
Yogyakarta, 27 Mei 2021

Kepada
Yth. Kepala Sekolah SD dan
SMP se-Kota Yogyakarta

di 
Yogyakarta

SURAT EDARAN

NOMOR: 421/2346

TENTANG

Ketentuan Pelaksanaan  Lomba dan Tatacara Pembuatan Video 

Dengan Hormat, berkaitan dengan surat nomor  421/2033 dan 421/2034 tentang  KOSN SD dan SMP tahun 2021
Cabang Olahraga Karate dan Pencak Silat maka dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

 
I. Ketentuan Pelaksanaan Lomba 

 1. Karate 

  a. Karate SD

Setiap peserta mengirimkan 3 video yaitu jurus/kata 4, 5, dan tokui

Jurus/Kata 4 menggunakan sabuk merah

Jurus/Kata  5 menggunakan sabuk biru 

Tokui  menggunakan sabuk merah

  b. Karate SMP 

Setiap peserta mengirimkan 3 video Tokui 

Tokui 1 menggunakan sabuk merah 

Tokui 2 menggunakan sabuk biru

Tokui 3 menggunakan sabuk merah 

 

 
 2. Pencak Silat

  a. Pencak Silat SD

Setiap peserta mengirimkan 1 video Jurus

Memakai ikat kepala 



Memakai kain samping 

Menggunakan warna seragam hitam IPSI

  b. Pencak Silat SMP

Setiap peserta mengirimkan 1 video Jurus

Memakai ikat kepala 

Memakai kain samping 

Menggunakan seragam warna hitam IPSI

 
II Tata Cara Pembuatan Video 

 a. Karate

Posisi peserta wajib dalam kondisi 100% posisi tubuh didalam layar dan posisi kamera
berada dalam posisi tengah (center), sesuaikan jarak kamera dengan peserta, sehingga
seluruh rangkaian gerakan masuk dalam tampilan video

Rekaman video harus dilakukan ketika sudah dalam posisi menghadap kamera sejak posisi
awal

Peserta maju mendekat kamera sampai tampak setengah badan kemudian memperkenalkan
diri menyebutkan nama, sekolah, dan kecamatan atau wilayah

Setelah melakukan perkenalan peserta mundur ke posisi awal (tanpa membelakangi
kamera)

Peserta melalukan hormat lalu menyebutkan Jurus/Kata/Tokui yang akan dimainkan 

Peserta mulai memainkan jenis Jurus/Kata/Tokui

Setelah selesai peserta melakukan hormat (jika kamera off sebelum hormat maka akan
didiskualifikasi)

Video dikirim tanpa ada edit video 

 b. Pencak Silat

Posisi peserta wajib dalam kondisi 100% posisi tubuh didalam layar dan posisi kamera
berada dalam posisi tengah (Center), sesuaikan jarak kamera dengan peserta, sehingga
seluruh rangkaian gerakan masuk dalam tampilan video

Rekaman video harus dilakukan ketika sudah dalam posisi menghadap kamera sejak posisi
awal

Peserta maju mendekat kamera sampai tampak setengah badan kemudian memperkenalkan
diri menyebutkan nama, sekolah, dan kecamatan atau wilayah

Setelah melakukan perkenalan peserta mundur ke posisi awal (tanpa membelakangi
kamera)

Peserta melakukan hormat

Peserta mulai memainkan jurus 

Setelah selesai peserta melakukan hormat (jika kamera off sebelum hormat maka akan
didiskualifikasi)

Video dikirim tanpa ada edit video.

   
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
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