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1. Definisi 
Kejuaraan Slalom U23 IMI Seleksi PON tahun 2024 cabang olahraga 
kendaraan bermotor jenis Slalom yang peraturannya mengacu kepada 
Peraturan Nasional Slalom edisi 2022 dan PNOKB (Peraturan 
Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor) 2022 yang dikeluarkan oleh 
IMI Pusat. 
Perlombaan ini hanya dapat diikuti oleh peserta yang pada 31 
Desember 2022 belum melebihi usia 23 tahun. 
Singkatan U23 : Usia 23 Tahun 

 
Kejuaraan ini memperebutkan gelar Juara Slalom U23 IMI Pusat 
yang terdiri dari : 
1. Juara Perorangan U23 IMI 
2. Juara Perorangan Wanita U23 IMI 
3. Juara Team U23 IMI 
4. Juara Tandem  

 
2. Status Perlombaan 

Perlombaan tahun 2022 berjumlah 7 putaran Provinsi dan 1 Grand 
Final. 
Kejuaraan Putaran Provinsi sampai Grand Final berstatus 
Kejurprov. 

 
3. Penyelenggara 

Kejuaraan Slalom U23 IMI Seleksi PON ini dibawah koordinasi 
IMI Pusat dan badan pelaksana “U23 Akademi” bekerja sama 
dengan club setempat di bawah naungan IMI Provinsi. 
Untuk standarisasi kesetaraan Lomba, Penyelenggara wajib 
memenuhi tata cara dan fasilitas penyelenggaraan sesuai arahan 
dan tercatat oleh U23 Akademi  

 
4. Rangkaian Kejuaraan 

4.1 Kejuaraan Slalom U23 IMI Seleksi PON merupakan rangkaian 
dari beberapa putaran perlombaan yang diselenggarakan oleh badan 
pelaksana dan bekerja sama dengan IMI Provinsi. 
4.2 Rangkaian kejuaraan ini sebagai seleksi menuju Grand Final 
sebagai putaran terakhir. 

 
5. Peserta 

STATUS KEJUARAAN & KEPANITIAAN 
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5.1 Kejuaraan Slalom U23 IMI Seleksi PON ini terbuka untuk peserta 
dari seluruh Indonesia, dengan ketentuan : Peserta Kategori 
Pemula, yang pada 31 Desember 2022, tidak melebihi usia 23 
tahun. 

5.2 Peserta bebas mengikuti seluruh putaran dan minimum ikut 2 
putaran untuk dapat mengikuti Grand Final. 

5.3 Peserta akan mewakili Provinsi , wajib menunjukkan KTP atau 
KK, KTA dan KIS ( Kartu Ijin Start IMI ). 

5.4 Peserta yang menang juara 1 sebanyak 2 kali tidak 
diperbolehkan ikut lagi ( peserta 2 kali juara 1 otomatis berhak 
mengikuti Grand Final tanpa mengurangi jatah kuota Provinsi di 
Grand Final ). 

5.5 Di setiap putaran kejuaraan, maximal jumlah peserta yang dapat 
mengikuti perlombaan adalah 40 peserta. 

5.6 Hasil kejuaraan pada setiap putaran dikonversikan menjadi 
sistem poin, sesuai peraturan Slalom IMI Pusat tahun 2022 pasal 
2.16 hal. 13. 

5.7 Peserta Kejuaraan Slalom U23 IMI tidak diperbolehkan 
mengikuti Kejuaraan Nasional Slalom lainnya. Sanksi : Total 
Poin Kejuaraan Slalom U23 IMI dihapus. 

 
 

6. Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran 
6.1 Peserta wajib mengisi Formulir Pendaftaran dan disertai Biaya 

Pendaftaran dengan Bukti Pembayaran yang dikeluarkan oleh 
Panitia Penyelenggara guna mengikuti Putaran Provinsi 
Kejuaraan Slalom U23 IMI. Semua detail pada Formulir 
Pendaftaran wajib diisi secara lengkap dan bermaterai. 

 
6.2 Pendaftaran harus dilengkapi dengan data : 

• Pas Foto Peserta yang terbaru uk. 3x4 sebanyak 2 lembar 
• Fotocopy KTA dan KIS dari setiap Peserta ditahun berjalan 

sebanyak 2 lembar 
• Foto copy dokumen akte kelahiran dan/atau e-KTP (bagi 

yang sudah berusia 17 tahun) 
• Surat Ijin dan Jaminan Orang Tua/Wali (bagi yang berusia 

dibawah 17 tahun). 
• Surat Ijin IMI Provinsi/IMI Pusat (bagi yang berusia 

dibawah 14 tahun). 
 

