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TURNAMEN BADMINTON MAASTRICHT CUP 2015 

 
Ketentuan umum  
Dalam Ketentuan Turnamen ini yang dimaksud dengan:  
1. Turnamen dibagi menjadi 2 kategori, kategori pertama memperebutkan piala 

bergilir Premium Maastricht Cup dan kategori kedua memperebutkan Maastricht 
Cup 2015.  

2. Tim adalah kumpulan atlit yang bertanding pada turnamen ini. Satu tim terdiri 
dari 3 – 5 orang, terbagi dalam tunggal putra, ganda putra, dan ganda bebas 
(ganda putra, ganda putri, atau ganda campuran).   

3. Peserta adalah anggota tim yang ikut serta dalam turnamen.  
4. Sesi pertandingan adalah pertandingan antara 2 tim di babak penyisihan yang 

terdiri dari 2 partai ganda dan 1 partai tunggal.  
5. Group adalah penggolongan tim untuk babak penyisihan. Masing-masing grup 

terdiri dari 3 - 4 tim.   
6. Partai adalah pertandingan bulutangkis yang dimainkan oleh tim, terdiri dari 

partai ganda dan partai tunggal.  
7. Manajer adalah pemimpin kontingen yang bertanggung jawab terhadap semua 

pengambilan keputusan atas nama tim. Manajer bertanggung jawab untuk 
menandatangani berita acara pertandingan, pengambilan konsumsi, 
pembayaran pendaftaran, dll. Panitia akan memberikan tanda (name tag) kepada 
Manajer.  

8. Supporter adalah non peserta yang berada di lapangan selama turnamen 
dengan tujuan untuk memberikan dukungan kepada peserta. Untuk kepentingan 
administrasi, Panitia dapat memberikan cap pada tangan kepada Supporter.  

9. Panitia adalah panitia Turnamen Maastricht Cup 2015 yang merupakan 
anggota PPI Maastricht yang dibuktikan dengan tanda khusus panitia 

10. Pemenang adalah dua tim terakhir yang masuk babak final dan akan menjadi 
juara 1 dan juara 2 pada tiap kategori.  

 
 
Ketentuan Sesi Pertandingan  
1. Satu sesi pertandingan terdiri dari 2 partai ganda dan 1 partai tunggal  
2. 1 orang peserta hanya dapat mewakili 1 tim pada tiap kategori.  
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Sesi pertandingan  
Turnamen Maastricht Cup 2015 menggunakan sistem pertandingan setengah 
kompetisi dengan putaran sebagai berikut:  
 
Babak Penyisihan  
• Pertandingan akan dilangsungkan dengan mekanisme grouping.  
• Seluruh tim peserta turnamen dibagi ke dalam group yang masing-masing 

terdiri dari 3 - 4 tim.  
• Setiap pertandingan terdiri dari 3 partai (2 partai ganda dan 1 partai tunggal) 

yang dilaksanakan dalam durasi kurang lebih 90 menit.  
• Panitia akan menentukan grup dengan pertimbangan terdapat kota yang 

mengirimkan lebih dari 1 tim.  
 

Sistem Play-Off  
• Pertandingan ini adalah pertandingan lanjutan dari babak penyisihan yang terdiri 

dari 3 partai (2 partai ganda dan 1 partai tunggal).  
• Contoh babak sistem play-off adalah perempat final, semi final, dan final.  

 
Peserta turnamen akan didiskualifikasi jika melakukan hal-hal sebagai berikut:  
• Tidak memenuhi ketentuan pertandingan yang ditetapkan panitia.  
• Mengambil properti lokasi pertandingan atau properti milik panitia.  
• Tidak hadir di lapangan melebihi 15 menit dari jadwal pertandingan  
 
 
Pemenang dan hadiah  
Juara Turnamen adalah pemenang pada babak final yang mendapat pengesahan dari 
wasit dan panitia.  
 
Tim Pemenang I berhak atas:  
• Piala Bergilir Turnamen Premium Maastricht Cup untuk kategori 1 dan 

Maastricht Cup 2015 untuk kategori 2.  
• Uang Tunai sebesar 300 euro untuk kategori 1 dan 100 euro untuk kategori 2. 
• Cangkir Maastricht 

 
 

Tim Pemenang II berhak atas: 
• Piala tetap 
• Cangkir Maastricht 
 
 
 
 



PERHIMPUNAN	  PELAJAR	  INDONESIA	  (PPI)	  –	  MAASTRICHT	  
Indonesian	  Student	  Association	  in	  Maastricht	  	  

Contact:	  maastrichtcup2015@gmail.com	  
 

3 
 

Scoring  
• Skoring Turnamen Maastricht Cup 2015 menggunakan sistem Rally Point dan 

merujuk pada peraturan bulutangkis international dengan skor maksimal 21,  
• Dalam hal terjadi deuce, maka skor maksimal adalah 30.  
 
