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I. INFORMASI UMUM
A. Ketentuan umum Kejuaraan Nasional tahun 2021
Kejuaraan Nasional adalah kejuaraan yang diadakan setiap tahun oleh PB ISSI untuk
mendapatkan Juara Nasional dalam disiplin balap sepeda. Dalam 1 tahun ada 1 Juara Nasional
untuk kategori Putra dan Putri sesuai dengan golongan usia yang ditentukan. Juara Nasional
akan dinyatakan sebagai wakil dari daerah domisili sesuai dengan kartu lisensi.

B. Peserta
Peserta adalah warga Negara Indonesia yang memiliki lisensi PB ISSI dan direkomendasikan
oleh Pengprov ISSI yang terdaftar di PB ISSI. Peserta yang mewakili Pengprov/Pengcab ISSI
wajib menggunakan seragam Pengprov/Pengcab ISSI. Peserta yang berasal dari sumber klub
atau individu, diperbolehkan menggunakan seragam bebas. Daftar nama tim yang ditulis dalam
daftar peserta hanya boleh mencantumkan nama Provinsi domisili sesuai KTP, nama
Pengcab/Klub/ individu hanya ditulis sebagai sponsor dalam start list.

C. Waktu Pelaksanaan
KEGIATAN
TANGGAL
22 - Okt
23 - Okt
24 - Okt
25 - Okt
26 - Okt
27 - Okt
28 - Okt
29 - Okt
30 - Okt
31 - Okt

MTB
XCR & XCE
XCO
DHI
END

ROAD

BMX
FRESTYLE
Technical Meeting
TRIAL

TRACK

ITT
IRR
CTR

TRIALS

BMX FS

TRACK
TRACK
TRACK
TRACK

D. Venue
D.1 Venue MTB: Lamping Cirorek
Alamat: Cilawu, Kec. Cilawu, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44181
D.2 Venue ROAD:
ITT Start Bengkel Las Abadi Jaya
Alamat: Kersamenak, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151
ITT Finish Simpang Cagak OBVITNAS
Alamat: Jl Pasirwangi Km 14, Garut
IRR Start Gedung BJB Garut
Alamat: Jl. Ahmad Yani No.38, Pakuwon, Kec. Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa
Barat 44117
IRR Finish Simpang Cagak OBVITNAS
Alamat: Jl Pasirwangi Km 14, Garut
CTR Komplek Pemkab Garut
Alamat: Jl. Pembangunan No.185, Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa
Barat 44151

D.3 Venue TRIAL: Velodrome Munaip Saleh Cimahi
Alamat: Jl. Kb. Manggu, Padasuka, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat
D.4 Venue BMX Freestyle: Velodrome Munaip Saleh Cimahi
Alamat: Jl. Kb. Manggu, Padasuka, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat
D.5 Venue TRACK: Velodrome Munaip Saleh Cimahi
Alamat: Jl. Kb. Manggu, Padasuka, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat

E. Akomodasi & Transportasi
Peserta disarankan untuk mencari akomodasi di Kota Kota Garut dan sekitarnya untuk nomor
MTB dan Road Race, di Kota Cimahi dan sekitarnya untuk nomor Track, Trials dan BMX Freestyle.
Selama kegiatan Kejurnas 2021, akomodasi dan transportasi sepenuhnya menjadi tanggung
jawab peserta.

F. Jumlah Atlet dan Official
Kuota atlet dibatasi maksimal 8 orang per nomor lomba, per kategori, per Pengprov.
Officials / tenaga bantu peserta lomba yang akan melakukan tugas memberi asupan makan dan
minuman selama lomba, memperbaiki sepeda, melakukan perawatan fisik kepada peserta
lomba yang berasal dari daerah yang sama. Setiap Pengprov, mendapat alokasi Official 2 orang
untuk maksimal 4 orang peserta. Contoh: DKI hanya 8 orang peserta, maka maksimal 4 official
saja yang bisa melayani, Sumatera Utara mengirim 26 orang, maka maksimal 14 oficial yang bisa
melayani.

G. Pendaftaran Peserta
Peserta wajib mendaftarkan diri di website https://icf.id/race/ sebelum hadir dilokasi
lomba, dan tidak ada pendaftaran ditempat. Pada saat melakukan pendaftaran online,
peserta wajib meng-upload kartu lisensi, sertifikat vaksin, KTP, Surat rekomendasi
Pengprov. Pendaftaran terakhir tanggal 15 Oktober 2021.
H. Kategori Atlet
H.1 Elite
Berusia 19 tahun keatas dihitung dari tahun berjalan di kurangi tahun kelahiran, dan
dinyatakan dalam lisensi tahun berjalan yang dilengkapi dengan UCI ID. Berlaku untuk
kategori Putra dan Putri. Kelahiran tahun 2002 keatas
H.2 U23
Berusia 19 sd 22 tahun keatas dihitung dari tahun berjalan di kurangi tahun kelahiran, dan
dinyatakan dalam lisensi tahun berjalan yang dilengkapi dengan UCI ID. Berlaku untuk
kategori Putra dan Putri. Kelahiran tahun 1999 sd 2002
H.3 Junior
Berusia 17 dan 18 tahun dihitung dari tahun berjalan dikurangi tahun kelahiran, dan
dinyatakan dalam lisensi tahun berjalan yang dilengkapi dengan UCI ID. Berlaku untuk
kategori Putra dan Putri. Kelahiran tahun 2003 dan 2004

I. Technical Meeting
Technical meeting akan dilakukan secara online / daring dan di hotel Fave Garut, Jl. Cimanuk,
Kab. Garut pada tanggal 22 Oktober 2021 pukul 16.30 di ruang makan.
Link technical meeting bisa di akses melalui : https://meet.google.com/txe-jxsc-vob

J. Welcome Dinner
Welcome Dinner diselenggarakan di:
Tempat : Pendopo Pemkab Garut
Alamat : Jl. Kian Santang, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151
Tanggal : 22 Okt 2021
Waktu : 19.00 – selesai
Welcome dinner wajib dihadiri oleh Tim manager dan 2 orang perwakilan atlit.