6.3 Biaya Pendaftaran 
• Biaya Pendaftaran Perorangan Rp.1.000.000,- 
• Biaya Pendaftaran Team & Tandem Rp.1.500.000,- 
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7. Kategori Peserta 

7.1 Kategori peserta adalah kategori peserta pemula U23 IMI 
 

Kategori Pemula : 
Tidak termasuk dalam Daftar Kategori Seeded Tahun 2020 yang 
dikeluarkan oleh IMI Pusat. 
Batasan Usia : 
Adalah berdasarkan tahun kelahiran atlit / peserta yang 
bersangkutan pada saat penyelenggaraan Kejuaraan Slalom 
U23 IMI Tahun 2022 dan akan berlaku juga untuk Grand Final 
Kejuaraan Slalom U23 IMI. 

 
8. Kelengkapan Peserta 

Setiap peserta diwajibkan menggunakan Baju Balap, Helm (standard 
SNI), dan Sepatu ketika sedang mengikuti lomba, dimana setiap 
peralatan wajib lulus scrutineering. 

 
9. Ketentuan Perpindahan Status Atlit/Peserta 

9.1 Status penduduk provinsi atlit/peserta pada setiap mengikuti 
Kejuaraan Daerah/Provinsi U23 IMI Tahun 2022 wajib dan 
harus sama dengan saat mengikuti penyelenggaraan Grand 
Final Kejuaraan Slalom U23 IMI Tahun 2022. 

9.2 Sanksi melanggar ketentuan diatas adalah diskualifikasi 
(pemecatan) dan penghapusan point keseluruhan. 

 
 

10. Kendaraan dan Pemeriksaan Perlengkapan 
10.1 Setiap Peserta WAJIB menggunakan mobil yang telah 

disediakan oleh penyelenggara / panitia untuk mengikuti 
perlombaan Kejuaraan Slalom U23 IMI. 

10.2 Pada saat pelaksanaan, para Atlit / Peserta wajib telah Lulus 
Pemeriksaan Administrasi dan menerima Nomor Start. 
Masing-masing Setiap peserta membawa perlengkapan 
balap dan Formulir Scrutineering yang telah diisi secara 
lengkap. 

10.3 Kendaraan 
11.3.1 Kendaraan beserta dukungan tehnik (mekanik) akan 

dipersiapkan dan disediakan oleh Panitia 
Penyelenggara 

11.3.2 Seluruh unit kendaraan akan diberikan identitas 
Nomor 

11.3.3 Kendaraan yang akan dipergunakan dan juga 
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pergantiannya akan ditentukan oleh Pimpinan 
Perlombaan / Koordinator Lapangan pada setiap sesi 
perlombaan maupun saat sesi sedang berlangsung 
dalam setiap nomor. 

11.3.4 Rem belakang kendaraan dirubah menggunakan disk 
brake dilengkapi dengan hand brake Hydraulic 

11.3.5 Kerusakan kendaraan yang disebabkan oleh 
kelalaian peserta menjadi tanggung jawab peserta. 

 
11. Perilaku selama perlombaan 

11.1 Peserta tidak diperkenankan untuk mengkonsumsi minuman 
beralkohol dan segala bentuk narkoba pada saat perlombaan, 
sanksi pencabutan KIS dan pemecatan. 

11.2 Peserta diwajibkan untuk menjaga ketertiban baik dialam 
maupun diluar area perlombaan 

11.3 Menjunjung tinggi sportifitas selama perlombaan berlangsung 
11.4 Apabila ada pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi 

diskualifikasi atau ditentukan kemudian oleh Pengawas 
Perlombaan. 

 

 

A. Dokumen yang dipersiapkan 
Pada saat pemeriksaan kelengkapan Administrasi sesuai jadwal, 
akan dibagikan Sticker No. Start & Sticker Wajib Panitia serta 
dilakukan verifikasi pada dokumen-dokumen sebagai berikut: 
• Pengisian secara lengkap & bermeterai pada Formulir 

Pendaftaran 
• Pas Foto Atlit / Peserta uk. 3 x 4 sebanyak 2 lembar 
• KTP, KTA dan KIS asli dari setiap Atlit / Peserta ditahun berjalan 

serta membawa fotocopy masing2 sebanyak 2 lembar 
 

Atlit /Peserta wajib mendapatkan Stempel Tanda Lulus Pemeriksaan 
Administrasi pada Formulir Scrutineering. 

