ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH (OSIS)
SMA NEGERI MODAL BANGSA
Jalan Bandara Sultan Iskandar Muda KM. 12,5 Telp. (0651) 27557
Kode Pos 23372

PETUNJUK TEKNIS
MOSA COUNTING COMPETITION SD/MI,
SMP / MTS, DAN SMA / MA SE - DERAJAT
FLASH FLUORESCENCE 2020
1. Peserta adalah siswa SD/MI sederajat atau SMP/MTs sederajat atau
SMA/MA sederajat yang merupakan perwakilan dari sekolahnya
masing-masing, dibuktikan dengan KartuTandaSiswa (KTS) atau Surat
Keterangan Kepala Sekolah di sekolah yang bersangkutan.KTS atau
Surat Keterangan Kepala Sekolah yang asli dapat dilampirkan saat
pendaftaran ulang.
2. Setiap peserta membayar biaya pendaftaran sebesar Rp25.000 untuk
tingkat SD/MI sederajat, Rp25.000 untuk tingkat SMP/MTs sederajat,
dan Rp25.000 untuk tingkat SMA/MA sederajat.
3. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di kampus SMAN Modal
Bangsa

maupun

secara

online

melalui

www.flash.sman-

modalbangsa.sch.id/pendaftaran-2020
4. Biaya pendaftaran dapat di transfer melalui rekening, atas nama :
Bank Aceh : 613.02.24.000006.1 a.n FLASH SMAN MOSA 2020

5. Jumlah peserta dari setiap sekolah tidak dibatasi, baik tingkat SD/MI
sederajat tingkat SMP/MTs sederajat maupun tingkat SMA/MA
sederajat.
6. Peserta diwajibkan memakai seragam sekolah masing-masing pada saat
perlombaan.
7. Kompetisi berlangsung dalam 3 babak, yaitu Babak Penyisihan,
Semifinal, dan Final.
8. Peserta akan diberikan lembaran soal yang harus dikerjakan dalam
durasi waktu maksimal 5 menit dan jumlah soal yang akan diberikan
berjumlah 18 soal.
9. Peserta yang telah menyelesaikan soal dalam waktu kurang dari 5
menit,

dapat memberi isyarat kepada panitia dengan cara

mengangkat tangan.
10. Peserta akan diurutkan berdasarkan jumlah benar.Peserta yang
memperoleh skor yang sama akan diurutkan berdasarkan waktu
dalam menyelesaikan soal.
11. Babak Penyisihan akan dilaksanakan secara serentak di setiap kelas dan
akan dipilih 25 peserta untuk lanjut ke Babak Semifinal.Selanjutnya
Babak Semifinal akan dipilih 10 peserta untuk lanjut ke Babak Final.
Tiga peserta terbaik akan dinobatkan menjadi pemenang dan mendapat
hadiah dengan total jutaan rupiah.
12. Peserta DILARANG menggunakan kalkulator atau alat bantu lainnya.

13. Peserta harus bekerja sendiri, tidak boleh bekerjasama, berdiskusi dan
melakukan kecurangan dalam bentuk apapun.
14. Peserta yang melakukan kecurangan akan didiskualifikasi dari
perlombaan dan lembar jawabannya akan dianggap tidak valid.
15. Jika ada perbedaan antara identitas yang terdaftar di panitia dan yang
ada di lembar jawaban maka peserta akan didiskualifikasi.
16. Peserta diwajibkan hadir di tempat kegiatan selambat-lambatnya 20
menit sebelum penyisihan dimulai dan 10 menit sebelum semifinal dan
final dimulai.
17. Apabila ada peserta yang berhalangan hadir, maka tidak diperbolehkan
untuk digantikan.
18. Peserta harus bersikap jujur, sopan, dan sportif.
19. Peserta diharuskan membawa alat tulis masing-masing
20. Khusus untuk lomba Counting Contest dapat mendaftar pada hari
perlombaan

diadakan

(selambat-lambatnya

30menit

sebelum

perlombaan dimulai)

NB :Untuk informasi lebih lanjut dapat mengunjungi situs www.flash.smanmodalbangsa.sch.id, e-mail
ke flashfluorescence@gmail.com,
CP:081262313889
(Muhammad
Shulhan),08116832131(Fatin
Humayra) atau dapat ditanyakan langsung pada saat Technical
Meeting.
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