Wasit  
• Setiap pertandingan akan dipimpin oleh 1 orang wasit.  
• Wasit berasal dari wakil kontingen lain untuk menghindari konflik kepentingan, 

dan dapat diambil dari pemain atau manajer.  
• Kesepakatan penentuan wasit dilakukan oleh manajer tim dengan 

menandatangani lembar persetujuan penetapan wasit sebelum pertandingan 
atau pada saat short break.  

• Dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada butir 2, 
maka panitia akan menentukan wasit untuk pertandingan tersebut.  

• Wasit sebagaimana dimaksud di atas dapat diambil dari panitia atau dari luar 
panitia.  

• Kewenangan wasit merujuk pada peraturan bulutangkis international.  
 

Ketentuan Bagi Peserta  
• Yang dapat mengikuti turnamen ini adalah warga negara Indonesia dan non 

Indonesia.  
• Kategori pertama tertutup untuk: 

a)  Anggota klub professional yang menjadikan badminton sebagai profesi 
(sumber pendapatan utama). Definisi pendapatan utama adalah lebih 
dari 50% pendapatan tahunan berasal dari badminton.  

b)  Mantan atlet atau atlet nasional yang mewakili negara dalam turnamen 
yang terdaftar dalam Badminton World Federation (BWF). List turnamen 
dapat dilihat di 
http://www.bwfbadminton.org/tournamentcalendar.aspx?id=103  

c)  Mantan pemain atau pemain program pelatihan badminton nasional lebih 
dari satu tahun (Contoh: Pelatnas Indonesia di Cipayung). 

d)  Peserta turnamen badminton di Belanda, ranking 1 – 2 dalam Rangorde 
Landelijke Competitiewedstrijden NRB dari “Uitvoeringsregeling Nationale 
Ranglijst Badminton 2014/2015”. 

e)  Dalam dua tahun terakhir, tidak menang 4 kali atau lebih (sebagai juara 
atau runner-up) dari turnamen badminton dari luar Belanda. 

f)  Dalam dua tahun, tidak menang 2 kali atau lebih (sebagai juara atau 
runner up) dalam turnamen badminton yang tidak terdaftar dalam BWF 
tournament namun dihadiri oleh peserta lebih dari 3 negara.  

• Kategori kedua tertutup untuk: 
a)  Anggota klub professional yang menjadikan badminton sebagai profesi 

(sumber pendapatan utama). Definisi pendapatan utama adalah lebih 
dari 50% pendapatan tahunan berasal dari badminton.  
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b)  Mantan atlet atau atlet nasional yang mewakili negara dalam turnamen 
yang terdaftar dalam Badminton World Federation (BWF). List turnamen 
dapat dilihat di 
http://www.bwfbadminton.org/tournamentcalendar.aspx?id=103  

c)  Mantan pemain atau pemain program pelatihan badminton nasional lebih 
dari 6 bulan (Contoh: Pelatnas Indonesia di Cipayung). 

d)  Peserta turnamen badminton di Belanda, ranking 1 – 6 dalam Rangorde 
Landelijke Competitiewedstrijden NRB dari “Uitvoeringsregeling Nationale 
Ranglijst Badminton 2014/2015”. 

e)  Dalam dua tahun terakhir, tidak menang 2 kali atau lebih (sebagai juara 
atau runner-up) dari turnamen badminton dari luar Belanda. 

f)  Dalam dua tahun, tidak menang 1 kali atau lebih (sebagai juara atau 
runner up) dalam turnamen badminton yang tidak terdaftar dalam BWF 
tournament namun dihadiri oleh peserta lebih dari 3 negara.  

• Jika diketahui atau ditemukan adanya pelanggaran ketentuan tersebut di atas, 
maka panitia berhak mendiskualifikasi pemain tersebut. 

 
Peserta berkewajiban untuk:  
• Membayar biaya pendaftaran sebesar 40 euro per tim untuk kategori 1 dan 20 

euro per tim untuk kategori 2 selambat-lambatnya 1 minggu sebelum hari 
pertandingan. 

• Membawa identitas guna kepentingan klarifikasi pada saat pendaftaran ulang. 
• Patuh pada ketentuan turnamen yang ditetapkan panitia.  
• Siap bertanding pada jadwal yang ditentukan.  
• Menjaga kebersihan tempat kegiatan.  
• Membawa raket sendiri.  
• Membawa insurance card masing-masing. 
 
Ketentuan Bagi Supporter  
• Menjaga ketertiban dan kebersihan lokasi pertandingan agar tidak mengganggu 

acara 
• Panitia akan membatasi jumlah supporter yang masuk ke arena jika dipandang 

perlu.  
 
Ketentuan penutup  
• Dengan menandatangani lembar ketentuan ini (dilakukan oleh manajer tim), 

maka peserta menyatakan menyetujui dan tunduk pada seluruh ketentuan 
turnamen ini. 

• Panitia dapat menetapkan ketentuan lain yang berkaitan dengan teknis jalannya 
turnamen jika dipandang perlu dan akan mengkomunikasikan kepada masing-
masing manajer tim.   

• Seluruh keputusan panitia adalah final dan mengikat serta tidak dapat diajukan 
keberatan terhadapnya. 