 
B. Tempat 

Sesuai dengan Peraturan Pelengkap Perlombaan di masing-
masing Provinsi Penyelenggara 

 
C. Jadwal 

Pemeriksaan dan melengkapi Administrasi dilakukan sesuai 
dengan Peraturan Pelengkap Perlombaan di masing-masing 

PERLENGKAPAN ADMINISTRASI & BRIEFING 
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Provinsi Penyelenggara 
 

D. Briefing 
Semua peserta WAJIB mengikuti briefing dengan jadwal briefing 
yang ditentukan oleh panitia. 
Apabila peserta tidak hadir pada briefing, maka tidak memiliki hak 
mengajukan protes dan banding. 

 
 

 

Pengenalan Lintasan dilakukan mengikuti jadwal yang dikeluarkan oleh 
panitia penyelenggara. 

 

 

YURIDIKSI : 
Perlombaan Slalom U23 IMI Tahun 2022 dilaksanakan 
berdasarkan : 
1. Peraturan Nasional Slalom IMI edisi 2022, beserta semua lampiran, 

tambahan dan/atau perubahannya. 
2. Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor (PNOKB) 
3. Peraturan Kejuraraan Slalom U23 IMI Tahun 2022 ini, beserta 

semua lampiran, tambahan dan/atau perubahannya. 
4. Bulletin dan keputusan lain dari Jury/Pengawas Perlombaan 

 
a. PERLOMBAAN 

Perlombaan kejuaraan slalom U23 IMI untuk setiap kelas wajib 
meliputi : 

1. Scrutineering  
2. Briefing  
3. Survey Lintasan (Mapping) 
4. Race 

 
 

b. UNDIAN NOMOR START 
i. No. Start peserta akan diundi pada saat Tehnical 

Meeting/Briefing untuk menentukan urutan start kualifikasi pada 
setiap nomor perlombaan. 

ii. Undian No. Start dilakukan oleh Panitia Pelaksana dibawah 
pengawasan Pengawas Perlombaan dan hasil pengundian tidak 

PENGENALAN LINTASAN 

PELAKSANAAN PERLOMBAAN 
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dapat diulang. 
iii. Undian peserta dapat diwakili oleh Tim Manager 
iv. Hasil undian adalah Nomor peserta 
v. Setiap peserta akan mendapatkan 1 (satu) Nomor Start yang 

akan menentukan penggunaan kendaraan yang akan dipakai. 
 

c. SISTEM PERLOMBAAN 
i. Peserta akan diberikan rute soal 1 jam sebelum setiap heat 

dimulai. 
ii. Setiap perlombaan terdiri dari 2 heat + 1 heat Final 10 besar. 

iii. Pemenang kejuaraan Slalom U23 IMI, ditentukan dari waktu 
tempuh pada heat 1 ditambah waktu tempuh pada heat 2, 

iv. Peserta diberi kesempatan 15 menit untuk menghafalkan rute 
soal dengan berjalan kaki sebelum setiap heat dimulai. 

v. Peserta dilepas start sesuai urutan nomor start. 
vi. Pos Start akan mencatat urutan posisi start peserta dan juga 

merupakan batas memasuki Waiting Zone. 
vii. Pos Finish ditandai dengan garis flying finish (sensor finish) dan 

finish box. 
viii. Tidak Start dalam waktu 30 (sepuluh) detik setelah Tanda Start 

menyala akan mendapat Sanksi DNS. 
ix. Tidak Start / DNS tidak dapat melanjutkan perlombaan pada 

kelas tersebut. 
x. Rintangan Cone berwarna MERAH terletak disebelah KANAN 

peserta dan warna HIJAU terletak disebelah KIRI peserta 
dengan diameter minimum 4 inch dan tinggi minimum 20 inch. 

xi. Menjatuhkan cone, setiap cone : 2 detik (ditambahkan dalam 
waktu tempuh) 

xii. Salah arah atau tidak melewati cone dengan benar dikenakan 
DNF (Do Not Finish). 

xiii. Tidak mencapai garis finish mendapat DNF. 
xiv. Sistem penilaian ditentukan berdasarkan waktu tempuh 

terendah dalam detik penuh sampai 1/1000 detik (3 digit 
dibelakang koma) 

xv. Penentuan pemenang dilihat dari total waktu tempuh 
tercepat. 