K. Start List
Posisi Start List, Line Up, Feeding Zone, Team Support Order dan Paddock di tentukan
berdasarkan:
1. UCI Ranking tahun 2019
2. Undian

L. Peralatan dan pakaian
Peserta wajib memakai seragam yang ditetapkan oleh Pengprop jika mewakili Pengprop, untuk
peserta dari sumber pengcab/klub/individu diperbolehkan memakai seragam sesuai perjanjian
dengan Pengcab/klub/Individu. Selama podium, wajib memakai seragam yg digunakan saat
berlomba, dilarang berganti baju selain yang digunakan dalam lomba.

M. Victory Ceremony
Medali Emas, Perak, dan Perunggu akan diberikan kepada atlet yang menempati peringkat tiga
teratas dari setiap kategori. 10 Menit sebelum Upacara Pemberian dimulai, peraih medali harus
diantar ke ruang tunggu untuk bersiap-siap untuk upacara, peraih medali harus mengenakan
pakaian lomba mereka, wajib memakai sepatu, tidak boleh memakai topi, kacamata,syal, jaket.
Selain yang menjadi juara, tidak boleh menaiki podium dan berfoto diatas podium. Peserta
lomba dilarang berganti baju diatas podium dan berfoto, jika melanggar maka akan di denda
sebesar Rp 1.000.000,00.

N. Medali dan Jersey
Medali yang diperebutkan:
1. Medali Emas
2. Medali Perak
3. Medali Perunggu

=
=
=

75 (tujuh puluh lima) buah
75 (tujuh puluh lima) buah
75 (tujuh puluh lima) buah

Medali akan diberikan di semua kelas dengan cara sebagai berikut :
1. Emas, perak dan perunggu ketika ada minimal empat (4) peserta yang memulai dalam
kelas yang ditentukan.
2. Emas dan perak ketika hanya ada tiga (3) Peserta yang memulai dalam kelas yang
ditentukan
3. Emas ketika hanya ada dua (2) peserta yang memulai dalam kelas yang ditentukan
Juara 1 (emas) masing masing klasifikasi dan kategori mendapatkan jersey National
Championship.

O. Points

ICF National Championship memberikan point UCI sesuai dengan peraturan UCI dan point
nasional sesuai dengan Peraturan Poin Nasional.

P. Protokol kesehatan
Setiap peserta dan official wajib sudah di vaksin 1 kali, minimal 1 minggu sebelum hari lomba.
Dalam hal peserta tidak bisa menunjukkan sertifikat vaksin, wajib menyertakan surat
pernyataan tidak bisa di vaksin dari RSUD daerah asal. Setiap orang yang akan berada di venue
lomba, akan dilakukan pengujian swab antigen, sebelum menerima nomor peserta dan kartu
pass official. Bagi orang yang terbukti positif pada uji swab antigen, akan dilakukan karantina
dengan protokol covid-19 selama dibutuhkan oleh Satgas Covid 19 Kabupaten Garut dan Kota
Cimahi. Setiap orang yang berada di venue lomba, diwajibkan memakai masker setiap saat tanpa
kecuali. Yang menolak memakai masker akan diminta meninggalkan venue lomba. Dalam
pelaksanaan lomba, seluruh peserta lomba dan official akan diminta tetap di dalam venue,
sampai lomba selesai.

Q. Aspek keselamatan dan keamanan
Selama acara, baik latihan resmi maupun hari perlombaan, hanya pembalap terdaftar yang
boleh masuk kedalam lintasan melalui titik start resmi dan menggunakan peralatan keselamatan
( helm, sepatu, sarung tangan) dan menggunakan frame number untuk identifikasi.
Selain pelomba resmi, tidak boleh memasuki lintasan perlombaan.
Selama latihan resmi dan final, petugas marshall dan medis akan bersiap di tempat perlombaan.

R. Pembatalan perlombaan
Pembatalan perlombaan akibat cuaca buruk bisa dilakukan oleh President of Commissaire Panel
(PCP) beserta panel commissaire nya dengan berkonsultasi dengan Technical Delegate ICF.

S. Wawancara Media
Semua atlet pemenang harus melewati Media Zone. Atlet harus menghadiri konferensi pers dan
wawancara jika ada permintaan wawancara untuk mereka.
.

T. Pusat informasi dan kontak
Indonesia Cycling Federation (ICF) / Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB ISSI)
Jalan Barito 1 no.29, Jakarta Selatan
E mail : contact@icf.id
Contact Person:
Nama : Indra Dhani
Phone : +62 812 1284 488
Email : indradhani68@yahoo.com

II. PERATURAN LOMBA
A. Peraturan Umum
1. Perlombaan ini dilaksanakan dengan mengikuti regulasi dari UCI – Union Cycliste
Internationale. Dan Peraturan Khusus/Specific Regulation yang dikeluarkan oleh PB ISSI
2. Pembalap dan Official harus menjaga dirinya sendiri dan anggota teamnya dari segala
tindakan yang melanggar hukum, keamanan, kebersihan dan norma sopan-santun.
3. Pembalap dan Official harus menjunjung tinggi Azas Sportivitas dalam perlombaan ini. Setiap
Pembalap, Officials, Team Support dan Pengemudi yang akan mengikuti perlombaan ini
harus dapat menunjukkan Lisensi 2021 ke Panitia / Commissaire. Peserta yang tidak memiliki

/ tidak dapat menunjukkan Lisensi 2021 dan atau tidak memiliki Lisensi yang sesuai dengan
regulasi UCI tidak dapat mengikuti perlombaan pada KEJURNAS tahun 2021.
4. Team manager / official wajib mengikuti Team managers meeting sesuai dengan Jadwal acara
seperti yang tertera di I. INFORMASI UMUM Bag I. Technical Meeting, Team manager /
official yang tidak menghadiri / mengikuti di Team managers meeting dianggap sudah
mengerti dan memahami segala hal yang disampaikan dalam Team managers meeting.
5. Pemasangan Frame Number dan Body Number secara benar adalah tanggung jawab Atlet,
Official dan Team Manager, kesalahan pemasangan Frame Number dan Body Number dapat
berakibat pada Race Result dan/atau terkena Diskualifikasi. Cara pemasangan Frame
Number, Body Number dan transponder di jelaskan dalam peraturan khusus.
6. Panitia KEJURNAS 2021 dan PB ISSI tidak menyediakan Neutral Service dan Neutral Support

