
LOMBA MOBILE ARDF 
 
 

I. MAKSUD DAN TUJUAN 
 

1. Kegiatan Lomba Mobile Amateur Radio Directional Finding (lacak 
signal dengan menggunakan kendaraan bermotor/mobil) adalah 
sarana melatih diri guna meningkatkan keterampilan anggota ORARI 
untuk menggunakan alat peralatan yang dibuat sendiri. Untuk 
mencari beberapa stasiun radio yang memancarkan sinyal beacon 
(fox) pada lokasi tersebar dengan waktu terbatas. 

2.  Adapun tujuan lomba ini bagi peserta dan para pelaksana khususnya 
maupun seluruh anggota ORARI pada umumnya adalah :   
a. Memeriahkan SABURAI HAM FESTIVAL IV-  2010. 
b. Meningkatkan kemampuan dan sportivitas. 
c. Memupuk rasa kebersamaan dan kekeluargaan sesama anggota 

ORARI. 
d. Diharapkan dapat membantu Pemerintah dalam mengawasi 

penggunaan frekuensi dengan benar. 
 

II. PELAKSANAAN PERLOMBAAN  
 

1.  Pendaftaran peserta lomba 
 

Hari / Tanggal  : Sabtu, 13 Maret 2010 
Waktu  : 08.00 wib 
Tempat  : GOR Saburai 
* Untuk pendaftaran lebih awal dapat menghubungi Sdr. Hermawan – 

YC4TMY, HP 0811722880 atau ORDA Lampung.  
 

2.  Penjelasan Tehnik 
Hari / Tanggal : Sabtu, 13 Maret 2010 
Waktu  : 20.00 wib 
Tempat  : GOR Saburai 

 

 3.  Pelaksanaan Lomba 
Hari / Tanggal : Minggu, 14 Maret 2010  
Waktu  : 09.00 s/d 14.00 WIB 

    Start    : GOR Saburai 
 

III. PERSYARATAN PESERTA, PERALATAN  DAN KENDARAAN BERMOTOR  
 

1. PESERTA  
a. Para peserta adalah Anggota ORARI yang KTA dan IARnya masih 

berlaku. 
b. Bagi anggota ORARI yang IARnya masih dalam proses 

perpanjangan, wajib untuk melampirkan surat keterangan dari lokal 
yang bersangkutan. 

c. Membayar biaya pendaftaran Rp 250.000,- 
d. Mengisi formulir pendaftaran yang dilengkapi dengan : 

• Photo 3 x 4 sebanyak 2 lembar 
• Photocopy IAR dan KTA yang masih berlaku atau surat 

keterangan dari lokal. 
 
 
 
 



e. Pendaftaran akan dianggap sah, apabila peserta sudah mengisi 
formulir pendaftaran dan menyerahkan kembali kepada panitia 
pendaftaran. 

f. Peserta merupakan team yang terdiri dari 3 (tiga) orang. 
g. Team gabungan dari lokal / daerah yang berbeda diperbolehkan ( 

tidak termasuk Kontingen Daerah ). 
h. Team Kontingen Daerah menyertakan Surat Penunjukan / Surat 

Tugas dari daerahnya masing – masing. 
i. Menjaga tata tertib / sopan santun berlalu lintas serta mematuhi 

Undang – Undang / Peraturan Lalu Lintas guna mencegah 
terjadinya pelanggaran / kecelakaan lalu lintas. 

j. Peserta yang tidak hadir pada waktu penjelasan tehnik perlombaan, 
dianggap sudah mengerti. 

k. Setiap peserta wajib memakai atribut yang dibagikan oleh Panitia 
dan tetap memperhatikan keselamatannya. 

l. Anggota ORARI yang terlibat dalam kepanitiaan Saburai Ham 
Festival IV – 2010, tidak diperkenankan ikut serta dalam perlombaan 
ini. 

m. Biaya pendaftaran tidak dikembalikan dengan alasan apapun. 
 

2. PERALATAN  
a. Semua alat peralatan yang di gunakan untuk perlombaan ini 

disediakan oleh peserta masing – masing. 
b. Tidak dilakukan penyegelan perangkat. 
 

3. KENDARAAN BERMOTOR 
a. Kendaraan bermotor dalam kondisi laik jalan dan didaftarkan 

kepada panitia. 
b. Surat Ijin Mengemudi (SIM) bagi pengemudi dan Surat Tanda Nomor 

Kendaraan (STNK) untuk kendaraan bermotor yang digunakan 
lengkap dan masih berlaku. 

 
IV. SISTEM LOMBA 

1 Sistem lomba yang dipergunakan adalah system paket utuh.  
2 Peserta agar menyerahkan kartu pendaftaran untuk ditukar dengan 

amplop sesuai nomor urut peserta yang berisi kartu control bukti 
penemuan stasiun fox sesaat sebelum start.  

3 Pada kartu kontrol tertera nomor urut dan data peserta serta nomor 
urut serta frekuensi station – station fox yang wajib dicari. 

4 Peserta yang telah menemukan station fox harus mengambil satu 
lembar kartu urut penemuan fox kemudian diserahkan berikut kartu 
kontrolnya kepada petugas fox untuk dicatat penemuannya serta 
dibubuhi cap dan tanda tangan.  

