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PENAMBAHAN & KOREKSI - PERATURAN SLALOM IMI 2019 

1. Halaman 14 
Pasal 2.18.4 Angka Hukuman: 
Batas Waktu Tempuh Maksimum (BWTM) I Bogey Time adalah : Waktu Tempuh 
peserta terlama (yang mencapai Finish, tanpa diperhitungkan penalty), pada kelasnya 
( bi la ada pembagian Kelas ) ditambah 10 detik 

menjadi: 

Batas Waktu Tempuh Maksimum (BWTM) I Bogey Time adalah : Waktu Tempuh 
peserta terlama (yang mencapai Finish, tanpa memperhitungkan penalty), pada 
groupnya, yaitu group A, B, dan F ditambah 30 detik 

2. Halaman 28 
Pasal 4.2.19.3 Pare Ferme dan Scrutineering Akhir 
Pembongkaran mesin harus dengan persetujuan Pengawas Perlombaan dan hanya 
dilakukan jika ada prates sesuai pasal 2.21.5 atau permintaan COC sesuai pasal 
4.2.19.4 

menjadi: 

Pembongkaran mesin dan I atau pemeriksaan kendaraan harus dengan persetujuan 
Pengawas Perlombaan atau IMI Technical Delegate, dan dapat dilakukan setiap 
waktu apabila diperlukan. 

3. Buletin 1 Halaman 1 tahun 2019 
Pasal 4.2.6.1 Ketentuan soal Slalom: 
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 50 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 

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 50 meter, bermanuver 
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 Zig Zag, putaran besar,putaran sedang, putaran 

kecil, dan soal angka 8 

4. Halaman 28 
Penambahan Pasal 4.2.19.5 
Jadwal dan lokasi Pare Ferme untuk Scrut akhir dapat ditentukan oleh 
Pengawas Perlombaan apabila diperlukan. 
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