
SLALOM TEST  
 
 
Slalom Test Fox Hunting adalah lomba yang menggunakan peralatan radio 
Directorial Finder untuk membidik beberapa stasiun Fox yang diletakkan secara 
berjajar berdekatan. 
Peserta lomba harus dapat menentukan dari hasil bidikannya manakah satu 
stasiun fox yang sedang on air diantara stasiun fox lainnya yang sedan gaff air. 
 
I. TUJUAN 

1. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati hari jadi 
Propinsi Lampung yang ke 46. 

2. Kegiatan ini merupakan fun games yang dapat diikuti oleh seluruh 
kalangan Amatir Radio maupun Non Amatir sebagai ajang latih diri 
untuk lebih mengenal dan memahami Radio Directorial Finder. 

 
II. PESERTA : Umum dan bersifat perorangan 
 
III. PENDAFTARAN LOMBA 

Hari / Tanggal  : Sabtu, 13 Maret 2010 
Waktu   : 08.00 s/d 15.00 wib 
 

IV. PELAKSANAAN LOMBA 
1. Hari / Tanggal : Sabtu, 13 Maret 2010 
 Waktu  : 16.00 s/d selesai 
2.  Membayar uang pendaftaran sebesar Rp 30.000,- / per orang. 
3. Atribut yang telah diberikan wajib digunakan selama kegiatan 

berlangsung. 
 

V. KETENTUAN LAIN 
1. Jarak peserta dengan Stasiun ( antenna ) yang akan dibidik sepanjang 

10 ( sepuluh ) meter.  
2. Jarak peserta yang satu dengan yang lain ± 1,5 meter. 
3. Jarak antenna satu dengan yang lain ± 1 meter. 
4. Peserta harus mencari ( membidik ) antenna yang memancarkan Tone  

( Beacon ). 
5. Setiap peserta yang akan membidik atenna, akan diberikan kertas 

untuk lembar jawaban yang nantinya akan diserahkan ke panitia atau 
juri. 

6. Peserta cukup menjawab / menulis antenna A dan B dan seterusnya      
( ada 4 antenna : A, B, C dan D ) yang harus dipilih salah satu.   

 
VI. HADIAH 

Juara I  : Uang Tunai Rp    750.000,- + Trophy + Piagam  
Juara II  : Uang Tunai Rp    500.000,- + Trophy + Piagam  
Juara III  : Uang Tunai Rp    300.000,- + Trophy + Piagam  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VII. PENILAIAN PEMENANG 
 

1. Panitia akan mencari 3 peserta yang akan memenangkan lomba ini. 
2. Peserta pada tahap ini diberikan kesempatan membidik antenna 

sebanyak 3 ( tiga ) kali dengan durasi waktu masing – masing 30 detik 
dan harus mengumpulkan 3 point / jawaban yang benar. 
Contoh : bila ada kesempatan pertama jawaban benar mendapat 1 

point dan  seterusnya. 
3. Pada tahap 1 ada peserta yang mendapatkan 3 point lebih dari 3 

peserta, peserta yang lain yang mendapatkan 1 atau point langsung 
dinyatakan gugur dalam lomba ini. 

4. Peserta yang sudah mendapatkan 3 point tersebut akan diadu 
kembali pada tahap berikutnya sampai mendapatkan 3 peserta 
untuk juara 1, 2 dan 3. 

5. Hal – hal yang belum diatur dalam aturan perlombaan ini 
disampaikan secara tertulis atau lisan dalam bentuk pengumuman 
resmi. 

6. Kepada seluruh peserta diminta atau tidak tetap memegang teguh 
Kode Etik Amatir Radio dan menjaga sportivitas.  
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Catatan : 
 Kepada rekan – rekan yang sudah menerima Juklak ini, dimohon bantuannya 

untuk menyebarluaskan kepada rekan – rekan lainnya, terima kasih. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


