HIMSISFO COMPETITION ENFORCE 2017

FUTSAL
INTERNAL
BINUS University

Deskripsi
Futsal Internal merupakan kompetisi olahraga yang ditujukan kepada mahasiswa Bina
Nusantara yang berjurusan SIstem Informasi. Kompetisi Futsal bukan hanya menguji
keterampilan dibidang non-akademis, namun sebagai salah satu sarana untuk mengenal dan
memperkuat hubungan antar mahasiswa sistem informasi lintas angkatan dan major.

Jadwal Pertandingan
Minggu , 1 Oktober 2017
Senin, 2 Oktober 2017

10.00 – 17.00
10.00 – 17.00

*Jadwal pertandingan sewaktu-waktu dapat berubah
Syarat dan Ketentuan
Ketentuan Umum Himsisfo Competition ENFORCE :
1. Peserta adalah pihak yang telah mengikuti mekanisme pendaftaran pada website resmi
ENFORCE 2017 http://competition.himsisfo.net
2. Peserta harus melengkapi berkas pendaftaran dengan data yang benar dan legal secara
hukum.
3. Peserta yang tidak memenuhi syarat pendaftaran sampai waktu yang ditentukan akan
dinyatakan gugur.
4. Peserta menyetujui apabila sewaktu-waktu dihubungi oleh panitia ENFORCE maupun
partner dari ENFORCE.
5. Setiap peserta hanya boleh terdaftar pada tepat satu tim pada kompetisi yang sama.
6. Setiap peserta hanya dapat menjadi ketua tim pada maksimal 1 (satu) kompetisi.
7. Peserta yang merupakan kontestan ENFORCE wajib menghadiri EXPO.
8. Pemenang yang tidak menghadiri EXPO akan kehilangan hak atas hadiah yang
dimenangkan kecuali telah memberikan alasan yang mendesak dengan menghubungi
panitia terlebih dahulu (min. h-7 sebelum acara).
9. Panitia ENFORCE berhak untuk mencabut gelar juara dari pemenang jika ditemukan
kecurangan serius atau pelanggaran hukum dalam proses pelaksanaan perlombaan
atau pun dalam karya yang dilombakan.
10. Panitia berhak mendiskualifikasi tim yang melakukan tindak kecurangan maupun
pelangagran terhadap aturan kompetisi ENFORCE.
11. Keputusan juri dan panita ENFORCE bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
12. Panitia dapat mengubah seluruh aturan dalam rulebook sewaktu-waktu. Segala
perubahan yang terjadi akan diberitahukan melalui email dan/atau website.

Ketentuan Kompetisi Futsal Internal ENFORCE:
1. Setiap peserta haru mematuhi semua peraturan kompetisi Futsal Internal Enforce serta
ketentuan umum kompetisi ENFORCE.
2. Setiap peserta harus merupakan mahasiswa Bina Nusantara jurusan sistem Informasi
angkatan 2018, 2019, 2020 dan 2021.
3. Setiap peserta harus merupakan mahasiswa aktif yang belum dinyatakan lulus selama
kompetisi berlangsung (hingga 25 Oktober 2017).
4. Setiap tim terdiri dari 5 (lima) orang pemain inti dan maksimal 4 (empat) orang
cadangan dan maksimal 1 (satu) orang official dan official diperbolehkan untuk
merangkap menjadi pemain.
5. Setiap tim wajib didampingi oleh seorang official, dan mencantumkan nomor
handphone yang dapat dihubungi beserta fotonya di formulir pendaftaran. Apabila tim
tidak didampingi oleh seorang official, tim tersebut tidak diperbolehkan bertanding.
6. Setiap tim wajib membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000 dan bila
mengundurkan diri, uang tidak dikembalikan.
7. Setiap tim wajib mengirimkan wakilnya, maksimal 2 (dua) orang pada saat technical
meeting yang akan diadakan pada Sabtu, 30 September 2017.
8. Tim yang tidak mengikuti technical meeting dan tidak melapor kepada panitia
dianggap menggundurkan diri dan uang tidak dikembalikan.
9. Undian akan dilakukan pada saat technical meeting.
10. Jika ditemukan ada pemain yang tidak terdaftar atau bukan merupakan mahasiswa
jurusan sistem informasi, maka tim akan didiskualifikasi.
11. Peraturan lebih lanjut akan dibahas pada saat technical meeting.
12. Setiap peserta wajib menyerahkan fotokopi flazz card penyerahan paling lambat
dilakukan pada saat technical meeting.
13. Bila peraturan nomor 12 belum terpenuhi, maka tim tersebut belum resmi terdaftar.
14. Pemain diwajibkan memakai seragam yang menggunakan nomor punggung dan
atribut yang diperlukan (akan dibahas di technical meeting untuk lebih lanjut).
Apabila pemain tersebut tidak mempunyai nomor punggung, maka pemain tersebut
tidak diperbolehkan untuk bertanding.

