WWBP INDURO 2017
INFORMASI TEMPAT ACARA DAN PETA TRACK

GPS Coordinate Podium Stage: -7.202112, 107.620984
GPS Coordinate Start SS 1 & 2: -7.207234, 107.627299
www.indonesiaenduro.com

WWBP INDURO 2017
JADWAL ACARA
Sabtu, 7 Januari, 2017
08.00 – 14.00 Pengambilan Race pack, @Main Venue
08.00 – 13.00 Sesi Latihan resmi, @ race trails
13.00 – 15.00 Technical Meeting, @ Main Venue
Peserta SANGAT DISARANKAN untuk hadir pada sesi latihan dan Technical meeting. Peserta yang melewatkan sesi latihan dan/atau
tehnical meeting, tidak akan memiliki hak protes.
Panitia hanya akan membagikan Race pack pada Sabtu, 7 Januari 2017. Peserta diharuskan membawa fotokopi KTP/Pasport yang
masih berlaku. Pengambilan Race pack bisa dilakukan oleh perwakilan yang ditunjuk dan membawa fotokopi KTP/Pasport (yang masih
berlaku) peserta yang diwakilkan.
Harap diperhatikan bahwa tidak akan ada marshal atau paramedis yang siaga selama sesi latihan.
Minggu, 8 Januari, 2017
06.30 – 08.00 Bike scrutinizing, T-shirt dan pengambilan SIAC (transponder),
08:00 – 08.45 Mulai Liaison 1
08:45 – 10.30 Mulai SS1 (30 detik gap antara peserta, 1 menit gap tambahan waktu antara 10 peserta dan sampai 5 menit waktu
tambahan gap antar kategori/kelas)
10:30 – 12:00 Mulai Liaison 2
12:00 – 14:30 Mulai SS2 (30 detik gap antara peserta, 1 Menit tambahan waktu gap antara 10 peserta dan sampai 5 menit waktu
tambahan gap antara kategori/kelas)
14:30 – 15:30 Istirahat/Makan Siang/Doorprize oleh MC, Pengumuman Hasil Pra-resmi, Acara podium Pemenang.
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Peserta diharuskan tepat waktu. Peserta yang terlambat akan mendapatkan DSQ. Peserta sangat disarankan untuk memesan
akomodasi di daerah WWBP.
Jadwal ini adalah bersifat sementara, Race Organizer memiliki hak untuk mengubah jadwal ini pada keadaan yang tak terduga.

WWBP INDURO 2017
TATA TERTIB PERLOMBAAN
1. Description/Deskripsi/Penjelasan
Induro Seri Satu WWBP 2017 merupakan salah satu dari lima seri perlombaan Sepeda Gunung yang akan diadakan di tahun
2017 di beberapa daerah di Indonesia. Seluruh rangkaian seri Induro 2017 didesain secara spesifik agar para peserta dapat
menguji kemampuan dan keterampilannya dari kelas perlombaan yang akan dipilih. Fokus dari tiap seri perlombaan adalah untuk
menciptakan suasana persaudaraan, kompetisi yang sehat, dan petualangan bagi para peserta, serta mengembangkan dan
memperkenalkan jalur sepeda terbaik di daerah tuan rumah. Salah satu tujuan utama seri Induro 2017 adalah memajukan olah
raga sepeda gunung khususnya kategori enduro. Poin yang dimenangkan akan diakumulasikan dan tercatat utk poin pemenang
nasional 2017.
2. Entry of Events/Cara Pendaftaran
Calon peserta yang ingin berpartisipasi dapat mengisi data di www.indonesiainduro.com dan melakukan pembayaran registrasi
dengan cara:
Tranfer ke Bank BCA dengan no rekening 680.051.3632 atas nama WISNU ADILAKSANA dan setelah itu peserta dapat
mengambil no di meja registrasi WWBP
3. Kelas perlombaan
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-

Junior
:
Master A :
Master B :
Master C :
Men Open:
Women Open :
Men Ellite :

Usia dibawah 18Th
Usia 30-39 th
Usia 40-49 th
Usia 50 th keatas
Usia terbuka
Usia terbuka
Usia terbuka

Panitia dapat merubah kelas yang diambil berdasarkan usia dan data perlombaan yang dimiliki peserta.
4. Latihan dan Keselamatan
4.1.

Struktur

Induro seri 1 WWBP memiliki 2 Special Stage (SS) dengan 2 Liaison Stage (LS) diantaranya. Seluruh peserta harus
menyelesaikan setiap LS dan SS dan dicatat berdasarkan kemampuannya sendiri, tidak ada loading pada lomba ini. Peserta
yang mendapatkan bantuan dari pihak luar akan didiskualifikasi. Marshal hanya diinstruksikan untuk memberikan bantuan fisik
pada peserta yang meminta atau hanya pada keadaan darurat. Peserta yang dibantu pihak luar saat LS akan diganjar pinalti 5
menit.
Jalur dan rute di semua SS diperuntukkan untuk menguji kemampuan teknik bersepeda di tiap-tiap kelas.
Klasifikasi Umum mengakumulasi waktu yang dicapai setiap peserta di semua Special Stage (SS). Peserta yang mencapai
waktu tercepat pada Klasifikasi Umum adalah pemenang berdasarkan kelas.
4.2.

