melebihi waktu yang telah ditentukan juri
langsung menghentikan pidato peserta yang bersangkutan.

8.

Pemanggilan peserta sesuai nomor undian dan nama peserta

9.

Nomor undian peserta dikenakan pada dada sebelah kiri

10.

Pemanggilan peserta dilaksanakan maksimal 3 kali, apabila 3 kali panggilan,
belum hadir maka dinyatakan diskualifikasi, kecuali ada alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan, peserta lomba dapat tampil pada urutan terakhir

11.

Peserta lomba wajib menyerahkan naskah pidato sesuai tema yang dipilih dalam
bentuk sudah diketik rapi kepada panitia lomba pada saat lomba sebanyak 3
rangkap.

12.

Peserta tidak diperkenankan menggunakan teks.

13.

Pengeras suara hanya digunakan untuk pengumuman dan pemanggilan peserta;

14.

Indikator lampu: Hijau: mulai; Kuning: waktu kurang 3 menit, dan Merah : waktu
habis (peserta mengakhiri lomba)

15.

Peserta lomba berbusana muslim, rapi, dan sopan

16.

Peserta dilarang keluar masuk ruangan tanpa ada izin dari panitia

17.

Tim juri menentukan pemenang Juara 1, 2, 3. Apabila terjadi nilai yang sama,
Tim Juri akan menentukan pemenang berdasarkan nilai tertinggi urutan
kriteria penilian (penguasaan materi).

18.

Keputusan dewan juri akan hasil lomba bersifat mutlak tidak dapat diganggu
gugat.

D. Kriteria Penilaian
Penilaian diberikan terhadap 5 (lima) unsur nilai sebagai berikut:
1.

Penguasaan materi;

2.

Sistematika dan isi;

3.

Kaidah dan gaya bahasa;

4.

Vokal/Intonasi/aksentuasi;

5.

Keserasian/kesopanan.

E. Tema
1. Cinta tanah air;
2. Tholabul Ilmi;
3. Bijak Menggunakan Teknologi di Era Digital
F. Protes
1. Protes dalam hal teknis maupun nonteknis hanya dapat diajukan ke Panitia
Penyelenggara
2. Keputusan juri yang sesuai dengan kewenangan adalah mutlak

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TEKNIS
LOMBA PIDATO BAHASA ARAB TINGKAT SD/MI
DALAM RANGKA MILAD MTsN 2 BLITAR KE-52 TAHUN 2022
A.

Waktu Pelaksanaan
Pelaksanaan lomba hari Selasa tanggal 13 September 2022

B. Tempat Pelaksanaan
Pelaksanaan lomba bertempat di MTsN 2 Blitar
C. Ketentuan Lomba
1.

Peserta melakukan pendaftaran secara daring atau luring sesuai waktu yang telah
ditentukan

2.

Biaya pendaftaran @ peserta Rp. 25.000;

3.

Peserta memilih satu tema yang telah disediakan;

4.

Peserta melakukan daftar ulang dan pengambilan nomor undian sebelum
pelaksanaan perlombaan;

5.

Urutan penampilan berdasarkan undian yang dilakukan sebelum lomba;

6.

Setiap peserta lomba menyampaikan pidato dalam waktu maksimal 7 menit
(Pidato Resmi Bukan Pildacil)

7.

Peserta yang menyampaikan pidato melebihi waktu yang telah ditentukan juri
langsung menghentikan pidato peserta yang bersangkutan.

8.

Pemanggilan peserta sesuai nomor undian dan nama peserta

9.

Nomor undian peserta dikenakan pada dada sebelah kiri

10.

Pemanggilan peserta dilaksanakan maksimal 3 kali, apabila 3 kali panggilan,
belum hadir maka dinyatakan diskualifikasi, kecuali ada alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan, peserta lomba dapat tampil pada urutan terakhir

11.

Peserta lomba wajib menyerahkan naskah pidato sesuai tema yang dipilih dalam
bentuk sudah diketik rapi kepada panitia lomba pada saat lomba sebanyak 3
rangkap.

12.

Peserta tidak diperkenankan menggunakan teks

13.

Pengeras suara hanya digunakan untuk pengumuman dan pemanggilan peserta;

14.

Indikator lampu: Hijau: mulai; Kuning: waktu kurang 3 menit, dan Merah : waktu
habis (peserta mengakhiri lomba)

15.

