
HASIL TECHNICAL MEETING  
GONTORY SCOUT COMPETITION 

 
 

➢ Tata Tertib : 

• Bagi Peserta Yang Terlambat Akan Dikurangi 
Nilai besar 20 Point, dan bagi yang datang 
dahulu akan mendapatkan point sebesar 20 
Point. 

•  Pendaftaran seperti formulir,pas photo, dll, 
paling lambat dikumpulkan sebelum tanggal 17 
April 2017. Bagi peserta yang belum 
menyelesaikannya maka tidak dapat nilai 
tambahan sebesar 20 Point. 

• Pendaftaran Regu PUTRA Maupun PUTRI 
Dilakukan di Asrama Putra Pondok Pesantren Al-
Amanah Al-Gontory. 
 

➢ Teknisi Perlombaan : 

• Diawal registrasi ulang panitia akan memberikan 
nomor regu kepada peserta, dan disetiap 
perlombaan peserta DIWAJIBKAN melapor atau 
menyebutkan nomor regunya masing-masing. 

• CONTOH, ketika lomba yel-yel, “LAPOR KAMI 
DARI NOMOR URUT 001 SIAP MELAKSANAKAN 
LOMBA “ bukan menyebut kan nama regu atau 
nama sekolahnya. 
 

➢ Evaluasi juknis : 
 

➢ SEMAPHORE :  

• Lembar jawaban dan coret coretan untuk 
 peserta disediakan oleh panitia. 

• Peserta Semaphore 2 orang. 



• Waktu dimulai 5 Menit setelah peraga untuk 
menjawab. 

• Semaphore bertempatan di kelas,menggunakan 
peraga video. 

• Penilanian Bervariasi disetiap soalnya : 
• No1 :8 Point,4 Point B.Indonesia,4 Point B.Inggris 

• No2 :12 Point,6 Point B.Indonesia,6 Point B.Inggris 

• No3 :14 Point,7 Point B.Indonesia,7 Point B.Inggris 
• No4 :6 Point,3 Point B.indonesia,3 Point B.Inggris 

• No5 :8 Point,4 Point B.Indonesia,4 Point B.Inggris 

• No6 :12 Point,6 Point B.Indonesia,6 Point B.Inggris 

• No7 :14 Point,7 Point B.Indonesia,7 Point B.Inggris 

• No8 :12 Point,6 Point B.Indonesia,6 Point B.Inggris 

• No9 :6 Point,3 Point B.Indonesia,3 Point B.Inggris 

• No10 :8 Point,4 Point B.Indonesia,4 Point B.Inggris 

• Jikalau peserta menjawab soal semaphore yang 
benar hanya terjemahan B.Indonesia saja,maka 
peserta tersebut mendapatkan nilai ½ dari nilai 
maximalnya. 

• Peserta diwajibkan memakai huruf KAPITAL Di 
lembar Jawaban Semaphore. 

• Jika peserta mengikuti tanding ulang maka 
kecepatan menjawab juga dinilai.  

• Salah satu huruf dan huruf tidak jelas dalam 
kata maka dianggap SALAH. 

• Menghapus tulisan yang salah boleh memakai 
tipe-x dan label. Dan tidak mengurangi nilai 
sedikit pun. 

• Ketika final kecepatan dalam menjawab juga 
dinilai. 
 
 
 

 



➢ MORSE : 

•  Waktu Dimulai 5 Menit Setelah Peraga untuk 
menjawab. 

• Pluit menggunakan pluit Morse. 

• Peserta morse 2 orang. 

• Menghapus tulisan yang salah boleh memakai 
tipe-x dan label. Dan tidak mengurangi nilai 
sedikit pun. 

• Penilanian Bervariasi disetiap soalnya : 
• No1 :8 Point 

• No2 :12 Point 

• No3 :14 Point 
• No4 :6 Point 

• No5 :8 Point 

• No6 :12 Point 

• No7 :14 Point 

• No8 :12 Point 

• No9 :6 Point 

• No10 :8 Point 

• Jika hanya benar 1 kata saja maka akan 
mendapatkan point ½. 

• Pada tanding ulang kecepatan menjawab juga 
dinilai. 

• Ketika final kecepatan dalam menjawab juga 
dinilai. 

 
➢ PU-PK : 

• PK :Waktu bertambah menjadi 60 Menit. 

• PK Sumber : BOYMAN : BAB 1,2,3,4&7. 

• PU : Lagu daerah,Rumah adat, Nama 
Pahlawan,Hari Nasional,Provinsi Daerah. 

• Soal Final Bab disamakan akan tetapi tingkat 
kesulitan yang ditambahkan. 



• Soal Final 20 soal dalam waktu 10 Menit, dan 
kecepatan juga dinilai. 

•  Menghapus tulisan yang salah boleh memakai 
tipe-x dan label. Dan tidak mengurangi nilai 
sedikit pun. 

 
➢ PA : 

• SUMBER sejarah nabi dan rosul,malaikat-
malaikat,Pengetahuan dasar Al-Qur’an,dan 
tajwid. 