B. Peraturan Khusus
1. MOUNTAIN BIKE (MTB)
Apabila terjadi pembatalan perlombaan sebagaimana dimaksud dalam point Q diata, maka
hasil kejuaraan di tentukan oleh panel komiser sesuai dengan hasil terakhir yang di capai.
XCO
DHI
END
XCE
XCR

: jumlah lap yg diraih oleh pembalap terdepan dan catatan waktunya
: jika belum ada hasil, maka hari berikutnya akan dilanjutkan sesi ITT
: Stage terakhir yang di capai
: Waktu tercepat dari setiap pembalap pada fase terakhir yang sama.
: Waktu pembalap tercepat dari babak terakhir saat dihentikan.

a. Cross-country Team Relay (XCR)
23 Oktober 2021 Pukul 08.00-10.00
Panjang lintasan adalah 4.3km
Sistem perlombaan adalah beregu, 4 orang terdiri dari 2 Men dan 2 Women, bergantian
melalui 1 lintasan penuh, pelomba ke-4 yang memasuki garis finish lebih dahulu, regu itu
menjadi juara. Pelomba sebelum meneruskan estafetnya, wajib menepuk pundak/tangan
dari pelomba berikutnya, sebelum diperbolehkan memulai putaran nya. Pelomba yang
memulai putaran nya tanpa ditepuk dan atau salah menepuk dan atau meneruskan
estafetnya setelah di tepuk bukan anggota team nya, maka akan menyebabkan regu
tersebut di diskualifikasi dari lomba.
Lomba kejurnas XCR diikuti minimal 3 pengprov ISSI. 1 pengprov ISSI boleh mengirim
maksimal 2 regu. Posisi start grid akan ditentukan pada saat technical meeting.
Podium pukul 10.30.
b. Cross-country Eliminator (XCE)
23 Oktober 2021 Pukul 11.00
Panjang lintasan adalah 800m
Sistim perlombaan adalah eliminasi.
Kategori yang dilombakan dalam Kejurnas 2021 : ME, WE
Sebelum final, dilakukan kualifikasi melalui QTT. 16 terbaik akan diambil sebagai starter
untuk babak eliminasi.
Minimal peserta yang di lombakan adalah 12 orang. Jika kurang dari 12 orang, maka
kelas tersebut dihapuskan.
1 grup terdiri dari 4 pembalap dan diambil 2 finisher terbaik dari setiap heatnya.
4 grup di babak eliminasi
2 grup di babak semi final
1 grup di babak final besar untuk juara 1, 2 dan 3

Jadwal :

QTT ME
QTT WE
Eliminasi
Semifinal
Final

11.00
11.30
13.00
13.30
14.00

c. Cross-country Olympic (XCO)
24 Oktober 2021 Pukul 08.00
Panjang lintasan adalah 4.3km dengan model lintasan berbatu, tanah dengan jalur lebar
6m di area start finish dan single track di tengah lintasan. Regulasi 80% akan diterapkan
untuk semua kategori lomba.
Kategori lomba: ME, WE, MU23, WU23, MJ dan WJ
• Men Elite
: Durasi perlombaan adalah 1 jam dan 40 menit, lap ditentukan dari
waktu tercepat ME dilomba XCR
• Women Elite : Durasi perlombaan adalah 1 jam dan 40 menit, lap ditentukan dari
waktu tercepat WE dilomba XCR
• Men U23
: Durasi perlombaan adalah 1 jam dan 40 menit, lap ditentukan dari
waktu tercepat ME dilomba XCR
• Women U23
: Durasi perlombaan adalah 1 jam dan 40 menit, lap ditentukan dari
waktu tercepat WE dilomba XCR
• Men Junior
: Durasi perlombaan adalah 1 jam dan 15 menit, lap ditentukan dari
waktu tercepat MJ dilomba XCR
• Women Junior : Durasi perlombaan adalah 1 jam dan 15 menit, lap ditentukan dari
waktu tercepat WJ dilomba XCR
Akan tersedia 2 tempat Feed and Technical Zone (FTZ) dan semua pembalap melakukan
feeding dan technical assistant hanya di tempat ini. Pelanggaran atas peraturan ini
berakibat DSQ.
Pembalap akan dipanggil minimal 10 menit sebelum start time.
JUMLAH FEEDER per provinsi maksimal 4
Pembagian Feeding Zone berdasarkan waktu pendaftaran
Pembagian posisi Start berdasarkan UCI Ranking tahun 2019 dan waktu pendaftaran
Denah lintasan XCR dan XCO

d. Individual Downhill (DHI)
25 Oktober 2021 Pukul 07.00-12.00
Lomba downhill adalah lomba time trial down hill menuruni gunung, pelomba dilepas
start 1 persatu dengan jarak waktu 1 menit per pelomba. Panjang lintasan adalah 1.4 km
dengan elevasi 100m, dengan lintasan tanah dan bebatuan dengan beberapa bagian
single track.
Kategori yang dilombakan dalam Kejurnas 2021 : ME, WE, MJ, WJ
Urutan start ditentukan oleh nomor start yang dimiliki oleh pelomba.
Peserta harus berlaku sportif dan memberi laluan kepada pembalap yang lebih cepat di
belakang nya. Pemenang adalah yang memiliki waktu tempuh paling singkat.
Pembalap minimal harus melakukan latihan sebanyak 2 kali sebelum final run.
Jadwal :

07.00-09.00
09.00-11.00.
11.00-12.00.
12.30

Latihan Men Elite dan Men Junior
Latihan Women Elite dan Women Junior
Final Run
Podium

Denah lintasan DHI

Elevasi lintasan DHI

e. Enduro (END)
27 Oktober 2021 Pukul 08.00
Panjang SS1 1.8km dengan total elevasi 130m.
Panjang SS2 1.5km dengan total elevasi 133m
Panjang SS3 2.7km dengan total elevasi 194m
Transisi antar SS atau yang disebut Liason Stage bisa dilakukan secara dikayuh.
Peserta akan dilepas satu persatu, model perlombaan adalah ITT.
Kategori yang dilombakan dalam Kejurnas 2021 : ME, WE
Peserta harus berlaku sportif dan memberi laluan kepada pelomba yang lebih cepat di
belakang nya. Pelomba yang terhalang oleh peserta di depan nya, tidak dapat mengajukan
start ulang. Setiap gangguan lintasan terhadap pelomba yang tidak dapat dikonfirmasi
oleh marshall lintasan, tidak dianggap sebagai gangguan yang dapat menimbulkan hak
start ulang.
Prosedur start enduro adalah setiap kategori akan dikumpulkan untuk dilepas dalam wave
yang sama menuju SS1, setiap pelomba akan dilepas begitu siap untuk start.
Pemenang adalah yang memiliki akumulasi waktu paling sedikit dari ketiga SS.