Peserta lomba berbusana muslim, rapi, dan sopan

16.

Peserta dilarang keluar masuk ruangan tanpa ada izin dari panitia

17.

Tim juri menentukan pemenang Juara 1, 2, 3. Apabila terjadi nilai yang sama,
Tim Juri akan menentukan pemenang berdasarkan nilai tertinggi urutan
kriteria penilian (penguasaan materi).

18.

Keputusan dewan juri akan hasil lomba bersifat mutlak tidak dapat diganggu
gugat.

D. Kriteria Penilaian
Penilaian diberikan terhadap 5 (lima) unsur nilai sebagai berikut:
1. Penguasaan materi;
2. Sistematika dan isi;
3. Kaidah dan gaya bahasa;
4. Vokal/Intonasi/aksentuasi;
5. Keserasian/kesopanan.
E. Tema
1. Cinta tanah air;
2. Tholabul Ilmi;
3. Bijak Menggunakan Teknologi di Era Digital
F. Protes
1. Protes dalam hal teknis maupun nonteknis hanya dapat diajukan ke Panitia
Penyelenggara
2. Keputusan juri yang sesuai dengan kewenangan adalah mutlak

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TEKNIS
LOMBA PIDATO BAHASA INGGRIS TINGKAT SD/MI
DALAM RANGKA MILAD MTsN 2 BLITAR KE-52 TAHUN 2022
A.

Waktu Pelaksanaan
Pelaksanaan lomba hari Selasa tanggal 13 September 2022

B.

Tempat Pelaksanaan
Pelaksanaan lomba bertempat di MTsN 2 Blitar

C. Ketentuan Lomba
1.

Peserta melakukan pendaftaran secara daring atau luring sesuai waktu yang telah
ditentukan

2.

Biaya pendaftaran @ peserta Rp. 25.000;

3.

Peserta memilih satu tema yang telah disediakan;

4.

Peserta melakukan daftar ulang dan pengambilan nomor undian sebelum
pelaksanaan perlombaan;

5.

Urutan penampilan berdasarkan undian yang dilakukan sebelum lomba;

6.

Setiap peserta lomba menyampaikan pidato dalam waktu maksimal 7 menit
(Pidato Resmi Bukan Pildacil)

7.

Peserta yang menyampaikan pidato melebihi waktu yang telah ditentukan juri
langsung menghentikan pidato peserta yang bersangkutan.

8.

Pemanggilan peserta sesuai nomor undian dan nama peserta

9.

Nomor undian peserta dikenakan pada dada sebelah kiri

10.

Pemanggilan peserta dilaksanakan maksimal 3 kali, apabila 3 kali panggilan,
belum hadir maka dinyatakan diskualifikasi, kecuali ada alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan, peserta lomba dapat tampil pada urutan terakhir

11.

Peserta lomba wajib menyerahkan naskah pidato sesuai tema yang dipilih dalam
bentuk sudah diketik rapi kepada panitia lomba pada saat lomba sebanyak 3
rangkap.

12.

Peserta tidak diperkenankan menggunakan teks

13.

Pengeras suara hanya digunakan untuk pengumuman dan pemanggilan peserta;

14.

Indikator lampu: Hijau: mulai; Kuning: waktu kurang 3 menit, dan Merah : waktu
habis (peserta mengakhiri lomba)

15.

Peserta lomba berbusana muslim, rapi, dan sopan

16.

Peserta dilarang keluar masuk ruangan tanpa ada izin dari panitia

17.

Tim juri menentukan pemenang Juara 1, 2, 3. Apabila terjadi nilai yang sama, Tim
Juri akan menentukan pemenang berdasarkan nilai tertinggi urutan kriteria
penilian (penguasaan materi).

18.

Keputusan dewan juri akan hasil lomba bersifat mutlak tidak dapat diganggu
gugat.

