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TERM OF REFERENCE KEJUARAAN KARATE OPEN III PIALA WALIKOTA JAYAPURA 

GOR WARINGIN KOTARAJA, 8-10 NOVEMBER 2018 

 

 

A. Latar Belakang 

Wujud pembinaan karate tidak hanya terletak pada latihan berkesinambungan ditempat latihan atau dojo, tetapi 

perlu memberikan ruang sarana dalam mengembangkan bakat karate sejak usia dini hingga remaja.  

 

Sebagai barometer pembinaan atlit karate di tanah Papua serta mengukur kemampuan latihan selama di dojo 

yang tersebar di kota jayapura, pengurus cabang federasi olahraga karate Indonesia (forki) kota Jayapura 

menyelenggarakan kejuaraan karate terbuka yang memperebutkan piala Walikota Jayapura Yang ke-3 kalinya. 

 

Kejuaraan yang berlangsung merupakan program rutin pengcab forki kota Jayapura yang digelar secara 

berkesinambungan sebagai sarana bergengsi antar dojo-dojo yang ada di tanah Papua. dengan harapan dari hasil 

kejuaraan ini bisa memperoleh atlit berpotensi usia dini, junior hingga senior dalam memperkuat tim karate 

sebagai duta karate di ivent daerah maupun nasional. 

 

Kejuaraan Karate Open Piala Walikota III  ini juga sebagai ajang tali silaturahim antara karateka di wilayah forki 

kota jayapura dan padaumumnya ditanah papua, yang aktif mengembangkan olahraga prestasi beladiri karate. 

 

Melalui kejuaraan ini, forki kota Jayapura melalui panitia yang dibentuk memfasilitasi agar dilakukan pelatihan 

dan perekrutan wasit/juri baru (new comer) dan menambah jam terbang kepada wasit juri yang telah memiliki 

pengalaman memimpin pertandingan melalui penataran wasit/juri. 

 

Untuk suksesnya penyelenggaraan ini, dibentuk suatu ivent resmi yang bertujuan untuk memperoleh dan 

meyalurkan atlit dan wasit juri guna menghadapi pekan olahraga nasional (pon) ke-20 yang akan di gelar di tanah 

papua, khususnya di kota Jayapura. 

adapun ivent resmi itu Bernama Kejuaraan Karate Open III Memperebutkan Piala Walikota Jayapura Tahun 

2018.  

 

B. Dasar Kegiatan 

        Program kerja federasi olahraga karate indonesia pengurus cabang kota  

                jayapura tahun 2017-2018 

 

C. Tujuan 

1. Memberikan ruang kepada generasi muda untuk mengembangkan diri melalui karate; 

2. Menjadi sarana untuk mengukur dan menyalurkan kemampuan bagi karateka selama berlatih di dojo 

(tempat latihan) masing-masing; 

3. Mendata kembali atlit dan dojo-dojo yang ada di kota jayapura sebagai data base forki kota jayapura; 

4. Menyiapkan atlit karate jelang PON XX tahun 2020; 

5. Merekrut dan menambah jumlah wasit/juri (new comer). 

 

D. Peserta 

Adapun peserta dari tempat latihan (dojo) se-Kota Jayapura dan tanah Papua dengan mewakilkan 2 atlit setiap 

kategori kelas yang dipertandingkan. 
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E. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

1. Waktu pendaftaran peserta tanggal 1-2 November 2018 di sekretariat panitia Gor Waringin pukul 16.00-

17.30 wit.  Dengan mengisi format formulir yang disiapkan panitia atau menghubungi bidang pertandingan 

kontak person ibu Junalia Muhammad hp 081248240817  

email : forkikota.jpr@gmail.com 

 

2. Pendaftaran ulang atlit dan tim manager, cek kesehatan atlit dan administrasi,  tanggal 5-6 november 

2018, pukul 10.00 wit di Gor Waringin Kotaraja. 