Batas waktu LS1 adalah 40 menit, jika melebihi waktu 40 menit, maka dianggap DNS dan
tidak bisa melanjutkan SS1. Start LS1 ditetapkan di gate XCO
Batas waktu LS2 adalah 50 menit, jika melebihi waktu 50 menit, maka dianggap DNS dan
tidak dianggap melanjutkan SS2, walaupun dalam transponder tercatat waktu tempuh.
Start SS2 ditetapkan pada garis finish SS1
Batas waktu LS3 adalah 50 menit, jika melebihi waktu 50 menit, maka dianggap DNS dan
tidak dianggap melanjutkan SS3, walaupun dalam transponder tercatat waktu tempuh.
Start LS3 ditetapkan pada garis finish SS2
Latihan Resmi Kejurnas Enduro 25 Oktober 2021 pukul 13.30 – 16.00 WIB.
Final Run Enduro 26 Oktober 2021
Jadwal : LS1 : Start dimulai pukul 08.00 untuk ME,WE
SS1 : Start dimulai pukul 08.45 untuk ME,WE
Podium pukul 14.00
Denah lintasan SS1

Denah lintasan SS2

Denah lintasan SS3

2. ROAD RACE
Road Race Kejurnas 2021 di selenggarakan dengan mengikuti regulasi UCI Part 2. Dengan
pengecualian seperti yang tertera dalam peraturan khusus di bawah ini.
a. Individual Time Trials (ITT)
Peraturan yang di gunakan pada nomor Time Trial Kejurnas 2021 mengacu pada
peraturan UCI Chapter IV 2.4.001 sampai 2.7.031
ITT akan dipakai sebagai qualifikasi untuk IRR, jika peserta IRR perkelas melebihi 200
peserta. Dalam keadaan ini maka seluruh peserta IRR wajib ikut ITT
Hari,tanggal
Start Time
Jarak
Lokasi Start
Lokasi Finish

:
:
:
:
:

Senin, 25 Oktober 2021
08.00 WIB
13,6 Km
Bengkel Las Abadi Jaya
Darajat Pass

1) Start untuk semua kelas dilakukan bersamaan dengan urutan Start dan interval.
Interval setiap kelas 10 Menit, interval setiap pembalap 1 Menit
Urutan start per kelas:
• Men Elite
• Men U-23
• Men Junior
• Women Elite
• Women U-23
• Women Junior
2) Sepeda khusus time trial dapat digunakan namun tidak diperbolehkan menggunakan
sepeda Triathlon.
3) Official berhak mengawal pembalap hanya dengan sepeda motor yang di beri nomor
dan teridentifikasi serta memakai pakaian yang menandakan team nya. Official
pengawal dengan kendaraannya wajib hadir 15 menit sebelum start. Panitia akan
menerapkan sistem berboncengan silang dengan team lain jika dianggap perlu.
4) Klasifikasi Pemenang ditentukan dengan perolehan waktu tercepat dan menempuh
seluruh jarak yang dilombakan.
Denah lintasan Individual Time Trials

Elevasi lintasan Individual Time Trials

b. Individual Road Race (IRR)
Individual Road Race Kejurnas 2021 di selenggarakan dengan mengikuti regulasi UCI
Chapter III 2.3.001 sampai 2.3.047. dan Chapter VIII 2.8.001 sampai 2.8.003
Gear ratio untuk pembalap junior adalah Pedal Revolution 7.93 Meter UCI 2.2.023. Setiap
pembalap junior wajib mengukur gear ratio sebelum start. Dan setelah finish. Kesalahan
penggunaan gear ratio berakibat diskualifikasi.
Start adalah Real Start, tidak ada neutralized Zone.
Apabila jumlah peserta IRR per kelas lebih dari 200 peserta, maka peserta IRR wajib ikut
ITT untuk qualifikasi.
Hari, tanggal
Start Time
Jarak
Lokasi Start
Lokasi Finish

:
:
:
:
:

Selasa, 25 Oktober 2021
08.00 WIB
65,1 Km
Gedung BJB Garut
Darajat Pass

1. Start untuk semua kelas dilakukan bersamaan dengan urutan Start dan interval
Semua pebalap akan mendapat jadwal start ( jam dan menit ) sesuai urutan sebagai
berikut :
• Men Elite
08.00
• Men U-23
08.10
• Men Junior
08.20
• Women Elite
08.30
• Women U-23
08.40
• Women Junior
08.50
2. Untuk satu kelas pembalap hanya boleh di kawal oleh satu sepeda motor team
dan satu sepeda motor team hanya boleh mengawal satu kelas pembalap, yang
membantu Supply dan mekanis. Tidak boleh dikawal oleh mobil. Sepeda motor harus
terdaftar dan di beri nomor oleh panitia.
3. Supply dapat di berikan mulai dari pada 30 Km setelah Start S/d 10 Km sebelum Finish.
4. Pembalap yang membutuhkan Supply dan Bantuan Teknis harus mundur ke belakang
Rombongan / Group nya dengan mengangkat tangan, agar dapat di ketahui oleh
Commissaire untuk di panggilkan Officialnya.
5. Pembalap yang dropback / mengalami masalah mekanis dan kembali ke Rombongan,
tidak boleh di passing dan hal ini akan berakibat diskualifikasi.