D. Kriteria Penilaian
Penilaian diberikan terhadap 5 (lima) unsur nilai sebagai berikut:
1. Penguasaan materi;
2. Sistematika dan isi;
3. Kaidah dan gaya bahasa;
4. Vokal/Intonasi/aksentuasi;
5. Keserasian/kesopanan.
E. Tema
1. Cinta tanah air;
2. Tholabul Ilmi;
3. Bijak Menggunakan Teknologi di Era Digital
F. Protes
3. Protes dalam hal teknis maupun nonteknis hanya dapat diajukan ke Panitia
Penyelenggara
4. Keputusan juri yang sesuai dengan kewenangan adalah mutlak

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TEKNIS
LOMBA STORY TELLING TINGKAT SD/MI
DALAM RANGKA MILAD MTsN 2 BLITAR KE-52 TAHUN 2022
A.

Waktu Pelaksanaan
Pelaksanaan lomba hari Selasa tanggal 13 September 2022

B.

Tempat Pelaksanaan
Pelaksanaan lomba bertempat di MTsN 2 Blitar

C. Ketentuan Lomba
1.

Peserta melakukan pendaftaran secara daring dan luring sesuai waktu yang telah
ditentukan

2.

Biaya pendaftaran @ peserta Rp. 25.000;

3.

Melakukan registrasi ulang pada saat hari H pelaksanaan.

4.

Masing – masing sekolah mengirimkan maksimal 2 peserta (PA/PI)

5.

Peserta mendaftarkan diri kepada panitia dikoordinator oleh pihak sekolah maksimal
H-3 sebelum pelaksanaan lomba.

6.

Peserta memilih 1(satu) tema yang sudah dipersiapkan oleh panitia.

7.

Peserta mempersiapkan naskah cerita yang akan ditampilkan sebanyak 3 untuk
diserahkan pada masing – masing dewan juri pada saat pelaksanaan lomba.

8.

Durasi waktu penyampaian maksimal adalah 7 menit ( tidak termasuk dengan
persiapan). Peserta diperkenankan memulai menyampaikan cerita setelah time keeper
memberikan aba – aba dan apabila telah melebihi batas waktu maka akan mendapat
peringatan untuk menghentikan cerita.

9.

Peserta diperbolehkan menggunakan kostum ataupun properti lainnya yang berkaitan
dengan cerita yang dibawakan dan dipersiapkan sendiri oleh peserta (bila ada).

10. Dewan juri terdiri atas 2 orang yang akan menilai secara obyektif dan keputusan
kejuaraan tidak dapat diganggu gugat.
11. Kejuaraan diambil 3 terbaik.
D. TEMA
Tema yang diangkat adalah Cerita Rakyat ataupun Legenda Indonesia
1.

The Legend of Toba Lake

2.

Malin Kundang

3.

The Legend of Tangkuban Prahu

4.

Timun Mas

5.

The Legend of Prambanan Temple

6.

The Legend of Rawapening

7.

Bawang Merah Bawang Putih

8.

The Legend of Surabaya

E. KRITERIA PENILAIAN
1. Ekspresi wajah
2. Ekspresi suara karakter
3. Ketepatan waktu
4. Interaksi dengan audiens
5. Kostum dan property

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TEKNIS
LOMBA KALIGRAFI TINGKAT SD/MI
DALAM RANGKA MILAD MTsN 2 BLITAR KE-52 TAHUN 2022

A. Waktu Pelaksanaan Lomba
Pelaksanaan tanggal 13 September 2022
B. Tempat Pelaksanaan
Pelaksanaan lomba bertempat di MTsN 2 Blitar
C. Ketentuan Lomba
1. Peserta melakukan pendaftaran secara daring dan luring sesuai waktu yang telah
ditentukan
2. Biaya pendaftaran @ peserta Rp. 25.000;
3. Peserta melakukan daftar ulang dan pengambilan nomor undian sebelum
pelaksanaan lomba;
4. Nomor undian peserta dikenakan pada dada sebelah kiri;
5. Seluruh peserta mendapatkan materi sesuai hasil undian/kesepakatan pada saat
Technical Meeting;
6. Setiap peserta menempati tempat duduk tersendiri sesuai dengan nomor yang
diperoleh;
7. Kaligrafi berupa dekorasi dibuat pada kertas gambar berukuran 30 cm x 40 cm (A3)
kertas disediakan panitia;
8. Peserta membawa sendiri seluruh peralatan lukis kaligrafi yang diperlukan;
a. Peserta menggunakan crayon;
b. Peserta dilarang membawa mal/patrun berbentuk apapun ke dalam lokasi
lomba;
9. Peserta lomba berbusana muslim, rapi, dan sopan;
10. Peserta dilarang membawa HP ke dalam ruangan lomba;
11. Official atau peserta dilarang mengambil gambar/foto karya peserta sebelum acara
lomba selesai;
12. Peserta dilarang melihat-lihat hasil karya peserta lain selama acara lomba
berlangsung;
13. Peserta dilarang keluar masuk ruangan tanpa ada izin dari panitia;
14. Para official dan atau pendamping tidak diperkenankan memasuki ruang lomba;
15. Karya dibuat pada saat lomba berlangsung di tempat yang telah ditentukan;
16. Waktu berkarya pukul 08.00 sd 13.00 (maksimal 5 jam);