5 Peserta membubuhi tanda tangan pada logsheet yang telah diisi 
sesuai data kartu kontrol. 

6 Setiap peserta menyesuaikan waktunya dengan waktu panitia 
sebelum start. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. STASIUN FOX 
1. Jumlah Stasiun Fox yang dilacak masing – masing kategori sebanyak 5 

(lima) fox, pada 5 (lima) frekuensi VHF. 
2. Frekuensi yang digunakan adalah 145.00 Mhz sampai dengan 145.90 

Mhz. 
3. Semua station fox ditempatkan pada tempat terbuka dan terdengar 

dari tempat start. 
 

 
VI. PENENTUAN PEMENANG 

1. Pemenang akan ditentukan oleh team juri yang telah ditunjuk oleh 
Panitia. 

2. Jarak stasiun fox radius 45 km dari titik start. 
3. Parameter penentuan pemenang berdasarkan urutan :  

a. Jumlah penemuan stasiun fox sesuai paket.  
b. Jumlah waktu tercepat untuk penemuan stasiun fox sesuai paket. 
c. Bila terdapat perolehan waktu yang sama, maka akan dihitung 

dari waktu penemuan stasiun fox pertama tercepat dan 
seterusnya. 

4. Hitungan waktu dimulai saat start dengan waktu selama – lamanya 240 
menit. 

5. Setelah stasiun fox dimatikan, diberi waktu 75 menit untuk melapor ke 
panitia kamar hitung,. Atas keterlambatan waktu melapor kepada 
petugas kamar hitung setiap 1 menit dikenakan penambahan waktu 2 
menit pada jumlah perolehan waktu penemuan setiap di setiap stasiun 
fox.  

6. Standar penghitungan waktu penemuan stasiun fox adalah menit 
penuh (00 : 00).  

 
VII. HADIAH 

a.  Juara I   : Rp    5.000.000,-  + Trophy + Piagam 
b. Juara II   : Rp    3.500.000,-  + Trophy + Piagam 
c. Juara III   : Rp    2.500.000,-  + Trophy + Piagam 
d. Juara Harapan I : Rp    1.500.000,-  + Piagam 
e. Juara Harapan II : Rp    1.000.000,-  + Piagam 
f. Juara Harapan III : Rp       500.000,-  + Piagam 
 

VIII. DISKUALIFIKASI 
Peserta akan di diskualifikasi apabila : 
1. Tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.  
2. Mendapatkan stasiun fox tidak sesuai dengan urutan paket. 
3. Merubah data pada kartu kontrol. 
4. Menghilangkan kartu kontrol. 
5. Menggunakan alat automatic direction finder. 
6. Melakukan komunikasi secara elektronis dalam bentuk apapun 

selama perlombaan berlangsung seperti perangkat transceiver, 
handphone, pager, GPS dan lain - lain. 

7. Menggunakan sarana lombanya untuk berkomunikasi dengan pihak 
lain. 

8. Menggunakan sarana kendaraan bermotor yang bukan terdaftar. 
 
 
 
 
 
 



9. Mengganggu jalannya lomba dan bertindak tidak sportif selama 
perlombaan berlangsung. 

10. Mengganggu atau merusak sarana lomba, fasilitas umum, lingkungan 
dan tanaman. 

11. Mendapatkan bantuan atau informasi dari pihak lain atau peserta 
lain. 

12. Mengambil nomor urut penemuan stasiun fox lebih dari satu buah. 
13. Bertengkar dengan sesama peserta untuk memperebutkan nomor 

penemuan fox. 
14. Tidak menggunakan atribut yang wajib digunakan selama lomba 

berlangsung. 
15. Tidak melapor atau menyerahkan kartu kontrol ditempat finish dengan 

toleransi waktu 75 (tujuh puluh lima) menit setelah fox dimatikan. 
16. Apabila ada peserta ditemukan melakukan ketentuan diatas dan 

peserta lain dapat membuktikan kebenarannya maka dapat melapor 
ke panitia lomba untuk dilakukan tindakan semestinya. 

 
IX. KETENTUAN LAIN 

1. Panitia tidak menanggung semua kerugian yang dialami peserta atau 
pihak ketiga selama perlombaan berlangsung. 

2. Panitia akan melakukan sweeping semua kendaraan bermotor yang 
dipergunakan untuk lomba secara acak. 

3. Peserta tidak dapat melakukan tindakan / tuntutan hukum apapun 
terhadap panitia mengenai segala akibat / kerugian yang timbul yang 
berhubungan dengan perlombaan ini. 

4. Peserta yang telah mendaftarkan namanya dianggap mengerti dan 
menyetujui peraturan yang ditetapkan panitia. 

5. Untuk senantiasa menjunjung tinggi sportivitas. 
6. Keputusan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 
7. Kepada seluruh peserta wajib memegang teguh Kode Etik Amatir 

Radio. 
8. Dalam hal force majure ( keadaan darurat yang tak terelakkan ), 

panitia berhak untuk merubah, menunda atau membatalkan lomba 
secara sepihak. 

 
X. PENUTUP 

Demikianlah petunjuk pelaksanaan lomba Mobile Fox Hunting Saburai Ham 
Festival 2010. Hal – hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan 
ditetapkan kemudian serta memiliki ketentuan hukum yang sama dengan 
ketentuan ini. 
 

SABURAI HAM FESTIVAL IV - 2010 
MOBILE ARDF 

 
Y A K U B. M 

YC4TGV 
 

CATATAN  :   Kepada rekan - rekan yang sudah menerima Juklak ini, dimohon 
bantuannya untuk menyebar luaskan kepada rekan – rekan lainnya, 
terima kasih.   

 


