PANITIA PELAKSANA
SMANSA PADANG SCIENCE COMPETITION XIV + Jr X 2019
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 PADANG
Sekretariat : Jalan Belanti Raya No. 11 Lolong, Padang Telepon (0751) 7055003 Fax (0751) 7055004
Kode Pos 25136 Website: http://smapsic.smansa-padang.sch.id
Email: smapsic14plusjr10@gmail.com

LOMBA OLIMPIADE
UNTUK SMA sederajat se-Sumatra
A. PROSEDUR PENDAFTARAN LOMBA OLIMPIADE
1. Mem-follow akun sosial media
Line : @koc1128p (degan simbol @)
Instagram : @smapsic14jr10
2. Kesekretariatan SMAPSiC XIV + Jr X SMA Negeri 1 Padang Jalan Belanti Raya No.11
Lolong, Padang dan pendaftaran online dibuka pada tanggal 2 Januari – 25 Januari 2019
3. Mengisi formulir pendaftaran :
 Offline : Mengisi formulir yang telah terlampir dan diserahkan ke Kesekretariatan
SMAPSiC XIV + Jr X SMA Negeri 1 Padang Jalan Belanti Raya No.11 Lolong,
Padang.
 Online : Mengisi formulir pendaftaran di http://smapsic.smansa-padang.sch.id
4. Membayar insert sebesar Rp70.000,00 di Kesekretariatan SMAPSiC XIV + Jr X SMA Negeri 1
Padang Jalan Belanti Raya No.11 Lolong, Padang atau via rekening Bank Nagari
1008.0207.00757-0 atas nama SMAPSiC XIV Jr X
5. Tidak diperbolehkan melakukan pendaftaran pada hari H kecuali pendaftaran ulang.
6. Melakukan pendaftaran ulang 1 jam sebelum acara dimulai (tanggal 26 Januari 2019 pukul
07.00), dengan membawa bukti pendaftaran (jika melakukan pendaftaran langsung di
sekretariat) atau melakukan konfirmasi ulang pada panitia (jika melakukan pendaftaran online)
dan membawa bukti transfer pembayaran (jika pembayaran dilakukan melalui rekening
SMAPSiC XIV + Jr X 2019)
B. SYARAT DAN KETENTUAN LOMBA OLIMPIADE
1. Peserta
a. Peserta merupakan siswa SMA kelas X / XI se-Sumatera dan siswa kelas VII / VIII / IX
SMP se-Sumatera Barat.
b. Peserta hanya dapat memilih satu bidang studi dari beberapa bidang studi yang dilombakan.
Untuk tingkat SMA se-Sumatera : Astronomi / Biologi / Kimia / Ekonomi / Kebumian /
Geografi / Matematika / Fisika / Komputer.
Untuk tingkat SMP se-Sumatera Barat : Biologi / Fisika / Matematika / IPS
c. Peserta mengikuti kompetisi dengan menggunakan seragam sekolah.
d. Peserta diharapkan membawa alat tulis dan papan ujian saat kompetisi.
e. Transportasi ditanggung oleh masing-masing peserta.
f. Insert sebesar Rp70.000,00 sudah termasuk snack, sertifikat, tiket, dan juga kaos untuk
1000 pendaftar pertama.
g. Pihak sekolah diharuskan mengirimkan pembina minimal 1 orang untuk hadir pada saat
acara, dimana panitia akan menanggung snack dan pemberian sertifikat sebagai
pemantau/pengawas kegiatan.

2. Mekanisme Perlombaan
a. Peserta diberikan waktu selama 120 menit untuk mengerjakan soal yang telah disediakan.
Dengan ketentuan 40 soal untuk bidang studi matematika dan fisika, serta 50 soal untuk
bidang studi kimia, ekonomi, astronomi, biologi, kebumian, geografi, komputer, dan IPS.
b. Bentuk soal adalah pilihan ganda (multiple choices) yang menggunakan sistem ABO (Alat
Baca Optik) untuk penyisihan dan soal essay setara soal olimpiade sains nasional untuk
final. Untuk beberapa mata lomba dibedakan bentuk pelakasanaan finalnya, yaitu :
Final Astronomi : berupa soal essay dan observasi pada malam hari
Final Ekonomi : berupa soal essay dan presentasi
Final Geografi : berupa soal essay dan ujian praktik lapangan
Final Kebumian : berupa soal essay dan ujian praktik lapangan
Final Biologi
: berupa soal essay dan praktikum
c. Ketentuan jumlah peserta yang lolos ke babak final :
1) Mata lomba yang jumlah peserta di bawah 150 orang (< 150 orang) lolos ke final: 15
orang;
2) Mata lomba yang jumlah peserta di atas 150 orang (> 150 orang) lolos ke final 10%
dari jumlah peserta;
3) Nilai yang sama pada batas akhir dinyatakan lolos ke babak final.
d. Penentuan Juara Umum diperoleh melalui sistem medali (perhitungan Juara I). Apabila ada
kesamaan jumlah pemenang Juara I, maka penghitungan akan dlihat dari Juara II dan
seterusnya.
Pamflet yang telah dilampirkan, harap dipasang di papan pengumuman/tempat
yang dapat dilihat oleh khalayak ramai. Atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan
terima kasih.