17. Peserta yang terlambat diperbolehkan mengikuti lomba tanpa mendapatkan
tambahan waktu;
18. Bagi peserta yang belum dapat menyelesaikan pekerjaannya dalam batasan waktu
yang ditentukan, diberi toleransi tambahan waktu 10 (sepuluh) menit;
19. Juri menentukan juara 1, 2 dan 3, apabila terjadi nilai yang sama, maka tim juri
akan menentukan pemenang berdasarkan nilai tertinggi dalam kekayaan imajinasi
atau kreativitas;
20. Keputusan dewan juri akan hasil lomba bersifat mutlak tidak dapat diganggu gugat
D. Materi

E. Kriteria Penilaian
Penilaian diberikan terhadap 5 (lima) unsur nilai sebagai berikut:
1. Kebenaran tulisan sesuai kaidah
2. Kekayaan imajinasi atau kreativitas
3. Tata Warna
4. Komposisi
5. Kebersihan
F. Protes
1. Protes dalam hal non teknis dan teknis hanya dapat diajukan ke panitia
Penyelenggara;
2. Keputusan juri yang sesuai dengan kewenangannya adalah mutlak.
G. Lain-lain
Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan diatur lebih
lanjut.

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TEKNIS
MUSABAQOH HIFDZUL QURAN (MHQ) SD/MI
DALAM RANGKA MILAD MTsN 2 BLITAR KE-52 TAHUN 2022
A. Waktu Pelaksanaan
Pelaksanaan lomba hari Selasa tanggal 13 September 2022
B. Tempat Pelaksanaan
Pelaksanaan lomba bertempat di MTsN 2 Blitar
C.

Materi
Materi Musabaqoh Hifdzul Qur’an (MHQ) ini adalah juz 30.

D.

Ketentuan Lomba
1. Peserta melakukan pendaftaran secara daring dan luring.
2. Biaya pendaftaran @ peserta Rp. 25.000;
3. Musabaqoh Hifdzul Qur’an ini hanya sekali tampil atau system gugur.
4. Acuan penilaian pada bacaan mujawwad dengan qiro’at Imam Ashim dengan
martabat murottal

E. Kriteria Penilaian:
1. Tahfiz : 50%
2. Tajwid : 30%
3. Adab :20%
F. Teknis Pelaksanaan Musabaqah:
1. Peserta wajib hadir 30 menit sebelum tampil
2. Peserta registrasi ke panitia, dan menunggu panggilan.
3. Peserta memulai bacaan dengan taawudz dan ditutup dengan tashdiq tanpa salam.
4. Peserta mengambil maqra/undian surat, selanjutnya ditunjukkan ke dewan juri.
5. Peserta menghafalkan surat sesuai maqra yang diambil.
6. Peserta menjawab pertanyaan dari dewan juri yang meliputi:
a. Tebak surat
b. Sambung surat
c. Sambung ayat
7. Peserta lomba akan di pandu dengan isyarat bunyi dari juri dengan ketentuan:
a. Ketukan 2 kali : soal akan dimulai
b. Ketukan 1 kali : peringatan salah
c. Ketukan 2 kali : peserta dibimbing
d. Ketukan 3 kali : pindah soal
e. Ketukan 4 kali : peserta selesai tampil

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TEKNIS
LOMBA MTQ TINGKAT SD/MI
DALAM RANGKA MILAD MTsN 2 BLITAR KE-52 TAHUN 2022
A.

Waktu Pelaksanaan
Pelaksanaan lomba hari Selasa tanggal 13 September 2022

B.