xvi. Apabila terjadi waktu yang sama, maka ditentukan oleh usia 
yang lebih muda 

 
d. PERLOMBAAN TEAM 

i. Team adalah Team Provinsi terdiri dari 2 (dua) Peserta yang 
telah terdaftar sebagai peserta perorangan dan berasal dari 
Provinsi yang sama 
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ii. Penentuan pemenang dilihat dari total waktu tempuh yang 
didapat dari kedua anggota team pada kejuaraan perorangan. 

iii. Apabila terjadi nilai sama, maka ditentukan berdasarkan total 
waktu heat 1 tercepat. 

 
e. PERLOMBAAN TANDEM 

i. Satu Team terdiri dari 2 (dua) Peserta yang berasal dari 
Provinsi yang sama 

ii. Dalam perlombaan tandem akan dilaksanakan menggunakan 1 
rute soal yang ditentukan Panitia. 

iii. Dalam perlombaan tandem setiap regu wajib menentukan 
peserta yang menjadi pembalap 1 dan pembalap 2. 

iv. Setiap regu tandem melakukan 2 kali start dengan bertukar 
posisi. Contoh: start pertama posisi Pembalap 1 berada di depan, 
dan start kedua pembalap 1 berada dibelakang. 

v. Pengambilan waktu tempuh dimulai saat pembalap 1 berada 
didepan melewati sensor start dan berakhir pada saat pembalap 
2 berada dibelakang melewati sensor finish. 

vi. Penentuan pemenang dilihat dari total waktu tempuh tercepat 
dari setiap regu tandem. 

vii. Apabila terjadi waktu sama, maka ditentukan berdasarkan waktu 
tercepat pada kesempatan pertama. 

viii. Kedua peserta Tandem harus lolos heat 2. 
ix. Tandem hanya dilakukan 1 heat dengan 2 kali race ( leader dan 

chaser bergantian ) 
x. Apabila terjadi kontak antar kendaraan, maka ditentukan 

berdasarkan total waktu kesempatan 1 tercepat. 
xi. Kejuaraan Tandem hanya diadakan saat Grand Final. 

 

f. POINT KEJUARAAN DAN PERHITUNGAN KE GRAND FINAL 
1. Pemenang perorangan 1 sampai 15 akan mendapat point di 

setiap provinsinya. 
2.   Urutan Point : 25,20,16,13,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1. 
3. Peserta perorangan yang mengikuti Kejuaraan U-23 IMI 

akan mendapat point 1 
4. Peserta dengan Point tertinggi setelah seluruh putaran 

penyisihan berhak ikut Grand Final tanpa mengurangi kuota 
Provinsi di Grand Final 

5. Setiap peserta bebas mengikuti putaran kejuaraan U23 IMI 
di provinsi penyelenggaraan manapun juga , dengan 
ketentuan minimum ikut 2 putaran 

6. Atlit/peserta dari masing-masing perwakilan IMI Provinsi yang 
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dikirim ke grand final sesuai kuota dan berdasarkan peringkat 
point tertinggi dari setiap Provinsinya 

7. Peraturan atau ketetapan bersifat mengikat sesuai dengan 
ketentuan IMI Pusat. 

 
GRAND FINAL SLALOM U23 IMI 
Disebut Grand Final Slalom U23 IMI 

1. Juara Slalom U23 IMI di tentukan dari hasil Grand Final 
2. Menggunakan 2 (dua) model lintasan atau 2 (dua) heat, dan 

heat Final. 
3. Setiap provinsi yang pernah menyelenggarakan Kejuaraan U23 

IMI 2022 diwakili : 
- 6 peserta perorangan untuk provinsi 

penyelenggara 1 Kejuaraan. 
- 1 peserta team, dan 
- 1 peserta tandem dengan berdasarkan Kartu 

Izin Start (KIS) daerah tersebut dan tidak boleh 
berasal dari provinsi lain. 