 

3. Timbang berat badan ulang dilakukan sebelum bertanding disetiap kelas yang dipertandingkan. 

 

4. Refresing Wasit/Juri tanggal 5-6 September 2018 pukul 13.00 selesai, di Gor Waringin Kotaraja. 

 

5. Technical Meeting dan Drawing Bagan, tanggal 7 November 2018 pukul 17.30 wit – selesai. di Gor Waringin 

Kotaraja 

 

6. Pelaksanaan kegiatan 8-10 November 2018 pukul 09.00-selesai wit di Gor Waringin Kotaraja. 

 

F. Nomor Kelas Pertandingan 

Adapun kelas yang dipertandingkan sebanyak 43 kelas, dan 2 beregu kumite putra dan putri 

1. Usia Dini 

- 8 tahun : 1 januari 2011 s/d 31 desember 2011 

- 9 tahun : 1 januari 2010 s/d 31 desember 2010 

putra 
kata perorangan 

kumite -30 kg 
kumite +30 kg 

putri 
kata perorangan 

kumite -25 kg 
kumite +25 kg 

 

2. Pra Pemula 

- 10 tahun : 1 januari 2009 s/d 31 desember 2009 

- 11 tahun : 1 januari 2008 s/d 31 desember 2008 

putra 
kata perorangan 

kumite -35 kg 
kumite +35 kg 

putri 
kata perorangan 

kumite -30 kg 
kumite +30 kg 

 

3. Pemula 

- 12 tahun : 1 januari 2007 s/d 31 desember 2007 

- 13 tahun : 1 januari 2006 s/d 31 desember 2006 

putra 

kata perorangan 
kumite -40 kg 

kumite -45 kg 
kumite -50 kg 

kumite +50 kg 

putri 

kata perorangan 
kumite -35 kg 

kumite -40 kg 
kumite -45 kg 

kumite +45 kg 
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4. Cadet 

- 14 tahun : 1 januari 2005 s/d 31 desember 2005 

- 15 tahun : 1 januari 2004 s/d 31 desember 2004 

putra 
kata perorangan 

kumite -52 kg 
kumite -57 kg 

kumite -63 kg 
kumite -70 kg 

kumite +70 kg 

putri 
kata perorangan 

kumite -47 kg 
kumite -54 kg 

kumite +54 kg 

 

5. Junior 

- 16 tahun : 1 januari 2003 s/d 31 desember 2003 

- 17 tahun : 1 januari 2002 s/d 31 desember 2002 

putra 

kata perorangan 
kumite -55 kg 

kumite -61 kg 
kumite -68 kg 

kumite -76 kg 
kumite +76 kg 

putri 

kata perorangan 
kumite -48 kg 

kumite -53 kg 
kumite -59 kg 

kumite +59 kg 

 

6. Under 21 

- 18 - 21 tahun ; 1 januari 2001 s/d 31 desember 1998 

putra 
kata perorangan 

kumite -55 kg 
kumite -60 kg 

kumite -67 kg 
kumite -75 kg 

kumite +75 kg 

putri 
kata perorangan 

kumite -50 kg 
kumite -55 kg 

kumite -61 kg 
kumite -68 kg 

kumite +68 kg 

 

7. Beregu Senior 

- 22 – 24  tahun ke atas : 1 januari 1997  dan sebelumnya 

putra 

kumite beregu  
maksimal 7  karateka 

minimal 5 karateka 
 

putri 

kumite beregu 
maksimal 5 karateka 

minimal 3 karateka 

 

G. Tropi 

1. Uang Pembinaan 

-Juara I umum memperoleh dana pembinaan  Rp.  10.000.000,-  piala bergilir ketua forki kota Jayapura   

  dan piala tetap. 

-Juara II umum memperoleh dana pembinaan Rp. 6.000.000,- dan piala tetap 

-Juara III umum memperoleh dana pembinaan  Rp. 4.000.000,- dan piala tetap 

 

 

      2. Juara Kategori Kelas  
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         - Perorangan kata dan kumite memperoleh medali dan piagam  

         - Kumite beregu senior putra/putri memperoleh medali  

           dan piagam 

 

H. Ketentuan Umum 

        Ketentuan Umum Peserta 

1. Atlet yang berhak mengikuti pertandingan adalah atlet yang diutus/mewakili dojo dimana tempat berlatih 

minimal 6 bulan, dan mendapat rekomendasi dari Dojo secara kolektif. 

2. Setiap kontingen dan atlit yang mendaftar wajib mengisi formulir yang dikeluarkan oleh panitia; 

3. Jika ditemukan atlit yang berpindah dojo atau perguruan akan dibahas pada bidang tersendiri; 

4. Setiap dojo atau kontingen tidak diperboleh mendaftarkan lebih dari 1 kontingen/dojo; 

5. Setiap kelas yang dipertandingkan hanya diikuti 2 atlit setiap kelas KATA maupun kumite; 

6. Setiap pendaftaran atlit melampirkan; 

a. Foto copy akta lahir/Ijazah atau bagi yang senior melampirkan KTP  

b. Pas foto warna (3 X 4) 2 lembar 

c. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah miinimal seminggu sebelum bertanding 