Tempat Pelaksanaan
Pelaksanaan lomba bertempat di MTsN 2 Blitar

C. Ketentuan Lomba
1. Peserta melakukan pendaftaran secara daring dan luring sesuai waktu yang telah
ditentukan
2. Biaya pendaftaran @ peserta Rp. 25.000;
3. Musabaqoh Tilawatil Qur’an adalah lomba membaca Al Qur’an dengan bacaan
mujawwad yaitu bacaan yang mengandung nilai ilmu membaca (tawid), seni (lagu
dan suara) serta etika (adab);
4. Peserta musabaqoh wajib regestrasi 30 meni sebelum lomba dimulai;
5. Maqro (materi bacaan) bebas dengan ketentuan peserta harus mendaftarkan maqro’
saat regestassi;
6. Jumlah lagu minimal 3 (tiga) lagu dengan lagu pertama bayati;
7. Aspek penilaian alam MTQ meliputi :
a. Tajwid
b. Fashohah
c. Irama lagu dan suara
d. Adabud tilawah
8. Pada saat tampil diawali dengan ta’awudz dan diakhiri dangan tasdiq;
9. Waktu penampilan tiap peserta adalah 5 (lima) menit dengan ketentuan
a. Lampu kuning pertama menyala tanda bahwa persiapan peserta sedang
mempersiapkan diri untuk tampil,
b. Lampu hijau menyala pada menit pertama tanda bahwa peserta harus mulai
membaca,
c. Lampu kuning kedua meanyala pada menit ke-4, tanda bahwa peserta harus
siap-siap mengakhiri bacaannya,
d. Lampu merah menyala pada menit ke-5, tanda bahwa peserta harus
mengakhiri dengan tasdiq,
10. Pemenang diambil juara terbaik 1,2, 3 putra dan juara 1,2, 3 putri
11. Keputusan juri dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat diganggu gugat.

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TEKNIS
LOMBA VOKAL SOLO TINGKAT SD/MI
DALAM RANGKA MILAD MTsN 2 BLITAR KE-52 TAHUN 2022
A. Waktu Pelaksanaan
Pelaksanaan lomba hari Selasa, 13 September 2022
B. Tempat Pelaksanaan
Lomba dilaksanakan MTsN 2 Blitar
C. Ketentuan Lomba
1. Peserta melakukan pendaftaran secara daring dan luring sesuai waktu yang telah
ditentukan
2. Biaya pendaftaran @ peserta Rp. 25.000;
3. Lagu yang dinyanyikan adalah lagu wajib dan lagu pilihan yang
disediakan panitia
4. Seluruh peserta menuliskan lagu wajib dan lagu pilihan yang dipilih
5. Pada saat technical meeting dan diserahkan pada panitia
6. Pengambilan nomor undian pada saat tehnical meeting (nomor peserta
diserahkan ketika hari H)
7. Peserta lomba mematuhi protokol kesehatan yang ditentukan panitia
8. Apabila terjadi nilai sama, maka tim juri akan menentukan pemenang
berdasarkan nilai tertinggi dalam penguasaan suara/vokal
9. Keputusan kejuaraan oleh juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu
gugat
10. Peserta diwajibkan untuk mengikuti tehnical meeting sesuai waktu
yang ditentukan oleh panitia dan melakukan daftar ulang pada hari H
sebelum perlombaan di mulai
D. Lagu wajib peserta putra
1. Bila Waktu Telah Berakhir – Opick
2. Padamu Ku Bersujud –Afgan
3. Bila Tiba – Ungu
E. Lagu pilihan peserta putra
1. Rumah singgah - Fabio asher
2. Tiara -Rafa Affar
3. Pura-pura lupa - Mahen
4. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja – Judika
5. Ketika Kaki dan Tangan Bicara – Chrisye

