PANDUAN DECONBOTION 2013
DESIGN AND CONTROLLING BOAT COMPETITION
( DECONBOTION ) 2013
DESKRIPSI :
Design and Controlling Boat Competition adalah lomba RC kapal yang
menggunakan remote control sebagai alat untuk mengemudikan kapal.
DECONBOTION merupakan serangkaian acara dari PINISI yang diselenggarakan
oleh Himpunan Mahasiswa S1 Teknik Perkapalan, Fakultas Teknik, Universitas
Diponegoro Semarang.
Lomba yang akan diselenggarakan pada DECONBOTION terdiri dari lomba race
manuver, drag race dan the best design competition. Kapal yang terdaftar sebagai
peserta lomba akan mengikuti serangkaian lomba yang di selenggarakan tersebut.
Diadakannya acara ini adalah bertujuan untuk meningkatkan daya saing antar peserta
(mahasiswa) dan sebagai tempat mereka berbagi ilmu serta sebagai sarana untuk
mengaplikasikan ilmu yang di perkuliahan.

PERSYARATAN UMUM :

 Satu tim terdiri dari 3 – 4 anggota, yang terdiri dari universitas/perguruan
tinggi yang sama, namun boleh beda jurusan.
 Biaya pendaftaran : Rp. 175.000,- / tim.
 Pembayaran dapat dilakukan langsung ke secretariat HIMASPAL
Alamat : Jl.Prof.H.Sudarto,SH, Tembalang-Semarang 50067
Atau melalui transaksi antar bank sebagai berikut
No Rekening
: 0288175915 (BNI)
Atas Nama
: Byar Puspanegara
 Setelah transfer biaya pendaftaran, harap sms dengan format :
NAMA KETUA_NAMA TIM_ASAL UNIVERSITAS/PERGURUAN
TINGGI
Kirim ke nomor : 081350248123 (Byar Puspanegara)
087829097217 (Aziz Abdurrohman)
 Mengisi formulir pendaftaran yang bisa anda diperoleh di secretariat
HIMASPAL
atau
download
formulirnya
di
:
http://marifestundip.wordpress.com/
 Formulir pendaftaran, bukti transfer pembayaran serta foto copy kartu tanda
mahasiswa (KTM) anggota tim harus dibawa saat Technical Meeting.

TEKNIS LOMBA :
Pihak panitia memberi kebebasan kepada peserta dalam hal bentuk lambung kapal,
pemilihan mesin, dan pemilihan jenis baterai yang digunakan, panitia hanya
membatasi masalah panjang kapal, kapasitas baterai yang digunakan, serta lambung
kapal yang harus dibuat sendiri oleh para peserta.
Untuk peserta yang menginginkan bentuk hull standart dapat menghubungi panitia
pada saat technical meeting.

FASILITAS:
Fasilitas yang didapatkan tiap tim adalah :
 Sertifikat
 Video panduan pembuatan lambung kapal
 Makan dan Snack
 Referensi toko-toko yang menjual peralatan RC yang diperlukan
 Workshop (pelatihan)

WAKTU PENYELENGGARAAN:
Pendaftaran :
24 September 2013 – 20 November 2013
Technical Meeting :
23 November 2013
Tempat : Gedung Kuliah Bersama Jurusan Teknik Perkapalan, Lantai 2, Ruang
B202
Workshop :
24 November 2013
Tempat : Gedung Kuliah Bersama Jurusan Teknik Perkapalan, Lantai 2, Ruang
B202
Race :
14 Desember 2013
Tempat : Kolam Renang Jati Diri Semarang

HADIAH :
 Juara 1 manuver race
 Juara 2 manuver race
 Juara 3 manuver race
 Juara 1 drag race
 Juara 2 drag race
 Juara 3 drag race
Best design

Rp 3.000.000,Rp 2.000.000,Rp 1.500.000,Rp 2.000.000,Rp 1.500.000,Rp 1.000.000,Rp. 500.000,-

CATATAN :
Peraturan – peraturan tambahan akan dibahas saat Technical Meeting.
Hal –hal yang kurang jelas dapat ditanyakan melalui contact person di bawah ini :
CP
: Byar Puspanegara (081350248123)
Aziz Abdurrohman (087829097217)
Blog
: http://marifestundip.wordpress.com/
E-mail
: marifestundip2013@gmail.com
Twitter
: @marifest2013