6. Pembalap yang dropback / mengalami masalah mekanis dan tertangkap oleh
rombongan pembalap dari kelas lain dibelakangnya, dapat meneruskan perlombaan
selama belum melampaui time limit, namun tidak diperbolehkan membantu /
bekerjasama dengan pembalap di kelas yang berbeda.
7. Time limit adalah 10 menit dari pembalap terdepan di kelasnya. Pembalap yang
melampaui time limit / abandon harus berhenti dan naik ke Broom Wagon dan dapat
mengikuti perlombaan di hari berikutnya.
8. Radio tour akan di siarkan melalui radio dari kendaraan PCP dengan frekuensi yang
akan diberitahukan pada saat technical meeting. Setiap team peserta menggunakan
radio masing-masing.
Denah lintasan Individual Road Race

Elevasi lintasan Individual Road Race

Race Schedule Individual Road Race
(Terlampir)
c. Criterium (CTR)
Peraturan yang di gunakan pada nomor Criterium Kejurnas 2021 mengacu pada
peraturan UCI Chapter VII 2.7.001 sampai 2.7.024

Hari,tanggal
Start Time
Jarak
Lokasi Start/Finish

:
:
:
:

Rabu, 27 Oktober 2021
08.00 WIB
1,16 Km
Komplek Pemkab Garut

1) Kategori
• Men Elite
• Women Elite
2) Jumlah Lap dan Sprint
• Men Elite 60 Lap (69,6 Km) / 15 Sprint
Intermediate Sprint pada lap: 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52,56.
Lap counter : 56,52,48,44,40,36,32,28,24,20,16,12,8,4.
Final Sprint di lap 60
• Women Elite 48 Lap (55,7 Km) / 12 Sprint
Intermediate Sprint pada lap: 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44.
Lap counter : 44,40,36,32,28,24,20,16,12,8,4.
Final Sprint di lap 48
3) Point intermediate sprint 5,3,2,1
Point sprint terahir 10,6,4,2
4) Pembalap yang mengalami mechanical problem mendapat maksimal 1 kali free lap.3
lap terakhir tidak ada free lap, dan pembalap yang dapat free lap tidak berhak
mendapat point di sprint terdekat
5) Jumlah official yang berhak berada di Pit Stop maksimal 2 orang. Mechanical support
hanya di pitstop
6) Klasifikasi pemenang ditentukan oleh pembalap yang memperoleh point tertinggi dan
menyelesaikan seluruh lap yang ditentukan
7) Apabila terdapat point sama di lap terakhir maka urutan sebagai berikut :
• Jumlah kemenangan di tiap intermediate sprint
• Urutan di sprint terakhir
Denah lintasan dan elevasi Criterium

3. TRACK
Organizer /
Penyelenggara
Nomor Lomba

Indonesia Cycling Federation / PB ISSI
- 1km TT
- 500m TT
- Omnium
- Sprint
- Keirin
- 4000m IP
- 3000m IP
- 2000m IP
- Point Race
Semua lomba yang diidentifikasi di atas adalah acara Kejuaraan. Gelar juara dan
Jersey akan diberikan sesuai dengan kebijakan yang dijelaskan di bagian Medali,
Jersey & Upacara

Kategori

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Men Elite
Women Elite
Men U-23
Women U-23
Men Junior
Women Junior

Tanggal

28 – 31 Oktober 2021

Registration

https://icf.id/race/

• Velodrom Munaip Saleh merupakan Outdoor Velodrom yang menggunakan lintasan
beton/semen dengan panjang lintasan 333,3 Meter dengan tingkat kemiringan tikungan
dibawah 45 derajat, lebar lintasan + 7 Meter
• Acara diadakan sesuai dengan peraturan UCI dan Indonesia Cycling Federation.
mengetahui peraturan adalah tanggung jawab peserta.
• UCI points akan di tambahkan sesuai hasil perlombaan.
• Regulasi peralatan sesuai aturan UCI, akan diberlakukan untuk semua kelas.
• Tim akan diberi paddock berdasarkan jumlah atlet. Delegasi yang lebih kecil harus berbagi
paddock
Peraturan Khusus
1. Official Training
Masing masing tim akan diberikan sesi Official practice sesuai jadwal, tidak diperkenankan
melakukan official training diluar jam yang diberikan. Dan setiap tim yang melakukan
official practice harus memakai jersey lengkap, Helm dan menggunakan nomor. Selama
official practice akan diawasi oleh commissaire.
2. Sepeda
Sepeda yang digunakan yaitu sepeda khusus Track/Single gear/Fixed Gear.
3. Timing System
Menggunakan electronic timing system dan manual timing system
4. Time Trial Event
Jumlah Lap :
• 500 m = 1,5 Lap
• Kilometre = 3 Lap
• IP 4000m = 12 Lap

• IP 3000m = 9 Lap
• IP 2000m = 6 Lap
Untuk semua nomor time event ( 500 M, Kilometre, Individual Pursuit ) dari kualifikasi
akan diambil 4 pebalap dengan catatan waktu terbaik untuk dilanjutkan ke babak final.
5. Sprint
Semua pebalap melakukan kualifikasi secara flying start sejauh 200m (2,5 lap) secara
individual, diambil 4 pebalap dengan catatan waktu terbaik untuk dilanjutkan ke babak
final dengan system Sprint race dua race tiap heat dan decider jika hasil seri di dua race
tersebut. Sprint race ditempuh 2 Lap.
6. Keirin
Untuk 333.3 m track, derny keluar dari track 2.5 laps to go (833 m), atau di garis pursuit
back straight. Pebalap tidak diperkenankan mendahului derny sebelum 2,5 lap terakhir.
Tiap tim maksimum mengirimkan 2 (dua)pebalap. Minimum diikuti 5 rider tiap heat, akan
ditempuh 5 lap tiap race, tidak ada repechages, tiap heat akan diambil tiga pebalap untuk
melanjutkan ke babak berikutnya.
7. Points Race
o Men Elite
o Women Elite
o Men U-23
o Women U-23
o Men Junior
o Women Junior