7. Setiap kontingen wajib menyelesaikan administrasi; 

a. Kontingen   : Rp. 350.000 

b. Perorangan  : Rp.  100.000 

c. Beregu putra  : Rp. 250.000 

d. Beregu putri  : Rp. 250.000 

8. Panitia tidak akan menerima pendaftaran sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam TOR. 

 

Peraturan dan Sistem Pertandingan 

1. Pertandingan akan menggunakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PB FORKI yaitu peraturan WKF 

terbaru tahun 2018; 

2. Pertandingan disetiap kelas akan menggunakan system gugur. 

3. Jenis KATA pada yang akan dipertandingkan; 

a. Untuk kategori usia dini,  pra pemula dan pemula menggunakan KATA DASAR /Shite KATA hingga 

semifinal.  Final  menggunakan KATA PILIHAN/TOKUI KATA. 

b. Untuk Kategori Kadet, Junior dan Under 21, Penyisihan hingga final menggunakan TOKUI KATA / KATA  

Pilihan.  Sesuai urutan KATA Resmi WKF. 

4. Setiap atlet menggunakan perlengkapan pertandingan sesuai ketentuan dalam peraturan pertandingan 

terbaru WKF; 

5. Khusus bagi peserta wanita yang menggunakan hijab harus berwarna hitam dan menggunakan bahan kaos, 

menutupi batas tengkuk leher peserta sesuai dengan peraturan WKF; 

6. Seluruh atlit dan tim manager / pelatih yang belum mendapatkan giliran bertanding tidak diperkenankan 

berada diarea pertandingan; 

7. Setiap atlit yang berada diruang pemanasan hanya dapat didampingi oleh 1 orang pelatih yang mendapatkan 

ID Card; 

8. Pelatih pendamping yang berhak masuk mendampingi atlit di lapangan adalah yang terdaftar  dan 

menggunakan ID Card dan menggunakan pakaian sesuai ketentuan yang diberlakukan; 

9. Video review untuk kategori kumite putra putri hanya akan digunakan pada saat final. 

10. Khusus DOJO/kontingen yang berada di area Kota Jayapura wajib melampirkan Kepengurusan DOJO waktu 

pendaftaran. 

11. Penjelasan lebih lanjut mengenai sistem pertandingan dan perwasitan akan dijelaskan lebih lanjut pada saat 

technical meeting; 

mailto:forkikota.jpr@gmail.com


forkikota.jpr@gmail.com    6 
 

12. Jadwal dan bagan pertandinga akan didistribusikan pada hari pertama pelaksanaan pertandingan; 

I. Perwasitan 

Perwasitan akan dipimpin Wasit/Juri dari Forki Papua 

Pendaftaran dapat menghubungi kordinator Perwasitan Forki Papua. Bapak Ariel Wali +6285254790254 dan  

Bapak Ismail Maswatu, SH  HP/WA 081344227090 

 

J. Kesehatan 

                Panitia pelaksana hanya menyediakan medis sebatas p3k pada saat pertandingan, 

 

K. Akomodasi, Kosumsi dan Transportasi 

1. Akomodasi, kosusmsi dan transportasi selama kegiatan ditanggung oleh masing-masing dojo; 

2. Panitia hanya melayani informasi mengenai kegiatan diatas: 

3. Panitia tidak menyiapkan tempat penginapan khusus untuk setiap dojo/tim. 

 

L. Penyelenggara 

Penyelenggara Kejuaraan Karate Open III Memperebutkan Piala Bergilir Walikota Jayapura tahun 2018 adalah 

Pengurus forki kota Jayapura yang dibentuk dengan kepanitiaan sesuai surat keputusan.  

 

M. Penutup 

Demikian term of reference Kejuaraan Karate Open III Piala Walikota Jayapura tahun 2018 sebagai panduan.  

agar bisa menjadi refrensi suksesnya penyelenggaraan kegiatan. 

 

 

Panitia pelaksana 

Kejuaraan Karate Open III Piala Walikota Jayapura 

Tahun 2018 

Jayapura, 1 September 2018 

 

Ketua Pelaksana                                                                                                    Sekretaris  

   

 

      Kelana Vhisnu Nugroho, MT                                                                                Jorsul Sattuan, SH. 

 

Mengetahui, 

 

Ketua Umum  

Federasi Olahraga Karate Indonesia 

Pengurus Cabang Kota Jayapura 

 

 

Robert L. N. Awi, ST., MT. 
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