4. Provinsi yg tidak pernah menyelenggarakan Kejuaraan U23 
IMI 2022 dapat diwakili ; 

- 3 peserta perorangan, yang telah lolos di 
putaran seleksi 

- 1 peserta team, 
- 1 peserta tándem 

 
5. Peserta di tentukan dari jumlah kuota Provinsi masing-masing 

dengan prioritas : 
 

a. Juara 1 dari salah satu putaran Kejuaraan Slalom U23 
IMI Provinsi ( minimum mengikuti 2 putaran) 

b. Peserta dengan point tertinggi dari jumlah point 2 putaran 
terbaiknya ( dan minimum telah 2 kali ikut dalam Putaran 
Provinsi.) 

c. Bila point sama di ambil dari yang pernah dapat point lebih 
tinggi .( minim telah ikut 2 kali ) 

d. Bila masih sama diambil dari posisi urutan tertinggi pada 
event sebelumnya . ( minim telah ikut 2 kali ) 

e. Peserta berdasarkan poin tertinggi di provinsinya, yang 
berhak mewakili dari setiap provinsi, kecuali peserta tersebut 
berhalangan untuk hadir, maka akan digantikan oleh peserta 
lain sesuai dengan peringkat dari setiap provinsinya. 
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6. Peserta yang pernah 2 kali juara 1 ( berhak ikut Grand Final 

mewakili Provinsinya dengan tanpa mengurangi kuota 
Provinsi ) 

7. Peserta dengan total point tertinggi sebelum Grand Final 
berhak ikut Grand Final tanpa mengurangi kuota Provinsi. 

8. Peserta Wanita dengan point tertinggi sebelum Grand Final 
berhak ikut Grand Final tanpa mengurangi kuota Provinsi . 

 
PESERTA WANITA di GRAND FINAL 

1. Peserta wanita mengikuti prosedur peserta perorangan sesuai 
Kuota provinsi 

2. Setiap Provinsi berhak mengirimkan tambahan 1 peserta wanita 
(Bila didalam Kuota provinsi telah terdapat peserta wanita , 
tetap berhak menambah 1 peserta lagi tanpa mengurangi kuota 
provinsi ) dengan syarat telah 2 kali mengikuti putaran 
sebelumnya. 

3. Peserta Wanita dengan total point tertinggi sebelum Grand Final 
berhak ikut Grand KEJUARAAN TEAM DAN TANDEM pada 
GRAND FINAL 

 
TEAM dan TANDEM di GRAND FINAL 

 
1. Team dan Tandem di Grand Final adalah untuk Team 

Provinsi dan Tandem Provinsi. 
2. Peserta Kejuaraan Tandem harus sudah terdaftar pada 

Kejuaraan Team 
3. Team terdiri dari 2 peserta yang telah terdaftar di perorangan. 
4. Pemenang Team ditentukan dengan urutan total waktu peserta 

di Heat 1+2. 
5. Tandem hanya dilakukan 1 heat dengan 2 kali race ( leader dan 

chaser bergantian ). 
 

 

1. Kejuaraan Perorangan U23 IMI 
Juara I : Trophy & Uang Pembinaan sebesar Rp. 1.500.000,-  
Juara II : Trophy & Uang Pembinaan sebesar Rp. 1.000.000,- 
Juara III : Trophy & Uang Pembinaan sebesar Rp. 500.000,-  

HADIAH 
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Juara IV & V :Trophy 
Juara VI – X : Medali 

 
2. Kejuaraan Perorangan Wanita U23 IMI 

Juara I : Trophy & Uang Pembinaan sebesar Rp. 1.500.000,-  
Juara II : Trophy & Uang Pembinaan sebesar Rp. 1.000.000,- 
Juara III : Trophy & Uang Pembinaan sebesar Rp. 500.000,- 
Juara IV & V : Medali 

 
3. Kejuaraan Team U23 IMI 

Juara I : Trophy & Uang Pembinaan sebesar Rp. 1.500.000,- Juara 
II : Trophy & Uang Pembinaan sebesar Rp. 1.000.000,- Juara III : 
Trophy & Uang Pembinaan sebesar Rp. 500.000,- 

 
4. Kejuaraan Tandem U23 IMI 

Juara I : Trophy & Uang Pembinaan sebesar Rp. 1.500.000,- Juara 
II : Trophy & Uang Pembinaan sebesar Rp. 1.000.000,- Juara III : 
Trophy & Uang Pembinaan sebesar Rp. 500.000,- 

 

 
 

g. Protes 
Ketentuan dan Biaya Protes sesuai dengan Peraturan Nasional Slalom 
edisi 2022 

 
h. Banding 

Ketentuan dan Biaya Banding sesuai dengan Peraturan Nasional 
Slalom edisi 2022. 