: 90 Laps = 15 Sprint
: 60 Laps = 10 Sprint
: 90 Laps = 15 Sprint
: 60 Laps = 10 Sprint
: 60 Laps = 10 Sprint
: 48 Laps = 8 Sprint

diambil 4 terbaik tiap sprint, dengan point tiap sprint : 5, 3, 2, 1. Pebalap yang overlap
mendapat +20 Poin, dan -20 Poin untuk yang ter overlap. Untuk sprint finish mendapat
double point (10, 6, 4, 2) Pemenang ditentukan dengan pebalap yang memperoleh poin
tertinggi.
8. Omnium Race
• Men Elite
Scratch
Tempo
Elimination
Point Race
• Women Elite
Scratch :
Tempo
Elimination
Point Race
• Men U-23
Scratch
Tempo
Elimination
Point Race
• Women U-23
Scratch
Tempo
Elimination
Point Race
• Men Junior
Scratch
Tempo
Elimination

: 10 Km = 30 Laps
: 10 Km = 30 Laps
: 25 Km =75 Laps
7,5 Km = 22,5 Laps
: 7,5 Km = 22,5 Laps
: 20 Km =60 Laps
: 10 Km = 30 Laps
: 10 Km = 30 Laps
: 25 Km =75 Laps
: 7,5 Km = 22,5 Laps
: 7,5 Km = 22,5 Laps
: 20 Km =60 Laps
: 7,5 Km = 22,5 Laps
: 7,5 Km = 22,5 Laps

Point Race
: 20 Km =60 Laps
• Women Junior
Scratch : 5 Km = 15 Laps
Tempo
: 5 Km = 15 Laps
Elimination
Point Race
: 15 Km =45 Laps
Semua nomor dilombakan dalam satu hari, pemenang ditentukan dengan pebalap yang
memperoleh total poin tertinggi dari akumulasi tiap nomor.
Penempatan nomer dan pakaian
Sesuai aturan UCI, pembalap harus memakai dua nomor di semua lomba, kecuali untuk acara
yang tercantum di bawah ini:
• Time Trial
• Individual Pursuit
Nomor harus dikenakan di punggung bawah dan tidak boleh tumpang tindih (harus ada spasi
di antara nomor).
Pembalap diharuskan mengenakan pakaian yang sesuai dengan tim/klub yang tertera pada
lisensi mereka. Kegagalan untuk mengenakan pakaian yang sesuai dapat mengakibatkan
denda dan/atau penolakan untuk mengikuti lomba. Pengendara independen harus
mengenakan pakaian netral, tanpa sponsor.
4. BMX FREESTYLE
Jadwal Perlombaan
Date
29 Okt 2021

30 Okt 2021

Time
All day
09.00 – 14.00
13.00 – 14.00
13.00 – 16.00
09.00 - 10.00
10.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.00

Activity
Kedatangan
Riders Confirmation
Technical Meeting
Official Practice
Official Practice
FS Qualifying
Break
All FInals
Awarding Ceremony
Press Conference

Location
Penginapan / Hotel
Penginapan / Hotel
Online / Daring
Venue
Venue

Format Perlombaan
BMX FREESTYLE PARK
Perlombaan BMX Freestyle mengacu pada peraturan UCI di UCI website
https://www.uci.org/docs/default-source/rules-and-regulation/titre-vi-bis--bmxfreestyle.pdf?sfvrsn=eacb7994_16
Perlombaan BMX Freestyle untuk setiap kategori kemungkinan melewati beberapa babak
(Kualifikasi, Semi-Final atau Final) dijelaskan dengan tabel dibawah,
Untuk perlombaan Park, satu putaran adalah grup yang terdiri dari 4-6 pembalap. Dalam kasus ini
dari 7 Peserta, putaran akan terdiri dari 7 pembalap.
Penggabungan babak dan putaran (Bila diberlakukan) untuk sebuah kategori Bergantung pada
jumlah peserta, bisa dilihat pada table berikut.

Jumlah Peserta
5 – 8 peserta

Babak Perlombaan
2 Babak:
Kualifikasi x 1
Final x 1
9 – 15 peserta
2 babak:
Kualifikasi x 1
Final x 1
16 – 31 peserta
2 babak:
Kualifikasi x 1
Final x 1
Lebih dari 31 peserta 3 babak:
Kualifikasi x 1
Semi-final x 1
Final x 1

Aturan kualifikasi
4 teratas Kualifikasi
Maju ke Final

jumlah putaran
Kualifikasi:
1 putaran dari 4 di Final

8 teratas Kualifikasi
Maju ke Final

Kualifikasi:
2 putaran dari 4 di Final

12 teratas Kualifikasi
Maju ke Final

Kualifikasi:
2 putaran dari 6 di Final

24 teratas Kualifikasi Kualifikasi:
Maju ke Semi-final
4 putaran dari 6 di semi-Final
12 teratas Semi- final 2 putaran dari 6 di Final
Maju ke Final

Jumlah putaran: jumlah putaran tiap babak ditentukan dengan table diatas, untuk babak kualifikasi,
jumlah putaran harus dipilih sedemikian rupa sehingga sebanyak mungkin setiap putaran memiliki 4-6
peserta.
Bilamana tidak memungkinkan dalam satu putaran dengan 6 peserta, beberapa putaran akan memiliki
4,5 atau 6 peserta sesuai tabel di ANNEX II
ANNEX II - TABLE OF HEATS FOR PARK COMPETITIONS

Annex introduced on 08.02.21
Entries Heat 1 Heat 2 Heat 3 Heat 4 Heat 5
5
5
6
6
7
7
8
4
4
9
4
5
10
5
5
11
5
6
12
6
6
13
4
4
5
14
4
5
5
15
5
5
5
16
5
5
6
17
5
6
6
18
6
6
6
19
4
5
5
5
20
5
5
5
5
21
5
5
5
6
22
5
5
6
6
23
5
6
6
6
24
6
6
6
6
25
5
5
5
5
5
26
5
5
5
5
6
27
5
5
5
6
6
28
5
5
6
6
6
29
5
6
6
6
6
30
6
6
6
6
6
putaran harus dibentuk dengan jumlah pebalap sebanyak mungkin. putaran apa pun yang tidak
memiliki 6 pebalap, akan diletakan di urutan pertama dari semua putaran.

