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
LOMBA RANGKING 1
SMP / MTs dan SMA / MA SE - DERAJAT
FLASH FLUORESCENCE 2020

1. Peserta adalah siswa SMP / MTs atau SMA / MA sederajat yang
merupakan perwakilan dari sekolahnya masing-masing, dibuktikan
dengan Kartu Tanda Siswa (KTS) atau surat Keterangan Kepala
Sekolah di sekolah yang bersangkutan.
2. Peserta membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 25.000,-.
3. Biaya pendaftaran dapat di transfer melalui rekening, atas nama :
Bank Aceh

: 613.02.24.000006.1 a.n FLASH SMAN MOSA

2020
4. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.flash.smanmodalbangsa.sch.id/pendaftaran-2020
5. Peserta dapat mendaftar sejak pendaftaran lomba di buka hingga 30
menit sebelum lomba dimulai pada hari lomba diadakan,peserta juga
dapat melakukan pendaftaran ketika Technical Meeting berlangsung.
6. Peserta wajib memakai seragam sekolah.

7. Masing-masing sekolah dapat mengirimkan peserta dengan jumlah tak
terbatas dengan kuota 100 orang pertama.
8. Alat yang dibutuhkan berupa papan, spidol, dan penghapus. Panitia
hanya menyediakan papan dan penghapus. Sedangkan spidol dibawa
oleh peserta.
9. Materi soal terdiri dari Matematika, Biologi, Fisika, B.Indo, B.inggris,
IPS, Kimia, dan Pengetahuan Umum
10. Bentuk soal yaitu benar / salah dan isian singkat
11. Peserta diberi waktu 10 detik untuk menjawab soal non-hitungan dan 20
detik untuk soal hitungan
12. Apabila peserta menulis saat waktu telah habis, peserta dianggap
melakukan kecurangan dan akan di diskualifikasi dari perlombaan.
13. Papan peserta diangkat setelah instruksi dari MC, apabila peserta tidak
mangangkat papan maka peserta dianggap melakukan kecurangan dan
akan di diskualifikasi dari perlombaan.
14. Badge peserta akan diberikan saat membayar uang pendaftaran (Daftar
ulang).
15. Durasi lomba sekitar 1 Jam (60 Menit)
16. Aspek dan unsur penilaian: satu orang yang bertahan paling akhir yang
akan menjadi juara.
17. Jika terdapat soal yang tidak ada satu orang pun yang dapat menjawab,
maka akan diberikan soal tambahan.
18. Keputusan juri tidak dapat di ganggu gugat

19. Peserta diwajibkan hadir di tempat selambat-lambatnya 30 menit
sebelum perlombaan dimulai.
20. Apabila peserta datang setelah soal pertama dibacakan ( terlambat),
maka peserta di anggap gugur.
21. Apabila ada peserta yang berhalang hadir, tidak diperbolehkan untuk
digantikan.
22. Bersikap sopan dan sportif.
*SMA Negeri Modal Bangsa Aceh tidak akan berpartisipasi dalam
perlombaan ini.

NB : Untuk informasi lebih lanjut dapat mengunjungi situs
www.flash.sman-modalbangsa.sch.id

,e-mail

ke

flashfluorescence@gmail.com, CP: 082218251813 (Mohd. Ivan
Fahrezi) dan 082310543850 (Ghina Tsurayya) atau dapat ditanyakan
langsung pada saat Technical Meeting.

-------------------FLASH FLUORESCENCE 2020--------------------