Rute Lomba.
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Peta rute lomba akan dipampang di lokasi pendaftaran dan di website www.indonesiainduro.com. Peserta dihimbau untuk
mempelajarinya dan memahami rute yang harus tempuh sebelum start dimulai.
Selama lomba seluruh peserta harus melalui rute yang sudah dibatasi oleh race line, jika peserta diketahui mengambil rute
diluar race line, peserta akan didiskualifikasi.
Peta GPS bisa didapatkan di www.indonesiainduro.com.
4.3.

Keamanan

Panitia menyediakan paramedis dan ambulan untuk pertolongan pertama di lokasi selama lomba berlangsung hingga selesai.
Untuk mendapatkan bantuan medis dapat menghubungi No. 081932207695 (Defir).
Jika peserta meyakini/mengetahui ada peserta lain yang terluka atau celaka, maka harus menginformasikannya pada panita
terdekat yang ditemui, dan jika ada waktu tertunda yang diakibatkan upaya pertolongan tersebut akan diputuskan oleh pihak
panitia.
5. Rangkaian kegiatan Lomba
Detail kualifikasi lomba akan dijelaskan saat technical meeting pada tgl 7 Januari 2017 di WWBP.
5.1 Format Lomba
5.1.1 LS
Sebelum melaksanakan setiap Special Stage, seluruh peserta wajib menjalani LS (LS1, LS2). LS1 akan diberi waktu tempuh
maksimum 45 menit dan LS2 di beri waktu tempuh maksimum 90 menit, kelebihan waktu tempuh pada LS akan di akumulasikan
ke waktu tempuh SS.
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Urutan waktu start LS1 adalah sebagai berikut :
1. Master A
2. Master B
3. Master C
4. Man Open
5. Men Elite
6. Woman Open
7. Junior
Waktu start LS 2, peserta dibebaskan waktu startnya setelah finish SS1

5.1.2 SS
Untuk SS 1, waktu start masing-masing peserta akan ditentukan oleh panitia berdasarkan race plate. Untuk SS 2, waktu start
masing-masing peserta ditentukan berdasarkan waktu finish pada LS2.
Peserta yang dapat disusul oleh peserta dibelakangnya harus memberikan ruang atau jarak untuk dapat didahului di jalur yang
memungkinkan, apabila ternyata tidak memberi ruang atau justru menghalangi, peserta dibelakangnya dapat melakukan protes
dengan bukti video dari on-board camera (wajib). Keputusan atas protes tersebut menjadi wewenang panitia (Race Director).
5.2 Sesi Latihan
Untuk alasan keamanan seluruh peserta harus melakukan sesi latihan yang diadakan di WWBP pada tanggal 7 Januari 2017 jam
08.00-13.00 WIB, apabila tidak maka peserta tersebut tidak mendapatkan hak protes.
5.3 Hasil Lomba
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Waktu yang dicapai masing-masing peserta dari seluruh kualifikasi lomba akan dikalkulasi dengan menjumlahkan waktu yang
dicapai di setiap SS. Keputusan hasil lomba menjadi wewenang penuh panitia dan tidak dapat diganggu gugat. Jika disebabkan
oleh suatu dan lain hal, waktu peserta tidak tercatat oleh timing system, peserta akan diberikan pilihan untuk melakukan start
ulang setelah mendapatkan persetujuan dari Race Director.
5.4 Perlengkapan Lomba
Peserta wajib menggunakan helm, pelindung lutut, sarung tangan, serta sepatu tertutup selama lomba. Helm fullface dan goggle
disarankan tetapi tidak wajib digunakan. Penggunaan on-board camera diperbolehkan (mohon diperhatikan penggunaan camera
di dada dapat mempertinggi resiko luka pada saat kecelakaan).
Peserta wajib menggunakan sepeda yang sama selama mengikuti lomba. Peserta tidak diperbolehkan mengganti frame, fork,
wheelset, selama lomba tanpa persetujuan Race Director. Peserta yang tidak mengindahkannya akan didiskualifikasi. Race
Director harus dinformasikan sebelum penggantian dilakukan, apabila informasi disampaikan setelah penggantian akan
dikenakan penalty 2 menit.
Untuk alasan keamanan, sepeda yang digunakan wajib menggunakan 2 rem (roda depan dan belakang) dan freehub/freewheel
berfungsi dengan baik, apabila tidak maka peserta tidak diperbolehkan melanjutkan lomba.Tidak ada type sepeda yang spesifik
atau ukuran suspensi yang disyaratkan. Sepeda full suspensi dengan travel 120mm-160mm sangat disarankan namun sepeda
hardtail juga diperbolehkan.
Setiap peserta harus mempersiapkan kebutuhan pribadinya selama lomba, dan harus menjaga kebersihan di seluruh area lomba.
Tanggung jawab pribadi merupakan bagian penting dari spirit lomba dan peserta dihimbau untuk membawa perlengkapan yang
memadai untuk kegiatan bersepeda gunung. Peserta harus selalu ingat bahwa keselamatan dan tanggung jawab pribadi serta
kesediaan untuk membantu peserta lain selama berada di jalur lomba.
Sangat disarankan seluruh peserta membawa :
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Backpack yang memadai
Jas hujan
Ban dalam/repair kit
Peralatan lain
P3K, obat-obatan pribadi
Makanan dan minuman

