Regulasi Lomba Customs Cycling (LCC) Series
Tahun 2014
Article 1
Nama Lomba dan Penyelenggara
Nama
Nama perlombaan balap sepeda yang diselenggarakan ini adalah Lomba Customs Cycling
Series (LLC Series)
Penyelenggara
Penyelenggara
Alamat
Telepon/Fax
Email
Website

: Customs Cycling Club (CCC) Indonesia
: Jalan Gagak Sipat RT 01/RW 04, Boyolali 57375, Jawa Tengah
: +62 271-782 793 HP/ Mobile: +6282 112 183613
: info@lccseries.com, lombacustomscycling@gmail.com
: www.lccseries.com

Article 2
Visi, Misi & Tujuan
2.1 Visi: Menjadikan LCC Series sebagai sarana pembentukan dan pembinaan karakter
generasi muda Indonesia yang tangguh, sportif dan kompetitif menuju prestasi
Internasional dan menyongsong Indonesia Baru.
2.2 Misi: Menyelenggarakan perlombaan balap sepeda dengan penuh tanggung jawab serta
menegakkan semua peraturan yang disusun dan disepakati bersama dengan
menjunjung tinggi keadilan dan objektivitas.
2.3 Tujuan: Melahirkan atlit balap sepeda yang tangguh serta memiliki daya saing yang
tinggi di tingkat Internasional.

Article 3
Nomor Perlombaan
Nomor yang dilombakan dalam LCC Series adalah :
3.1 Individual Time Trial (ITT)
3.2 Criterium.
3.3 Individual Road Race (IRR)/Circuit Race

Article 4
Waktu dan Tempat Lomba
4.1 Lomba Customs Cycling Series (LCC Series) diadakan dalam 3 (tiga) seri dalam satu tahun
berjalan.
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4.2 Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan lomba LCC Series diumumkan dalam website
LCC Series (www.lccseries.com) dan undangan yang akan disebarluaskan kepada
Peserta melalui alamat email masing-masing Tim, Pengprov, Pengkot, Pengkab, Official
maupun peserta perorangan yang alamat emailnya telah terdaftar dalam data base LCC
Series.

Article 5
Peserta
Peserta LCC Series adalah perorangan yang terdiri dari kategori sebagai berikut :
5.1 Pemula (Youth) Putra/Putri
5.2 Yunior (Junior) Putra/Putri
5.3 Senior (Elite) Putra/Putri

: Berusia 16 tahun ke bawah (berdasarkan tahun
pelaksanaan kegiatan lomba).
: Berusia 17 tahun dan 18 tahun (berdasarkan
tahun pelaksanaan kegiatan lomba).
: Berusia 19 tahun ke atas (berdasarkan tahun
pelaksanaan kegiatan lomba).