BMX Freestyle Adalah perlombaan kompetisi individu , di mana seorang pembalap melakukan
penampilan yang terdiri dari berbagai trik, yang dievaluasi oleh juri.
BMX Freestyle akan diawasi 5 orang juri, dengan penilaian setiap juri mulai 0.00 sd 99.99
Total keseluruhan nilai maksimal adalah 5 x 99.99
Pada semua Babak kompetisi, dalam setiap putaran, setiap pebalap harus melakukan 2 percobaan.
Secara umum, Peserta melakukan percobaan pertama mereka dalam urutan awal yang ditentukan
dalam pasal 6bis.6.005. Setelah peserta terakhir dalam urutan dalam setiap putaran telah melakukan
percobaan pertama mereka, pebalap akan melakukan percobaan kedua dalam urutan yang sama
Babak Kualifikasi
Dalam babak Kualifikasi , peserta ditempatkan secara acak dalam setiap putaran.
Namun, dalam hal suatu lomba merupakan bagian dari suatu seri, maka tahapan Kualifikasi dilakukan
dengan urutan terbalik dari peringkat seri saat ini; yaitu, pembalap ditugaskan ke putaran mereka
secara berurutan, dimulai dengan pembalap yang tidak memiliki peringkat atau peringkat terendah,
diakhiri dengan pembalap dengan peringkat tertinggi di putaran terakhir.
Dalam kasus seperti itu, dalam setiap seri, urutan start berlanjut ke urutan terbalik dari peringkat,
sehingga pebalap dengan peringkat tertinggi dalam setiap seri berada di urutan terakhir dalam seri
tersebut. Setiap pembalap yang tidak memiliki peringkat diunggulkan secara acak di babak pertama
secara berurutan.
Pada babak Semi final (jika ada), urutan start adalah kebalikan dari hasil babak Kualifikasi.
Dalam babak Final, urutan awal adalah kebalikan dari hasil babak sebelumnya.
Dalam setiap babak Kompetisi, pembalap di setiap putaran berhak untuk melakukan pemanasan
sebelum putaran mereka dimulai.
pemanasan diberikan waktu minimal 40 detik
Dalam Semifinal (jika ada) dan Final, setiap pembalap yang tidak hadir di dalam Park atau area
pembalap seperti yang dijelaskan dalam Panduan Teknis selambat-lambatnya pada awal periode
pemanasan 15 menit sebelum fase itu, tidak diizinkan untuk memulai, Mereka akan diberi skor sebagai
DNS untuk putaran yang dimaksud.
Dalam hal satu atau lebih pembalap tidak memulai di Semi-final atau Final karena alasan melewatkan
tenggat waktu yang dijelaskan dalam pasal 6bis.6.009, putaran harus: digambar ulang seperti yang
dijelaskan dalam pasal 6bis.6.003.
Jika satu atau lebih pembalap mengundurkan diri (atau didiskualifikasi atau ditolak startnya) setelah
tenggat waktu yang dijelaskan dalam pasal 6bis.6.009 telah berlalu, putaran tidak akan diubah.

BMX FREESTYLE FLATLAND
Perlombaan BMX Freestyle untuk setiap kategori kemungkinan melewati beberapa babak (Kualifikasi,
Semi-Final atau Final) dijelaskan dengan tabel dibawah.
Untuk Kompetisi Flatland, pengendara diatur ke dalam putaran berdasarkan kebijaksanaan dari
penyelenggara, istirahat berkala dapat dimasukkan ke dalam program agar memungkinkan untuk
peserta beristirahat dan pemanasan.
Penggabungan babak dan putaran (Bila diberlakukan) untuk sebuah kategori Bergantung pada jumlah
peserta, bisa dilihat pada table berikut.
Jumlah peserta
3 – 4 peserta

Babak perlombaan
1 babak:
Final x 1
5 – 8 peserta
2 babak:
Kualifikasi x 1
Final x 1
9 – 15 peserta
2 babak:
Kualifikasi x 1
Final x 1
16 – 21 peserta
3 babak:
Kualifikasi x 1
Semi-final x 1
Final x 1
Lebih dari 21 peserta 3 babak:
Kualifikasi x 1
Semi-final x 1
Final x 1

Peraturan Kualifikasi
Semua peserta masuk ke final
4 teratas maju ke babak final
8 teratas maju ke babak final
12 teratas maju ke babak Semi-final
8 teratas maju ke babak final
16 teratas maju ke babak semi-final
8 teratas maju ke babak final

Pada semua babak Kompetisi, dalam setiap putaran, setiap pembalap harus melakukan 1 percobaan,
percobaan harus dilakukan oleh pengendara dalam urutan start yang ditentukan dalam pasal
6bis.6.005.
BMX Freestyle Adalah perlombaan kompetisi individu , di mana seorang pebalap melakukan
penampilan yang terdiri dari berbagai trik, yang dievaluasi oleh juri.
BMX Freestyle akan diawasi 5 orang juri, dengan penilaian setiap juri mulai 0.00 sd 99.99
Total keseluruhan nilai maksimal adalah 5 x 99.99

Babak Kualifikasi

Urutan awal pada babak Kualifikasi dilakukan secara acak
Pada tahap Semifinal (jika ada), urutan start adalah kebalikan dari hasil babak Kualifikasi
Dalam babak Final, urutan awal adalah kebalikan dari hasil babak sebelumnya
Dalam setiap babak Kompetisi, pembalap di setiap putaran berhak untuk melakukan pemanasan
sebelum putaran mereka dimulai
Dalam setiap babak, periode pemanasanyang diperbolehkan adalah 3 menit di atas di Area kompetisi,
jumlah maksimal8 peserta diatas area. kelompok di group pertama juga berhak atas pemanasan 3
menit ini sebelum memulai Kompetisi
Dalam Semifinal (jika ada) dan Final, setiap pembalap yang tidak hadir di dalam Park atau area
pembalap seperti yang dijelaskan dalam Panduan Teknis selambat-lambatnya pada awal periode
pemanasan 15 menit sebelum fase itu, tidak diizinkan untuk memulai, Mereka akan diberi skor sebagai
DNS untuk putaran yang dimaksud.

