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1. Lomba dimulai pukul 07.30
2. Peserta wajib
a) Peserta harus berada di tempat pelaksanaan lomba 15 menit sebelum lomba dimulai
b) Peserta mengisi daftar hadir dan dipersilahkan duduk di tempat yang telah disediakan
panitia.
c) Memakai seragam sekolah masing-masing.
d) Bersepatu tertutup.
e) Menggunakan ID Card peserta dan ID Card tidak boleh hilang.
f) Mengikuti semua peraturan yang ada selama mengikuti perlombaan.
3.
4.
5.

harus berada di tempat pelaksanaan lomba 15 menit sebelum lomba dimulai
Peserta mengisi daftar hadir dan dipersilahkan duduk di tempat yang telah disediakan
Lomba terdiri dari 4 babak, yaitu babak penyisihan, babak perempat final, babak semi
final, dan babak final
6. Penentuan mosi dan pro-kontra sesaat sebelum tampil
7. Peserta akan diberikan waktu selama 20 menit untuk menyususn materi yang akan
disampaikan saat debat (case building)
8. Peserta dipanggil 3 kali, jika tidak hadir maka dianggap mengundukan diri
9. Urutan debat :
a. Prime Minister/First Government Member
b. Opposition Leader/First Opposition Member
c. Deputy Prime Minister/Second Government Member
d. Deputy Opposition Leader/Second Opposition Member
e. Member for the Government/Third Government Member
f. Member for the Opposition/Third Opposition Member
g. Government Whip/Fourth Government Member
h. Opposition Whip/Fourth Opposition Member
10. Setiap peserta debat yang menyampaikan argument akan diberikan waktu 5 menit
11. Penyampaian argument dilakukan dengan isyarat Perlombaan dilaksanakan dengan
isyarat lampu, dengan aturan :
a. Lampu hijau
: mulai
b. Lampu kuning pertama
: kesempatan untuk bertanya dan menyanggah
c. Lampu kuning kedua
: kesempatan bertanya dan menyanggah ditutup
dan peringatan waktu akan habis
d. Lampu merah
: waktu habis
12. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan lokasi lomba kecuali ada izin dari panitia

13. Peserta boleh mengajuka pertanyaan/sanggahan kepada lawan pembicara jika pembicara
telah menyampaikan argumennya selama 1 menit (setelah menit pertama dan sebelum
menit terakhir)
14. Waktu untuk bertanya atau menyanggah adalah 15 detik bagi setiap peserta
15. Setiap tim akan tampil satu kali dalam babak penyisihan dan akan diumumkan tim yang
akan tampil pada babak perempat final, semi final, kemudian final
16. Peserta dilarang mengajukan pertanyaan/sanggahan secara terus menerus dengan tujuan
mengganggu konsentrasi pembicara lawan
17. Mosi akan diunggah maksimal 14 hari sebelum pelaksanaan lomba