• Waktu Perlombaan 30 menit. 

• Menghapus tulisan yang salah boleh memakai 
tipe-x dan label. Dan tidak mengurangi nilai 
sedikit pun. 

• Ketika babak final maka kecepatan juga dinilai. 
 

➢ RANKING I : 

• Diambil dari pelajaran SD sederajat yaitu 
IPA,IPS&MATEMATIKA Diambil Dari Kelas 4 & 5 
SD. 

• Peserta 1 orang masing2 regunya. 

• Papan Tulis dari masing-masing peserta. 
 
➢ BAKIAK SPEED : 

• Peserta 4 orang dari masing-masing regu. 

• Jika semua peserta tidak terjatuh maka belum 
dianggap GUGUR, akan tetapi jika peserta jatuh 
semua dianggap GUGUR. 

• Jarak 10 Meter dari garis start ke garis finish. 

• Jika bakiak peserta PUTUS atau PATAH di tengah 
Perlombaan maka perlombaan akan dihentikan 
sejenak,untuk mengganti bakiak peserta yang 
rusak. 

 



➢ KIM EYE : 

• Terdiri Dari 10 Soal, terdiri dari 3 Gambar Setiap 
Soalnya. 

• Peserta 1 orang setiap Regu. 

• Waktu 10 menit. 

• Final 5 soal dalam waktu 5 menit. 
➢ WATER COMPETITION : 

• Peserta diminta untuk mengisi air kedalam 
Plaron yang berlubang hingga penuh sampai 
bola yang ada dalam plaron tersebut meluap 
keluar. 

• Gayung disediakan oleh panitia, tidak boleh 
bawa sendiri-sendiri. 

• Peserta 5 Orang, 4 orang menutup lubang, 1 
orang mengambil air di dalam ember dengan 
gayung dan memasukannya kedalam plaron 
yang telah disediakan. 

• DIWAJIBKAN memakai baju olahraga masing2  
ketika perlombaan berlangsung. 

• DIWAJIBKAN melepas sepatu. 
 

➢ LKBB RESMI : 
DIWAJIBKAN MENGGUNAKAN ABA ABA BERIKUT : 

_POSISI SIAP 

-Setengah Lencang Kanan 

-Lencang Kanan 

-Hormat 

-Istirahat 

-Hadap Kanan 

-Hadap Kiri 

-Balik Kanan 

-Serong Kanan 

-Serong Kiri 

-Periksa Kerapihan 

-Jalan Di Tempat 

-Langkah Tegak Maju 

-Buka Barisan 

-Tutup Barisan 



• LKBB diambil dari LKBB UMUM,Bukan dari LKBB Pondok. 
• Ukuran Lapangan : Setengah Lapangan Basket Pondok. 
• Aba-aba tidak wajib berurutan, akan tetapi WAJIB 

menampilkan aba-aba yang ada diatas. 
• Waktu Minimal  5 Menit Dan Maximalnya 7 menit,jika 

peserta melebihi batas waktu yang telah ditentukan akan 
dikurangkan nilai 10 Point PER 10 Detiknya. 

• Waktu peserta berjalan dimulai setelah melapor kepada juri. 
• Setelah selesai menampilkan LKBB RESMI peserta WAJIB 

Melapor kembali kepada juri.  
 
➢  YEL-YEL : 

• Ukuran Lapangan : 7x7. 
• Aksesoris yang terjatuh tidak mengurangi nilai sedikit pun. 
• Peserta boleh menggunakan tongkat dan boleh juga TIDAK. 
• Lewat dari 7 menit akan dikurangi nilai per 10 detiknya. 
• Waktu dimulai setelah laporan kepada juri. 
• Keluar tidak usah melapor kepada juri. 
• Waktu dihentikan ketika para peserta keluar dari lapangan. 

 
➢ KEGIATAN BINDAMPING : 

• Parsel berisi unsur SOSRO didalamnya. 
• Kegiatan ini untuk mencari bindamping terbaik di 

Perlombaan Gontory Scout Competition. 
• Parsel Dibuat di tempat perlombaan, dilarang menyusun 

parsel diluar waktu perlombaan. 
• Peserta ialah perwakilan 1 dari bindamping putra, dan 1 dari 

bindamping putri. 
• Parsel dibuat berdua antara bindamping putra dan putri 

sekolah tersebut. 
  

 
 
 
 
 
 



➢ PIALA : 

• JUARA 1,2&3 PER MATA LOMBA. 

• JUARA 1,2&3 PER POS. 

• JUARA FAVORIT. 

• JUARA UMUM I ( 3,5 Meter ) 

• JUARA UMUM II (2,5 Meter ) 

• JUARA UMUM III (1,5 Meter ) 

• JUARA ANDIKA TERBAIK 

• JUARA BINDAMPING TERBAIK. 
 
Nb :Uang pembinan Sebesar Rp.500.000,00,- 
hanya untuk Juara Umum I,dan ada uang 
pembinaan bagi bindamping terbaik. 
 

 
 

 
 

 
 