F. Lagu wajib Peserta Putri
1. Syaikhona
2. Sapu Jagad – Sabyan
3. Deena salam – Sabyan
G. Lagu Pilihan peserta putri
1. Sisa rasa -Mahalini
2. Sang Dewi - Lyodra, Andi Rianto
3. Tak ingin usai – Keisya Lefronka
4. Merasa Indah – Tiara Andini
5. Bahasa kalbu – Raisa, Andi Rianto
H. Teknis Pelaksanaan Penyajian Lomba
1. Peserta mengisi daftar hadir dan mengambil nomor peserta.
2. Peserta membawakan lagu yang akan dilombakan dengan iringan
musik berupa MP3 karaoke.
3. Lagu yang akan dinyanyikan dikirim lewat WA atau flasdisk,
diserahkan ke operator lomba pada hari H, satu jam sebelum lomba
dimulai perlombaan.
4. Waktu menyanyikan, 15 menit untuk 2 buah lagu (termasuk
persiapan)
5. Pemanggilan peserta dilakukan maksimal 3 kali, apabila 3 kali pemanggilan
berturut-turut tidak hadir dinyatakan gugur, kecuali dengan alasan yang bisa
dipertanggungjawabkan
6. Nomor peserta diletakkan di dada sebelah kiri
7. Tampilan Tanpa mengucapkan salam
8. Seluruh peserta tidak boleh meninggalkan ruangan sebelum perlombaan selesai
I. Kostum
Peserta mengenakan kostum sesuai ketentuan:
1. Islami
2. Sopan
3. Rapi

J. Kriteria Penilaian
Aspek yang dinilai dalam lomba singer adalah
1. Kualitas Vokal;
2. Harmonisasi;
3. Penjiwaan;
4. Teknik Menyanyi;
5. Improvisasi;
6. Penampilan.

K. Lain-lain
Hal-hal lain yang belum tercantum dalam peraturan tata tertib dalam pertandingan ini
akan ditentukan kemudian secara musyawarah mufakat pada saat technical meeting.

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TEKNIS
PERTANDINGAN CATUR TINGKAT SD/MI
DALAM RANGKA MILAD MTsN 2 BLITAR KE-52 TAHUN 2022

A.

Waktu Pelaksanaan
Pelaksanaan lomba hari Rabu – Kamis, tanggal 14 – 15 September 2022

B. Tempat Pelaksanaan
Pelaksanaan lomba bertempat di MTsN 2 Blitar
C. Ketentuan Pertndingan
1. Peserta melakukan pendaftaran secara daring atau luring sesuai waktu yang telah
ditentukan
2. Biaya pendaftaran @ peserta Rp. 25.000;
3. Seluruh peserta harus melakukan regristrasi kembali didalam ruangan pertandingan
4. Seluruh peserta harus mengikuti technical meeting
5. Seluruh peserta wajib hadir 10 menit sebelum perlandingan dimulai
6. Setiap peserta wajib membawa perlengkapan catur (papan, buah catur)
7. Diambil juara 1, 2, 3 putra dan juara 1, 2, 3 putri
D. Tata Tertib Pertandingan
1. Peserta yang tidak hadir akan di DISKUALIFIKASI
2. Peserta dilarang berkomunikasi antar peserta lainnya dalam “bentuk apapun”
3. Peserta dilarang mengaktifkan handphone, tab, laptop atau gadget lainnya.
4. Peserta tidak diperkenankan keluar ruangan selama pertandingan belum selesai
5. Peserta diperkenankan membawa minum
6. Peserta yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh panitia akan di
diskualifikasi
7. Keputusan dewan juri tidak bias diganggu gugat.
E. Sistem Pertandingan
1. Menggunakan peraturan PERCASI terbaru yang disesuaikan
2. Sistem pertandingan yang digunakan dengan system swiss 5 babak
3. Peraturan permainan menggunakan peraturan FIDE yang berlaku saat ini
4. Untuk setiap pemain batas keterlambatan adalah 10 menit, bila lebih akan dinyatakan
kalah WO.
5. Pairing menggunakan Program Pairing Swiss Manager.
NB: Peraturan lain akan di sampaikan pada saat Technicall meeting

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TEKNIS
PERTANDINGAN BULU TANGKIS TINGKAT SD/MI
DALAM RANGKA MILAD MTsN 2 BLITAR KE-52 TAHUN 2022