6. Aturan Kawasan Lomba
Induro memperkenankan para peserta untuk bersepeda hingga daerah terpencil yang masih alami dan indah, sehingga sangat
penting bagi seluruh peserta untuk menghormati dan mempertimbangkan segala akibat yang dapat ditinggalkan untuk pesepeda
dan penduduk local yang akan menggunakan jalur setelah lomba. Peraturan tersebut dibawah dibuat untuk melindungi jalur
sepeda serta lingkungan sekitar. Berikut peraturan yang harus dipatuhi :
 Dilarang keras membuang sampah sembarangan di area lomba
 Panitia berhak memberi sanksi bagi peserta yang melakukan tindakan membahayakan dan menyebabkan kerusakan
lingkungan sekitar area lomba
7. Pelanggaran
7.1 Memotong jalur
Peserta yang terbukti memotong jalur akan didiskualifikasi.
7.2 Terlambat Liaison Stage
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Peserta yang melebihi waktu yang sudah ditentukan untuk menyelesaikan LSakan dikenakan penalti 5 menit.
7.3 Bantuan Dari Pihak Luar
Peserta dihimbau untuk saling membantu sesama peserta, akan tetapi peserta yang mendapatkan bantuan dari pihak lain
tanpa persetujuan dari Race Director akan didiskualifikasi. Hal ini termasuk bantuan yang didapat dari official team/pihak luar
untuk membawakan peralatan.
7.4 Pencatatan Pelanggaran
Panitia bertanggungjawab atas terlaksananya peraturan yang telah ditetapkan dan keputusannya tidak dapat diganggu gugat.
Panitia akan menugaskan marshal untuk mengawasi tidak adanya pelanggaran oleh peserta yang dapat mempengaruhi hasil
akhir. Marshal yang mendapati pelanggaran peserta harus segera menginformasikannya ke panitia untuk dicatat. Informasi
pelanggaran yang dilaporkan dan dicatat maksimal 30 menit sebelum hasil resmi diumumkan.
7.5 Hak Protes Peserta
Apabila peserta merasa dirugikan selama lomba berlangsung, peseerta yang bersangkutan/tim manager dapat melayangkan
protes resmi. Protes dapat disampaikan maksimal 30 menit sebelum hasil resmi diumumkan dengan menyerahkan deposit
sebesar Rp.500.000,-. Deposit akan dikembalikan apabila protes terbukti benar dan dapat diterima.
Hak protes akan hilang apabila peserta tidak mengikuti sesi latihan dan atau technical meeting.
7.6 Penalti/Diskualifikasi
 Terlambat melakukan start : penalti 5 menit
 Terlambat start lebih dari 30 menit : Diskualifikasi
 Menghambat atau menghalangi peserta lain selama lomba : Penalti 2 menit
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Memotong jalur atau tidak mengindahkan arahan : Diskualifikasi
Tidak sengaja memotong jalur : Penalti 30 detik.
Bantuan pihak luar selama lomba : Diskualifikasi
Bantuan pihak luar untuk menyelesaikan LS : Diskualifikasi
Tidak menjaga lingkungan : penalty 1 menit – Diskualifikasi
Penggantian frame, fork, wheelset yang terinformasi : Penalti 2 menit
Penggantian frame, fork, wheelset yang tidak terinformasi : Diskualifikasi

8. Komunikasi
Pemberitahuan racebook dapat dilihat oleh para peserta 1 minggu sebelum pelaksanaan lomba yang isinya adalah format lomba,
detail lokasi, waktu pelaksanaan dan peraturan tata tertib lomba.
Pemberitahuan race book juga akan di informasikan melalui facebook.com/induro dan peserta berkewajiban untuk mengunduh
dan membaca race book tersebut. Tidak membaca tata tertib tidak bisa dijadikan alasan saat terbukti melakukan pelanggaran.
8.1 Technical Meeting
Perubahan aturan, waktu lomba, tata cara penggunaan transponder, cara kerja timing system, dan lain lain akan di
komunikasikan pada saat technical meeting, ketidakhadiran peserta pada waktu technical meeting tidak dapat dijadikan
alasan pada saat peserta kedapatan melakukan pelanggaran.
9. Tuntutan
Para peserta menyadari bahwa bersepeda gunung memiliki resiko kecelakaan yang panitia dari segala tuntuan hukum atas
kecelakaan yang mungkin terjadi selama lomba berlangsung.
9.1 Pembatalan Lomba
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Panitia berhak membatalkan lomba yang disebabkan bencana alam, perang, kerusuhan dan sebab yang tidak dapat di
prediksi.
9.2 Perubahan Tata Tertib
Panitia berhak merubah tata tertib dan wajib menginformasikan kepada peserta pada saat technical meeting
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