Article 6
Registrasi (Pendaftaran) Lomba
Registrasi wajib dilakukan oleh seluruh peserta, yang terdiri dari 2 (dua) tahap registrasi
yaitu Registrasi Online dan Registrasi Ulang.
6.1 Registrasi Online
6.1.1 Registrasi Online wajib dilakukan oleh seluruh peserta melalui:
Website
: www.lccseries.com
Email
: info@lccseries.com, lombacustomscycling@gmail.com
SMS
: 085-2929-52088
Whatsapp
: +6285-2929-52088
PIN BB
: 759F222E
dengan mengirimkan data/informasi: nama lengkap peserta; tanggal, bulan dan tahun
lahir peserta; nama tim dan nama official, atau dengan mengisi formulir yang telah
disediakan pada website (Bagian Registrasi Online) dan mengirimkannya ke alamat
email info@lccseries.com atau lombacustomscycling@gmail.com
6.1.2 Batas akhir Registrasi Online adalah 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakannya lomba hari
pertama. Apabila melewati batas waktu Registrasi Online yang telah ditetapkan maka
peserta dianggap tidak melakukan Registrasi Online.
6.1.3 Peserta yang tidak melakukan Registrasi Online, akan dikenakan sanksi / penalty
tambahan biaya (di luar biaya pendaftaran dan asuransi) sebesar Rp. 25.000 ,- (dua
puluh lima ribu rupiah) untuk tiap peserta.
6.2 Registrasi Ulang
6.2.1 Registrasi Ulang wajib dilakukan oleh seluruh Peserta, baik yang telah melakukan
Registrasi Online maupun yang melakukan pendaftaran langsung pada saat Registrasi
Ulang.
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6.2.2 Registrasi Ulang dilakukan 1 (satu) hari sebelum lomba hari pertama di mulai (H-1)
pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.
6.2.3 Peserta yang tidak melakukan Registrasi Ulang, maka tidak akan tercantum dalam
daftar peserta lomba (Start List) dan tidak diperbolehkan mengikuti seluruh rangkaian
kegiatan lomba.
6.2.4 Setiap peserta pada saat Registrasi Ulang dipungut biaya sebagai berikut:
Pendaftaran
: Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/peserta/seri
Asuransi
: Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah)/peserta/seri
6.3 Lisensi
6.3.1 Saat Registrasi Ulang peserta wajib menunjukkan Lisensi yang masih berlaku.
6.3.2 Bagi peserta yang belum memiliki lisensi, wajib mengisi Formulir Pengajuan Lisensi
kepada Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB ISSI) pada saat Registrasi
Ulang.
6.4 Kartu Anggota/Member Card (MC) LCC Series
6.4.1 Saat Registrasi Ulang peserta wajib membawa dan menunjukkan Kartu Anggota LCC
Series, untuk dilakukan scanning barcode data base peserta dan konfirmasi peserta
dalam kegiatan lomba.
6.4.2 Bagi peserta yang belum memiliki Kartu Anggota LCC Series atau Kartu Anggotanya
hilang, maka peserta wajib mengisi Formulir permohonan Kartu Anggota LCC Series
dengan mengganti biaya sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap
peserta.
6.5 Nomor Punggung dan Nomor Frame
6.5.1 Pada seri yang pertama (seri 1) pada tahun berjalan, peserta yang telah melakukan
Registrasi Ulang mendapatkan nomor punggung dan nomor frame baru yang akan
digunakan untuk seri 1 s/d seri 3 pada tahun tersebut (berlaku untuk 1 tahun).
6.5.2 Saat Registrasi Ulang pada seri ke 2 dan ke 3, peserta wajib membawa nomor
punggung dan nomor frame dari seri sebelumnya. Sedangkan peserta yang baru
mengikuti sejak seri 2 atau 3 akan diberikan nomor punggung dan nomor frame
kelanjutan dari nomor dalam katagori yang diikuti.
6.5.3 Bagi peserta yang tidak membawa nomor punggung dan nomor frame atau salah satu
dari nomor tersebut yang telah diterimakan pada seri sebelumnya karena rusak atau
hilang, akan diberikan nomor pengganti dengan tambahan biaya sebesar Rp. 50.000/
peserta.