A. Waktu Pelaksanaan
Pelaksanaan pertandingan pada hari Rabu-Kamis, tanggal 14 – 15 September 2022
B. Tempat Pelaksanaan
Tempat Pelaksanaan lomba di GOR Desa Tumpang (Pi) dan GOR Desa Jeblog (Pa)
C. Ketentuan Pertandingan
1. Peserta adalah siwa SD/MI di Kabupaten Blitar
2. Setiap MI/SD boleh mengirimkan peserta PA dan PI tanpa ada pembatasan jumlah,
selama kuota belum terpenuhi (kuota 32 putra dan 32 putri).
3. Peserta melakukan pendaftaran secara daring atau luring sesuai waktu yang telah
ditentukan
4. Biaya pendaftaran @ peserta Rp. 30.000;
D. Ketentuan dan teknis pelaksanaan pertandingan diatur dengan ketentuan sebagai
berikut:
1. Wasit dan Juri Pertandingan
a. Wasit yang memimpin pertandingan ditunjuk oleh Panitia;
b. Keputusan wasit yang memimpin pertandingan mengikat;
c. Wasit dapat membatalkan keputusan Hakim Garis (Over Rule);
d. Referee berhak memutuskan segala sesuatu yang menyangkut pertandingan;
e. Peraturan permainan/pertandingan menggunakan peraturan PBSI/BWF.
2. Ketentuan Pertandingan
Peraturan pertandingan yang digunakan adalah peraturan pertandingan PBSI/IBF
yaitu:
a. Score system menggunakan rally point game 21;
b. Setiap pertandingan berlaku prinsip best of three games;
c. Barang-barang yang boleh diletakkan dekat lapangan pertandingan hanya air
minum dan perlengkapan cadangan;
d. Pemain yang gilirannya bertanding tetapi tidak bertanding harus sudah berada di
tempat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelumnya;
e. Pemain yang gilirannya bertanding tetapi tidak hadir di lapangan tiga kali
dipanggil (3x) dalam waktu lima menit dinyatakan kalah;

f. Selama pemain melakukan pertandingan tidak diizinkan meninggalkan lapangan
kecuali seizin wasit yang bertugas;
g. Setiap pemain diwajibkan berpakaian olah raga;
h. Khusus pemain putri wajib berjilbab dan memakai training panjang;
i. Pemain yang cidera di lapangan apabila tidak dapat melanjutkan pertandingan
dinyatakan kalah;
j. Pemain dan official bertanggung jawab untuk mengetahui sendiri kapan dan di
mana harus bertanding;
k. Pemain dilarang menggunakan doping;
l. Pemain yang belum tiba gilirannya atau belum dipanggil oleh panitia tidak
diperkenankan memasuki lapangan pertandingan.
3. Pakaian dan Shuttle Cock
a. Pemain harus berpakaian olah raga bulutangkis yang sopan, warna bebas dan
tidak diperkenankan memakai kaos club.
b. Shuttle cock yang digunakan disediakan dan diatur oleh panitia.
4. Scoring System
a. Pertandingan rnenggunakan score 21 x 3 rally point, dengan prinsip The Best of
Three Games.
b. Apabila kedudukan 20 sama, rnaka yang memperoleh 2 angka berturut sebagai
pernenang.
c. Apabila kedudukan 29 sama, rnaka yang rnencapai angka 30 sebagai pernenang.
5. Interval
a. Apabila telah mencapai angka 11, pemain berhak istirahat tidak lebih dari 60
detik.
b. Sebelum melanjutkan game kedua dan game ketiga (kalau ada), pemain berhak
istirahat tidak lebih dari 120 detik dan pelatih/pendamping diperbolehkan
mendatangi pemain untuk memberikan instruksi.
6. Cidera
a. Pemain yang mengalami cidera sewaktu bertanding tidak diberikan waktu khusus
untuk perawatan pemulihan, apabila tidak dapat melanjutkan pertandingan
dinyatakan kalah.
b. Apabila terjadi pendarahan pada atlet, maka diberikan waktu untuk menghentikan
pendarahan tersebut pada batas normal.

c. Selain pemain yang sedang bertanding tidak ada yang diperkenankan masuk
lapangan kecuali atas izin referee.
7. Protes
a. Protes hanya menyangkut masalah teknis pertandingan dan diajukan kepada
referee oleh pelatih/pendamping resmi atlet yang bersangkutan pada saat
pertandingan masih berjalan
b. Protes menyangkut non teknis tidak dilayani
8. Kejuaraan
a. Juara 1, 2, 3, perorangan putra
b. Juara 1, 2, 3, perorangan putri

