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PETUNJUK TEKNIS
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FLASH FLUORESCENCE 2020

1. Peserta adalah siswa kelas SMP/MTs sederajat yang merupakan
perwakilan dari masing-masing sekolah, dibuktikan dengan fotokopi
Kartu Tanda Siswa (KTS) atau surat Keterangan Kepala Sekolah. KTS
atau Surat Keterangan Kepala Sekolah yang asli dapat dilampirkan saat
pendaftaran ulang.
2. Peserta menyertakan 2 (dua) lembar pasfoto ukuran 3x4 latar biru saat
pendaftaran untuk keperluan administrasi.
3. Peserta membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 150.000,-.
4. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.flash.smanmodalbangsa.sch.id/pendaftaran-2020
5. Biaya pendaftaran dapat di transfer melalui rekening, atas nama :
Bank Aceh
2020

: 613.02.24.000006.1 a.n FLASH SMAN MOSA

6. Peserta diwajibkan memakai seragam sekolah masing-masing dan
diharapkan datang tepat waktu.
7. Tim yang terlambat akan didiskualifikasi dari perlombaan cerdas cermat
8. Jumlah grup terbatas dengan kuota maksimal 16 grup menurut urutan
pendaftaran tercepat.
9. Setiap sekolah boleh mengirimkan maksimal 2 (dua) tim dengan sistem
waiting list dimana tim kedua hanya dapat diterima sebagai tim yang sah
jika kuota tidak terpenuhi saat tanggal pendaftaran berakhir.
10. 1 tim terdiri dari 3 peserta.
11. Poll tiap tim untuk babak penyisihan akan diundi saat Technical Meeting.
12. Peraturan lomba:
1) Babak Pemerataan
 Setiap regu memilih amplop soal yang berisi 10 soal, terdiri dari bidang
Matematika, Fisika, Biologi, Bahasa Inggris, dan Pengetahuan Agama
Islam yang masing-masing berjumlah 2 soal.
 Soal hanya dibaca sebanyak 2 kali.
 Soal hanya boleh dijawab oleh juru bicara, dengan ketentuan:
 Jika benar 100.
 Jika salah 0.
 Jika kurang atau mendekati, maka skor ditentukan berdasarkan
penjelasan dewan juri.
 Soal tidak dilemparkan jika jawaban kurang sempurna..

 Jika jawaban salah maka soal dilemparkan ke regu lain, dengan
ketentuan jika benar mendapat skor 50, jika salah -50, dan jika kurang
atau mendekati akan mendapat skor sesuai persentase dewan juri.
 Soal dilemparkan oleh dewan juri, regu yang ingin menjawab harus
menekan bel terlebih dahulu, dan menjawab setelah diintruksi
“dipersilahkan” oleh dewan juri.
 Jika yang menjawab soal bukan juru bicara, maka jawaban dianggap
tidak sah, nilainya 0, tidak ada pengurangan, dan soal tidak dilemparkan.
 Waktu yang diberikan pada babak pemerataan adalah 30 detik untuk
soal hitungan, dan 10 detik untuk soal yang bukan hitungan.
 Untuk soal hitungan jawaban disertakan dengan satuan. Khusus untuk
bidang Fisika menggunakan Sistem Satuan Internasional (SSI). Sebagai
contoh: kg, m, sekon, Joule dan lain sebagainya. Jawaban yang tidak
disertakan dengan SSI dianggap salah.
2) Babak Rebutan
 Jumlah soal yang diberikan pada babak rebutan adalah sebanyak 10 soal
(penyisihan dan semifinal) dan 20 soal pada babak final. Terdiri dari
bidang Matematika, Fisika, Biologi, Bahasa Inggris (sudah termasuk
pengetahuan umum), dan Pengetahuan Agama Islam, masing-masing
terdiri dari 2 soal pada babak penyisihan dan babak semifinal, serta 4
soal untuk babak final.
 Soal hanya dibacakan satu kali.

 Setiap peserta dalam regu diperbolehkan untuk menekan bel dan
menjawab pertanyaan setelah dipersilahkan oleh dewan juri.
 Bila ada regu yang menjawab tanpa menekan bel, atau menjawab
sebelum dipersilahkan oleh dewan juri, maka soal dibatalkan dan regu
tersebut mendapatkan pengurangan skor 100.
 Nilai pada babak ini adalah:


Jika benar 100.



Jika salah -100

 Apabila jawaban salah atau kurang, soal tidak akan dilemparkan kepada
kelompok lain.
3) Babak Lelang Waktu


Berlaku hanya pada saat final



Babak ini terdiri dari 5 soal.



Topik dan bobot akan dibacakan oleh MC sebelum pelelangan dimulai.



Pada babak ini, yang akan dilelang adalah waktu yang dibutuhkan oleh
satu tim untuk menjawab pertanyaan.



Nilai waktu yang dapat dilelang maksimal 2 menit (120 detik).



Akan diadakan adu lelang antar tim selama 45 detik. Jadi, dalam 45
detik tersebut, tiap – tiap tim berkesempatan untuk melelang waktu yang
kira – kira mereka butuhkan untuk menjawab soal. Selanjutnya, tim
yang berhak menjawab soal adalah tim yang melelang waktu menjawab
tersingkat.



Soal akan dibacakan setelah pelelengan selesai dan MC akan menunjuk
tim yang berhak menjawab soal.



Jika benar nilai akan ditambah sesuai bobot soal yang telah dibacakan,
dan bila salah akan dikurangi sesuai bobot soal.

13. Jika soal belum selesai dibacakan dan peserta menekan bel, maka
pembacaan soal akan dihentikan dan tidak akan diteruskan, kemudian
peserta dipersilahkan untuk menjawab. Jika jawaban salah maka
mendapat nilai -100.
14. Selang waktu setelah menekan bel dan menjawab adalah 5 detik, jika
melebihi 5 detik dan peserta tidak menjawab maka peserta dianggap
tidak menjawab dan diberi nilai -100.
15. Dewan juri hanya menerima jawaban yang pertama kali diucapkan.
16. Keputusan dewan juri bersifat mutlak, dan tidak dapat diganggu gugat.
17. Semua peserta harus jujur, sopan, dan menjunjung tinggi sportifitas.
18. Peraturan Supporter:
 Supporter tidak diizinkan membawa benda-benda yang dapat
membahayakan, seperti seperti benda tajam dan sejenisnya. Serta tidak
mengeluarkan kata-kata tidak sopan.
 Apabila ada supporter yang melakukan tindakan yang dapat
mengganggu kelancaran acara, maka akan diberi peringatan, dan jika
masih diulangi maka akan dikeluarkan dari kampus Mosa
 Suporter harus bersikap sopan dan menjunjung tinggi sportifitas.

NB : Untuk informasi lebih lanjut dapat mengunjungi situs www.flash.smanmodalbangsa.sch.id , e-mail ke flashfluorescence@gmail.com ,CP :
08116825530 (Aufa Rafiqi Disya) dan 085360133939 (Laura Adilla)
atau dapat ditanyakan langsung pada saat Technical Meeting.
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