 

 

1. Pembentukan Team U23 PRO 
 

a. U23 Akademi akan membentuk Team U23 AKADEMI yang akan 
diikutsertakan dalam kejuaraan nasional level profesional 

b. Team tersebut terdiri dari pemenang kejuaraan Slalom U23 IMI 
pada tahun sebelumnya 

- Juara 1 Individu ( 1 orang ) 
- Juara 1 Wanita ( 1 orang ) 
- Juara 1 Team ( 2 orang ) 
- Juara 1 Tandem ( 2 orang ) 

 
 

PROTES & BANDING 

Jenjang Karir Pemenang Kejuaraan U-23 IMI 
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Ketentuan : 
- Pemenang kejuaraan slalom U23 IMI 2022 akan diikutkan 

ke kejuaraan nasional di 2023 
- Pemenang Kejurnas Slalom U23 IMI 2023 akan diikutkan 

ke kejuraan nasional profesional di 2024 
- Dst. 

 
2. Pelatihan Nasional U23 

a. Team U23 Akademi akan terdiri dari 4 pembalap utama dan 2 
pembalap cadangan dengan 1 mobil balap yang akan di siapkan 
oleh U23 Akademi 

b. Pemenang Kejuaraan Slalom U23 IMI akan di undang untuk 
mengikuti pelatihan nasional di bawah bimbingan U23 Akademi 

c. Dalam pelatihan nasional akan dilakukan pelatihan di bawah 
bimbingan U23 Akademi dan akan diadakan evaluasi untuk 
penentuan pembalap utama dan pembalap cadangan dengan 
kriteria sebagai berikut : 

i. Kedisiplinan dalam kehadiran setiap undangan pelatihan 
(berdasarkan absensi & ketepatan waktu kehadiran) 

ii. Performa yang ditunjukan dalam pelatihan tersebut (uji 
kompetensi dengan soal dan waktu) 

iii. Sikap dan mental yang baik sebagai pembalap (terkait dengan 
sikap dan perilaku dalam pelatihan tersebut) 

 
d. Keputusan pemilihan komposisi pembalap yang akan 

diikutsertakan dalam kejurnas PRO adalah 4 pembalap (3 
pembalap pria dan 1 pembalap wanita) sedangkan sisanya 
sebagai pembalap cadangan. 

e. Keputusan mutlak ditentukan oleh team U23 Akademi. 
 
 

 

Dengan turut sertanya peserta dalam penyelenggaraan Kejuaraan  Kejuaraan 
Slalom U23 IMI Tahun 2022 ini, maka secara sadar Atlit/Peserta, Team dan 
seluruh Panitia akan tunduk pada semua peraturan dan/atau ketentuan serta 
syarat-syarat yang tertera dalam Buku Peraturan Nasional Slalom IMI edisi 
2022 berikut lampiran-lampirannya, serta peraturan-peraturan dan/atau 
ketentuan lain yang dikeluarkan oleh Panitia. 
Semua Atlit/Peserta dan Team dianggap mengetahui dan mengerti tentang isi 
dan ketentuan/aturan yang ada didalamnya. 

 
 

LAIN-LAIN 
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Peserta bertanggung jawab sendiri tanpa melibatkan Panitia Penyelenggara, 
Panitia Pelaksana, Pemerintah Provinsi, Sponsor, IMI Pusat maupun IMI 
Provinsi, secara perorangan maupun organisasi, atas musibah yang 
dialaminya selama latihan dan berlomba, termasuk akibat dan kerugian yang 
diderita pihak lain dan/ atau pihak ketiga (sesuai dalam batas asuransinya). 

 
Peserta tidak berhak dan tidak akan mengajukan tuntutan hukum dalam 
bentuk apapun terhadap Panitia Penyelenggara, Panitia Pelaksana, 
Pemerintah Provinsi, Sponsor, IMI Pusat maupun IMI Provinsi baik secara 
perorangan maupun organisasi, dengan alasan/dalih apapun mengenai akibat 
dari atau yang berhubungan dengan Perlombaan ini. 

 
Panitia berhak untuk mengadakan perubahan, penghapusan dan/atau 
penambahan pasal dalam peraturan / technical handbook ini, guna 
meningkatkan keamanan ; safety atau alasan lainnya. dengan HAK 
INTERPELASI berada di IMI PUSAT. 

 
Setiap pembalap adalah olahragawan dan diharuskan untuk selalu bersikap 
sportif, baik sebelum, selama, maupun setelah perlombaan ini berlangsung 