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TEKNIS
PERTANDINGAN TENIS MEJA TINGKAT SD/MI
DALAM RANGKA MILAD MTsN 2 BLITAR KE-52 TAHUN 2022
A. Waktu Pelaksanaan
Pelaksanaan pertandingan hari Rabu – Kamis, tanggal 14- 15 September 2022
B. Tempat Pelaksanaan
Pelaksanaan pertandingan bertempat di MTsN 2 Blitar
C. Ketentuan Pertandingan
1. Peserta melakukan pendaftaran secara daring atau luring sesuai waktu yang telah
ditentukan
2. Biaya pendaftaran @ peserta Rp. 25.000;
3. Pada saat servis, badan atau bet tidak boleh menyentuh pada meja dan semua
anggota badan tidak boleh ke samping lapangan.
4. Pada saat servis bola harus dilambungkan.
5. Pada saat servis bola dianggap servis gagal dan point untuk lawan (rellay point).
6. Setiap peserta membawa bet sendiri-sendiri berstandar SNI.
7. Bola disediakan oleh panitia.
8.

Mengunakan sistem gugur 3 kali kemenangan dengan menggunakan pergantian
servis dua (2)

9. Skor sampai 11, jika terjadi 10-10 dilanjutkan tambahan angka selisih 2 dengan 1x
pindah
10. Kaos tidak boleh warna putih (menyerupai warna bola)
D. Kejuaraan
1. Ditetapkan juara 1, 2, 3 putra
2. Ditetapkan juara 1, 2, 3 putri

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TEKNIS
PERTANDINGAN VOLI TINGKAT SD/MI
DALAM RANGKA MILAD MTsN 2 BLITAR KE-52 TAHUN 2022

A. Waktu Pelaksanaan
Pelaksanaan lomba hari Rabu – Kamis, tanggal 14 – 15 September 2022
B. Tempat Pelaksanaan
Pelaksanaan lomba bertempat di MTsN 2 Blitar
C. Ketentuan Pertndingan
1. Peserta melakukan pendaftaran secara daring atau luring sesuai waktu yang telah
ditentukan
2. Biaya pendaftaran @ Tim Rp. 50.000;
3. Setiap tim terdiri dari 6 anak putra dan cadangan maksimal 3 anak (bila kondisi
darurat, peserta diperbolehkan campuran)
4. Kuota maksimal 32 Tim
5. Pertandingan dengan system rally point (25 poin)
6. Sistem pertandingan 2 kali kemenangan, apabila nilai seri/draw diadakan di set
penentuan 15 point, dengan pergantian tempat di poin 8 tanpa istirahat
7. Technical time out (TTO) dapat diminta official maksimal 2 kali
8. Keputusan wasit bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat
9. Kejuaraan diambil juara 1, 2, dan 3 tim

NB: Peraturan lain akan di sampaikan pada saat Technicall meeting

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TEKNIS
LOMBA YEL YEL PRAMUKA TINGKAT SD/MI
DALAM RANGKA MILAD MTsN 2 BLITAR KE-52 TAHUN 2022
A. Waktu Pelaksanaan
Pelaksanaan lomba hari Rabu tanggal 14 September 2022
B. Tema
”Pramuka Peduli Lingkungan Hidup”
C. Tempat Pelaksanaan
Pelaksanaan lomba bertempat di MTsN 2 Blitar
D. Ketentuan Lomba
1. Peserta melakukan pendaftaran secara daring dan luring sesuai waktu yang telah
ditentukan
2. Biaya pendaftaran @ Tim Rp. 50.000;
3. Peserta merupakan kelompok/regu/tim yang berjumlah 7 anak
(putra/putri/gabungan)
4. Durasi waktu penampilan maksimal 7 menit
5. Lapangan ukuran 8 x 8 meter
6. Peserta memulai gerakan yel setelah berada di dalam lapangan dan dibunyikan
peluit/aba-aba dari panitia.
7. Peserta diperkenankan mengenakan asesoris tambahan, namun dilarang
menggunakan kertas kerlip atau flare yang dapat mengotori lapangan
8. Peserta dilarang menampilkan yel yang berbau unsur SARA
9. Peserta dilarang menampilkan yel yang mengejek tim/peserta lain
10. Ditetapkan juara 1, 2, 3 (pa/pi/gabungan)
11. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat
E. Kriteria Penilaian
1. Kesesuaian tema
2. Kerjasama tim
3. Orisinalitas dan kreativitas
F. Sanksi
Apabila melanggar aturan yang telah ditetapkan maka akan ada pengurangan nilai