Dalam hal satu atau lebih pembalap tidak memulai di Semi-final atau Final karena alasan
melewatkan tenggat waktu yang dijelaskan dalam pasal 6bis.6.009, putaran harus:
digambar ulang seperti yang dijelaskan dalam pasal 6bis.6.003.
Jika satu atau lebih pembalap mengundurkan diri (atau didiskualifikasi atau ditolak startnya)
setelah tenggat waktu yang dijelaskan dalam pasal 6bis.6.009 telah berlalu, putaran tidak akan diubah.
Kategori yang dipertandingkan: Men Elite dan Men Junior
5. TRIALS
Jadwal Perlombaan
Date
Time
Friday 29 Oktober 2021 09.00 – 14.00
13.00 – 16.00
- Saturday
09.00 - 10.00
30 Oktober 2021
10.00 – 12.00
11.00 – 12.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.00

Activity
Registrasi ulang
Official Practice
Official Practice
Qualifying
Semi-final
All FInals
Awarding Ceremony
Press Conference

Location
Venue
Venue
Venue

Format perlombaan
TRIALS
Perlomaan trials sesuai dengan peraturan UCI di situs web UCI:
https://www.uci.org/docs/default-source/rules-and-regulation/part-vii--trials.pdf?sfvrsn5ed5d922_18
Trials adalah kompetisi bersepeda, tujuan dari olahraga ini adalah untuk melewati rintangan yang
dikelompokkan di dalam beberapa sections tanpa menginjakkan kaki di tanah atau di rintangan atau
bagian sepeda apapun (terkecuali ban, bashplate, dan pedal) menyentuh tanah dan atau di rintangan
karena ini akan menimbulkan poin penalti (dabs). Peserta dengan jumlah poin penalti terendah
dengan waktu tempuh keseluruhan tercepat dinyatakan sebagai pemenang dalam kategorinya.
Durasi keseluruhan event disesuaikan dengan kebutuhan waktu untuk melewati semua section.
Satu Hari(One Day), Putaran Tunggal
Di semua kategori, kompetisi TRIALS di ICF Trials National Championship 2021 adalah format satu hari
(one day), putaran tunggal, terdiri dari tiga putaran dari lima bagian (section). Commissaire Panel akan
mengatur waktu kompetisi sesuai dengan jumlah pembalap yang terdaftar.
Prosedur Start
Sebelum start, semua pembalap akan disajikan di podium start kemudian mereka harus menuju ke
bagian (section) dan bebas memilih start dengan bagian mana tetapi percobaan dilakukan secara
berurutan. Urutan untuk memulai akan ditentukan oleh siapa yang tiba di bagian pertama dan
seterusnya. Prinsip yang sama berlaku untuk bagian (section) yang tersisa
Setelah pengendara sebelumnya menyelesaikan bagian (section), pengendara berikutnya memiliki
waktu maksimum tiga puluh detik untuk memulai bagian. Setelah tiga puluh detik ini, waktu bagian
berjalan.
Dalam kasus cedera ringan, pengendara lain harus mendahului dan memulai bagian(section) di
depannya. Dalam kasus seri/imbang , pasal 7.1.047 dari UCI Trials Regulation akan berlaku.

SEPEDA
Sepeda yang boleh digunakan dalam kelas 20” adalah sepeda ukuran roda 18” sampai 23”. Ukuran
Roda 24” sampai 26” di perbolehkan dalam kelas 26”. Ban tidak dapat dipasangi rantai, tali atau alat
lainnya.
Frame sepeda tidak boleh ada retak ataupun bengkok dan titik titik las yang retak. Semua komponen
dan peralatan tambahan lainnya harus terpasang dengan baik. Sepeda harus memiliki dua rem yang
berfungsi dengan baik (satu di depan, dan satu di belakang).
Pedal harus terpasang dengan baik ke lengan crank. Poros Pedal harus memiliki kekuatan dan daya
tahan yang cukup untuk menahan beban tinggi. Gigitan di pedal harus cukup runcing dan menonjol
untuk pegangan yang efektif pada sepatu peserta tanpa terlalu tajam sehingga membahayakan
keselamatan peserta. Pedal jenis clipless dan clip/strap pedal tidak diperbolehkan. Untuk kelas 26
”,hanya satu rock-ring chain guard yang di perbolehkan terapasang pada sisi transmisi. Tidak boleh ada
tambahan pelindung rantai bawah. Setang yang retak atau bengkok tidak diizinkan dan ujung setang
harus memiliki tutup.
PERANGKAT KESELAMATAN
Sebelum di mulai atau di saat berjalan perlombaan atau event, peserta dan sepeda, perangkat helm,
pakaian harus di inspeksi/scrutineering oleh panel commissaire untuk memastikan kelayakan dan
sesuai atau tidak dengan peraturan. Peserta yang kelengkapannya di anggap oleh panel commissaire
tidak aman, ataupun tidak memenuhi persyaratan khusus peraturan, tidak akan diperbolehkan
mengikuti perlombaan.
Pelindung kepala harus dikenakan dalam semua perlombaan trials, di saat latihan, dan disaat
bersepeda diantara section.
Dianjurkan Jersey lengan pendek atau lengan panjang, dan celana pendek atau celana panjang yang
layak.
Plat nomor harus terlihat jelas dari depan, sementara nomor start badan terlihat dengan jelas dari
belakang. Plat nomor dan nomor start badan tidak dapat di lepas, rubah atau modifikasi.
Peserta dilarang keras mengubah jalur dan section. Selain panel commissaire dan delegasi teknis,
yang diperbolehkan berada didalam section hanya peserta yang di panggil oleh commissaire.
Sebelum perlombaan dimulai, section hanya dapat dilalui dengan berjalan kaki.
PELANGGARAN, HUKUMAN & PROTES
Ketentuan dalam perlombaan Kejuaraan Nasional Trials 2021 mengikuti peraturan UCI secara penuh.
Semua keputusan commissaire dalam perlombaan adalah final dan pengajuan protes diatur sesuai
peraturan UCI.
KLASIFIKASI & HASIL
Setiap kategori, memiliki 1 juara Nasional Trials 2021 yang akan di berikan Jersey Juara Nasional dan
Medali Emas, dan juara 2 dan 3 akan memperoleh medali perak dan perunggu

Rencana venue

