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PENAMBAHAN & KOREKSI - PERATURAN SLALOM IMI 2019
1. Halaman 22
Pasal 4.2.6.1 Ketentuan soal Slalom:
a. Untuk soal zig zag jarak antara cone minimum berjarak 10meter
b. Untuk soal berbentuk angka 8 jarak minimum antara cone berjarak 12 meter
c. Untuk soal mundur lebar antar cone minimum berjarak 5 meter
d. Jarak start ke cone pertama minimum berjarak 20 meter
e. Jarak dari cone terakhir ke finish maximum berjarak 15 meter
f. Untuk persoalan yang memutari cone maksimal hanya 2 (dua) kali putaran setiap heat
g. Untuk persoalan mundur maksimal hanya 1 (satu) kali setiap heat
h. Setiap heat dapat terdapat soal ZigZag, Putaran Besar,Putaran sedang, Putaran Kecil
soal Angka 8 dan mundur
menjadi:
a. Panjang lintasan minimum 100 meter dan lebar lintasan minimum 12 meter
b. Untuk soal zig zag jarak antara cone minimum berjarak 10 meter
c. Untuk soal berbentuk angka 8 jarak minimum antara cone berjarak 12 meter
d. Jarak start ke cone pertama minimum berjarak 20 meter
e. Jarak dari cone terakhir ke finish maximum berjarak 15 meter
f. Jarak paling jauh antar cone maksimal SO meter
g. Untuk persoalan yang memutari cone maksimal hanya 2 (dua) kali putaran setiap
heat
h. Lebar gawang minimal 3 meter
i. Setiap heat dapat terdapat soal ZigZag, putaran besar,putaran sedang, putaran kecil,
dan soal angka 8
2. Halaman 26
Pasal 4.2.16.1
Apabila jumlah peserta yang terdaftar lebih dari 180 starter, maka akan diadakan babak
penyisikan pada heat ke 1, dimana yang berhak untuk mengikuti Heat ke 2 adalah:
a. 70 peserta yang tergabung dikelas Al, A2, A3 dan A4 (non wanita/non U23)
b. 5 peserta di kelas A Salon (non wanita), sisa kuota di kelas Al, A2, A3 dan A4
c. 35 peserta yang tergabung di kelas F (non wanita)

d. 25 peserta yang tergabung di kelas U23. Apabila U23 non Kejurnas belum bisa
dijalankan pada tahun 2019, maka di kuota tersebut dialokasikan ke kelas pemula
lokal, kelas A, B & F
e. 15 peserta di kelas Wanita yang tergabung dari seluruh kelas Kejumas
f. 10 peserta kelas supporting (B open)
Dengan demikian jumlah peserta yang akan berlomba di kejuaraan Nasional pada
Heat ke 2 berjumlah 180 starter
menjadi:
a. 70 peserta yang tergabung dikelas Al, A2, A3 dan A4 (non wanita/non U23).
b. 5 peserta di kelas A Salon (non wanita), sisa kuota di kelas Al, A2, A3 dan A4
c. 20 peserta di kelas B
d. 35 peserta yang tergabung di kelas F (non wanita)
e. 25 peserta yang tergabung di kelas U23
Apabila U23 non Kejumas belum bisa dijalankan pada tahun 2019, maka di kuota
tersebut dialokasikan ke kelas pemula, kelas A - 15 peserta, kelas B - 5 peserta &
kelas F - 5 peserta
f. 15 peserta di kelas Wanita yang tergabung dari seluruh kelas Kejurnas.
g. 10 peserta kelas supporting (B open)
Dengan demikian jumlah peserta yang akan berlomba di kejuaraan Nasional pada
Heat ke 2 berjumlah 180 starter.
3. Halaman 28

Pasal 4.2.18.2
Setelah melalui garis flying finish, peserta harus berhenti didalam Finish Box yang
ditandai dengan 5 buah cone. Sanksi hukuman waktu 5 (lima) detik per cone, jika
kendaraan peserta menjatuhkan cone
menjadi:
Setelah melalui garis flying finish, peserta harus berhenti didalam Finish Box yang
ditandai dengan 4 buah cone,2 cone masing-masing disisi kiri dan kanan serta 1 di akhir
box (total 5 buah cone), dengan jarak maksimal 10 meter dari Finish. Sanksi hukuman
waktu 5 (lima) detik per cone, jika kendaraan peserta menjatuhkan cone.
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