Article 7
Ketentuan Umum Lomba
7.1 Peraturan lomba ini mengacu pada UCI Regulation, peraturan PB ISSI, dan peraturan
khusus LCC Series
7.2 Peserta wajib hadir dan mendaftarkan diri pada saat registrasi ulang atau dapat diwakili
oleh official atau manajer tim masing-masing.
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7.3 Pada setiap pelaksanaan lomba, Peserta wajib melakukan Sign On (menandatangani
daftar hadir) dan wajib mengikuti kegiatan lomba pada masing-masing nomor lomba
(Individual Time Trial, Criterium, maupun Individual Road Race/Circuit Race).
7.4 Peserta LCC Series wajib menggunakan sepeda sesuai dengan spesifikasi LCC Series,
sebagai berikut:
7.4.1 Menggunakan sepeda yang memiliki 2 rem (depan dan belakang) yang berfungsi
dengan baik.
7.4.2 Ratio Gear yang digunakan untuk kategori Junior dan Pemula sesuai UCI
Regulation adalah sebagai berikut :
JUNIOR
: 7,93 meter
YOUTH (Pemula) : 6,90 meter
7.4.3 Sebelum pemeriksaan gear peserta harus sudah merubah atau membalik sprocket
freewheel. Teknis merubah sprocket freewheel dilakukan dengan membalik gear
yang tidak diperbolehkan (keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Bp. Didi
BR, No. HP 082133431551).
7.5 Peserta yang tidak memenuhi dan mematuhi ketentuan Article 7.4, maka akan dikenakan sanksi diskualifikasi.
7.6 Manuver pada saat Sprint tidak diperbolehkan, karena mengganggu/membahayakan
pembalap lain.
7.7 Sanksi atas Article 7.6 akan diputuskan oleh Panel Commissaire, sesuai UCI Regulation
(Article 12.1.04 Paragraph 10 yaitu sanksi penggeseran posisi/relegation sampai
dengan diskualifikasi).
7.8 Peserta wajib menggunakan helmet pengaman selama dalam rangkaian perlombaan.
7.9 Peserta wajib menggunakan nomor punggung dan no frame yang di pasang dengan
benar dan sesuai dengan ketentuan LCC Series. Apabila terjadi kesalahan pemasangan
yang menyebabkan tidak terekam pada kamera finish, maka segala kerugian yang yang
dialami oleh peserta menjadi tanggung jawab peserta tersebut.
7.10 Nomor start (nomor punggung dan nomor frame) apabila digunakan bukan atas nama
pendaftar, maka yang terdaftar dan yang menggunakan nomor tersebut beserta
manajer tim-nya akan dikenakan sanksi diskualifikasi pada nomor lomba yang diikuti
tersebut.
7.11 Official/Manajer Tim peserta wajib menghadiri Technical/Manager Meeting. Jika tidak
hadir, maka dianggap menyetujui hasil kesepakatan yang diputuskan bersama dalam
Technical/Manager Meeting.

Article 8
Individual Time Trial (ITT)
8.1 Peserta yang telah masuk dalam antrian urutan START, maka tidak diperbolehkan
meninggalkan posisi antriannya.
8.2 Jika peserta terlambat melakukan START, maka peserta tersebut harus melakukan START
tidak dari LAUNCHING RAM dan perhitungan waktunya tetap dihitung sesuai dengan
urutan pemberangkatan yang telah ditentukan sesuai dalam Start List (ROLL CALL).
8.3 Peserta yang telah selesai melakukan lomba ITT, tidak diperbolehkan menggangu/
menghalangi peserta lain yang sedang berlomba.
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Article 9
Individual Road Race/Circuit Race
9.1 Official yang mengikuti convoy, wajib menggunakan identitas yang telah ditentukan oleh
penyelenggara dan mentaati peraturan yang ditentukan oleh Commissaire.
9.2 Pihak lain yang mengatasnamakan Offifcial salah satu tim dan tidak menggunakan
identitas Official yang telah ditentukan, maka akan dikeluarkan dari rombongan convoy.
9.3 Limit Waktu, Start dan Stop Supply, beserta hal-hal teknis yang lain, akan ditentukan oleh
Panel Commissaire menjelang lomba dilaksanakan berdasarkan kondisi dan situasi
lomba saat itu.
9.4 Peserta yang terkena limit waktu wajib naik ke broom wagon. Jika peserta menolak,
maka salah satu nomor punggung akan diambil oleh Commissaire yang bertugas dan
keselamatan peserta selanjutnya menjadi tanggung jawab peserta dan manajer timnya.

Article 10
Criterium
10.1 Peserta yang ter-overlap oleh peserta terdepan harus keluar dari lintasan dan
dinyatakan tidak finish (DNF).
10.2 Peserta yang mengalami technical problem (masalah teknis), mendapatkan freelap dan
tidak diperbolehkan mengikuti sprint pada intermediate sprint terdekat.
10.3 Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan nomor Criterium akan diputuskan
oleh Panel Commissaire.

