
 
 

REGULASI LOMBA KOMPETISI SAINS 

JAWA POS SMA AWARDS 2022 

 
A. PERATURAN UMUM 

1. Peserta adalah pelajar aktif dari sekolah SMA Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi 

Jawa Timur 

2. Peserta harus melengkapi syarat-syarat pendaftaran yang ditentukan panitia sesuai 

kategori lomba masing-masing 

3. Melampirkan Surat Rekomendasi dari Kepala Sekolah untuk mengikuti Lomba SMA 

Awards 2022 dan copy nilai rapor semester terbaru, diunggah pada website 

http://smaawards.jawapos.co.id 

4. Melampirkan surat pernyataan sehat, format surat pernyataan dapat diunduh di website 

http://smaawards.jawapos.co.id 

5. Menggunakan peralatan protokol kesehatan yaitu : masker dan hand sanitizer 

6. Pendaftaran lomba melalui website http://smaawards.jawapos.co.id 

Login: 

User : Nomor NPSN 

Password : Nomor NPSN 

Mengisi biodata peserta pada masing-masing lomba yang diikuti 

7. Peserta diperkenankan merangkap sebagai peserta lomba pada kategori yang lain dalam 

SMA Awards 2022 

8. Peserta yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan panitia akan didiskualifikasi 

9. Keputusan hasil perlombaan dari panitia tidak dapat diganggu gugat 

 
B. KETENTUAN LOMBA 

1. Lomba Kompetisi Sains adalah lomba jenis kelompok, setiap sekolah hanya 

diperbolehkan mendaftarkan satu kelompok perwakilan terbaiknya dengan berisikan 9 

(sembilan) anggota, dimana satu orang memegang 1 bidang sains. 

2. Bidang Sains yang dilombakan: Matematika, Fisika, Kimia, Informatika/Komputer, 

Biologi, Astronomi, Ekonomi, Kebumian, Geografi 

3. Pelaksanaan kompetisi oleh peserta dilakukan di rumah/sekolah/tempat lainnya dengan 

mematuhi protokol kesehatan 

4. Pelaksanaan lomba dilakukan secara daring atau online 

5. Menyiapkan perlengkapan lomba yaitu: komputer atau gadget, jaringan internet, 

perlengkapan lomba yang dibutuhkan (ATK) 
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6. Peserta langsung login melalui website http://smaawards.jawapos.co.id sesuai dengan 

jadwal yang akan diberikan oleh panitia dengan menggunakan akun Login SMA Awards 

sekolah masing-masing 

7. Peserta wajib memakai Name Tag dengan format dari panitia SMA Awards 2022 untuk 

dipakai peserta saat lomba berlangsung 

8. Panitia akan memberikan rundown Kompetisi Sains melalui website 

http://smaawards.jawapos.co.id 

9. Peserta akan diambil 5 besar terbaik untuk menghadiri Awarding Night yang nantinya akan 

diumumkan pemenang juara 1, 2 dan 3 

 

C. PENILAIAN 

 Ketepatan dalam menjawab soal 

 Kecepatan waktu dalam menjawab soal 

 Batas pengumpulan jawaban adalah pada hari yang sama 

 
D. SANKSI DAN PELANGGARAN 

Semua pelanggaran yang menyebabkan diskualifikasi akan dikenai sanksi berupa denda. Jika 

tidak menjalankan prosedur yang telah ditentukan, sekolah bersangkutan akan dikenai sanksi 

tambahan berupa pemberitaan negatif di Jawa Pos dan dilarang mengikuti event Jawa Pos 

selama satu tahun ke depan. 

 
E. PROTES 

Protes yang diterima panitia hanyalah protes mengenai manipulasi peserta. Apabila terbukti 

manipulasi itu benar seperti yang diadukan, sanksinya adalah diskualifikasi. 

 
F. FORCE MAJEUR 

Segala sesuatu yang terjadi di luar kehendak manusia, yaitu sakit, kecelakaan, meninggal, dan 

bencana alam. Panitia berhak menilai sepenuhnya penggunaan alasan force majeur 

(contoh: ban bocor bukan force majeur, karena masih ada alternatif lain. Misal: berangkat lebih 

awal atau menggunakan angkutan umum). 

 
G. ATURAN TAMBAHAN 

1. Peraturan dapat berubah apabila terjadi force majeur dan atau kebutuhan dari panitia 

2. Perubahan peraturan hanya boleh dilakukan oleh panitia dan akan disosialisasikan kepada 

peserta (di website http://smaawards.jawapos.co.id atau melalui koran Jawa Pos) 

3. Tiap-tiap pasal dalam peraturan di atas diartikan menurut persepsi panitia 
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