Prosedur Pendaftaran
1. Periode registrasi : 21 Agustus 2017 – 29 September 2017
2. Untuk anggota yang dipilih sebagai official, wajib meregistrasikan teamnya pada situs
ENFORCE pada menu kompetisi http://competition.himsisfo.net (Cukup mengisikan
nama ketua team saja)
3. Lakukan pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp250.000 per tim ke nomor
rekening berikut :
Nomor Rekening
: 5271612240
Jenis Bank
: BCA
Atas Nama
: Siti Ramadhanty

4. Calon peserta dapat mengakses link http://competition.himsisfo.net/faq untuk
mengetahui format pembayaran dan kelengkapan berkas pendaftaran ENFORCE
2017.
5. Lengkapi data yang dibutuhkan sebelum masa pendaftaran berakhir dengan mengisi
data tim dan memenuhi berkas-berkas pendaftaran berikut:
● Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (flazz card) setiap peserta team.
● FORMULIR PENDAFTARAN “ENFORCE 2017” (Halaman terakhir
Rulebook)
6. Kumpulkan FORMULIR PENDAFTARAN “ENFORCE 2017” pada CP ENFORCE
2017.
7. Tim yang telah melengkapi berkas pendaftaran akan diverifikasi oleh panitia dalam
rentang waktu 24 ( dua puluh empat ) jam. Apabila tim belum diverifikasi dalam
rentang waktu tersebut, peserta dapat menghubungi panitia melalui narahubung yang
tertera di akhir rulebook.
8. Tim yang telah diverifikasi secara resmi menjadi peserta kompetisi Futsal Internal
ENFORCE tidak diperkenankan mengubah data yang digunakan saat mendaftar
maupun mengganti susunan tim.

Jadwal dan Alur Kompetisi
Kegiatan
Tanggal
Pendaftaran
24 Juli 2017 - 29 September 2017
Technical Meeting 29 September 2017
Opening Ceremony Registrasi Ulang Peserta 1 Oktober 2017
Tahap Penyisihan 1 Oktober 2017 – 2 Oktober 2017
Tahap Final
2 Oktober 2017
EXPO
Pemenang akan diumumkan pada EXPO tanggal 25 Oktober 2017

Ketentuan Lain
● Jika terjadi perubahan dalam kriteria dan ketentuan akan diinformasikan langusng
melalui email dan/atau website.
● Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
● Apabila terdapat informasi yang kurang jelas, peserta dapat menghubungi narahubung
yang tersedia.
Narahubung
• Contact Person
o Jefry Rustiawan
▪ 081291474519
▪ Line: rustiawanjefri
o Melyana Pangestu
▪ 08567771781
▪ Line: melyanapngstu
• Social Media
o Official Line
▪ @qjs6241z
o Instagram
▪ enforce2017
o Facebook
▪ HcEnforce2017

FORMULIR PENDAFTARAN “ENFORCE 2017”
FUTSAL INTERNAL
Nama Tim
Nama Official
Telp Official
Line Official

: …………………………………………………………
: …………………………………………………………
: …………………………………………………………
: …………………………………………………..……..

LINE UP
 Captain Name: ……………………………………………...
 Player 1 :…………………………………………………..
 Player 2 :…………………………………………………..
 Player 3 :…………………………………………………..
 Player 4 :…………………………………………………..
 Player 5 :…………………………………………………..
 Player 6 :…………………………………………………..
 Player 7 :…………………………………………………..

Jakarta, …………………..

(…………………………)