Article 11
Juara Seri
11.1 Juara pada setiap seri diambil ranking 1 s/d 5 untuk setiap nomor lomba dari masingmasing kategori.
11.2 Jika jumlah peserta suatu kategori kurang dari 10 (sepuluh), maka Article 11.1 tidak
berlaku dan akan ditentukan kemudian oleh Panel Commissaire.
11.3 Perolehan point dari seri 1 sampai dengan seri 3 berdasarkan tabel berikut:
Ranking

POINT
Putra

Putri

1

20

20

2

17

17

3

15

15

4

13

13

5

11

11

6

10

10

7

9

8

8

9

7
5

Ranking

POINT
Putra

10

6

11

5

12

4

13

3

14

2

15

1

Putri

11.4 Peserta yang memperoleh point tertinggi dari akumulasi point dalam seri yang telah
berjalan, maka berhak memakai kaos kuning (Yellow Jersey) dan wajib digunakan
pada seri berikutnya.

Article 12
Klasemen Umum (Juara Umum)
12.1 Klasemen Umum/Juara Umum LCC Series adalah sebagai berikut:
Putra/Men
: Ranking 1 s/d 10
Putri/Women : Ranking 1 s/d 5
12.2 Jika jumlah peserta pada masing-masing kategori hanya 10 (sepuluh) atau kurang pada
satu seri atau lebih, maka tidak ada Klasemen Umum/Juara Umum.
12.3 Khusus untuk Juara Umum Elite Men hanya diperebutkan oleh peserta dengan usia di
bawah 23 tahun (U23) dan berhak mendapat piala bergilir.
12.4 Klasemen Umum/Juara Umum ditentukan dari akumulasi perolehan point seri 1 s/d seri
3 yang diperoleh berdasarkan urutan ranking setiap nomor dan kategori lomba masingmasing seri.
12.5 Jika terdapat dua atau lebih peserta mempunyai jumlah point yang sama, maka urutan
ranking Juara Umum ditentukan berdasarkan:
12.5.1 Jumlah frekuensi juaranya, atau
12.5.2 Jumlah ranking tertingginya, atau
12.5.3 Jumlah point terbesarnya, atau
12.5.4 Posisi finish pada Criterium seri terakhir.
12.6 Peserta yang berhak menjadi Juara Umum wajib hadir dan mengikuti semua nomor
lomba pada seri 3.

Article 13
Hadiah dan Piagam Penghargaan
13.1 Total Hadiah seri 1 sd seri 3 Rp. 169.400.000 (seratus enam puluh sembilan juta empat
ratus ribu rupiah)
13.2 Setiap Juara Seri Putra/Putri sesuai Article 11.1 dan Article 11.2 masing-masing berhak
mendapatkan hadiah sebagai berikut:
 Medali/Wing
: Ranking 1, 2 dan 3 (Emas, Perak dan Perunggu)
 Uang Pembinaan
: Ranking 1 s/d 3
 Piagam Penghargaan dan Souvenir : Ranking 1 s/d 5
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13.3 Setiap Juara Umum Putra/Putri sesuai Article 12.1 dan 12.2 masing-masing berhak
mendapatkan hadiah sebagai berikut:
 Medali/Wing
: Ranking 1, 2 dan 3 (Emas, Perak dan Perunggu)
 Uang Pembinaan
: Ranking 1 s/d 5
 Piagam Penghargaan dan Souvenir : Ranking 1 s/d 10

Article 14
Upacara Penghormatan Pemenang (UPP)
14.1 Peserta yang menjadi Juara Seri dan Juara Umum wajib mengikuti UPP dan tidak boleh
diwakilkan, kecuali dengan alasan dan atau pertimbangan tertentu (keputusan akan
ditentukan oleh Panel Commissaire dan Organizing Commitee).
14.2 Peserta yang tidak mengikuti UPP, hadiah tidak akan diberikan.

Article 15
Peserta wajib mentaati Regulasi Khusus (Specific Regulation) yang telah ditetapkan dan telah
menjadi keputusan Penyelenggara dan Panel Commissaire.

Article 16
Protes
Protes dapat diajukan secara tertulis disertai bukti-bukti dengan membayar uang protes
sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sebagai jaminan. Jika protes dinyatakan benar, uang
protes akan dikembalikan dan jika potes dinyatakan salah, uang protes menjadi hak panitia.

Article 17
Lain-lain
Apabila dikemudian hari didapati hal-hal yang perlu dilakukan peninjauan kembali pada
Regulasi ini, maka akan dilakukan perubahan seperlunya.
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