SYARAT DAN KETENTUAN
Olimpiade Zoologi Nasional (OZON)
05-06 November 2016

A. Deskripsi kegiatan
Olimpiade Zoologi Nasional adalah perlombaan antar SMA sederejat di
Indonesia yang mana para peserta ditantang untuk menjawab pertanyaan seputar
cabang ilmu biologi mengenai hewan yaitu zoologi. Sistem perlombaan dimulai
dengan Penyisihan secara online dan dilanjutkan dengan babak ¼ Final, Semifinal,
dan Final yang dilaksanakan di Fakultas Kedokteran Hewan UGM
B. Jadwal Pelaksanaan
Pendaftaran online

: 17-30 September 2016

Batas pembayaran kontingen

: 8 Oktober 2016

Perlombaan
1. Babak Penyisihan (Online)

: 09 Oktober 2016

2. Pengumuman Peserta Lolos ¼ Final

: 15 Oktober 2015

3. Konfirmasi kedatangan peserta

: 17-22 Oktober 2016

4. ¼ Final

: 05 November 2016

5. Semifinal

: 05 November 2016

6. Final

: 06 November 2016

C. Tempat pelaksanaan
-

Babak penyisihan

: Online

-

Perempat final, Semifinal dan Final

: FKH UGM, Yogyakarta

D. Hadiah
Juara 1

: Rp.3.000.000 + piala + sertifikat + bingkisan ozon

Juara 2

: Rp.2.000.000 + piala + sertifikat + bingkisan ozon

Juara 3

: Rp.1.000.000 + piala + sertifikat + bingkisan ozon

E. Persyaratan peserta
1. Peserta adalah siswa/i Sekolah Menengah Atas (SMA) - sederajat
2. Peserta mendaftar online pada waktu yang ditentukan, pendaftaran dapat dilakukan
pada web www.ozonfkhugm.com
3. Peserta hadir selambat-lambatnya 15 menit sebelum perlombaan dimulai. Peserta
yang terlambat dengan alasan apapun akan didiskualifikasi oleh panitia.
4. Peserta membayar biaya pendaftaran sejumlah :

Rp. 200.000/tim (biaya termasuk, makan dan minum, dan sertifikat.)
Biaya tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Mandiri 137-00-1234033-3 a.n
Akhmalia Suniawati sampai tanggal 7 Oktober 2016.
5. Konfirmasi

via

email:

fkhugmozon@gmail.com

dengan

format:

NAMA

TIM_OZON_NAMA SEKOLAH dan menyertakan bukti transfer.
6. Biaya transportasi pulang pergi (PP) menjadi tanggungan masing-masing peserta
7. Peserta sudah berada di Yogyakarta selambat-lambatnya pada Jumat, 4 November
2016.
8. Lomba Olimpiade Zoologi Nasional akan dilaksanakan pada tanggal 5-6 November
2016
9. Peserta diwajibkan membawa alat tulis sendiri berupa pensil, pulpen dan penghapus.
10. Peserta dilarang menggunakan alat elektronik apapun selama perlombaan
berlangsung.
11. Peserta dilarang meninggalkan ruangan selama perlombaan berlangsung.Apabila
ditemukan

kecurangan

selama

perlombaan

berlangsung,

panitia

berhak

mendiskualifikasi peserta yang bersangkutan.
F. Ketentuan lomba
Lomba Olimpiade Zoologi Nasional dilaksanakan dalam 4 tahap yakni babak
penyisihan (online), ¼ Final (Top 30), Semifinal (Top 15) dan Final (Top 5)
1) Babak penyisihan
Babak penyisihan akan diikuti oleh seluruh tim yang telah melakukan
registrasi dan telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Olimpiade Zoologi
Nasional. Babak ini berupa tes tertulis online yang dikerjakan bersama oleh seluruh
anggota timnya melalui website www.ozonfkhugm.com
Tipe soal

: Multiple choice dengan 4 pilihan ganda

Skema penilaian

: Jawaban benar nilai 1, jawaban salah dan tidak dijawab nilai 0

Jumlah soal

: 100 soal

Waktu

: 120 menit (2 Jam)

Materi

: Osteologi Hewan Domestik, Sitologi Hewan, Terminologi
Kedokteran Hewan, Genetika Umum, Fisiologi, Sistematika
Hewan,
Veteriner

Alur perlombaan

:

Protozoologi,

Ekologi,

Kesehatan

Masyarakat

a. Pada babak ini akan diambil 30 tim dengan nilai tertinggi untuk menuju ke babak
¼ Final (Top 30).
b. Jika ada kesamaan nilai pada tim yang berhak masuk ke ke babak ¼ Final maka
akan diadakan penilaian ulang bersama juri yang bersangkutan
c. Pengumuman pemenang yang lolos ¼ Final akan diumumkan pada tanggal 9
Oktober 2016.
d. Keputusan Juri tidak dapat diganggu gugat.
2) 1/4 Final (Top 30 Teams)
Babak ¼ Final diikuti oleh 30 tim terbaik yang lolos pada babak penyisihan.
Peserta yang lolos pada babak penyisihan harap konfirmasi kepada panitia (melalui
SMS ataupun email) dengan format NAMA TIM_KONFIRMASI KEHADIRAN
(YA/TIDAK)_KEHADIRAN

GURU

PENDAMPING

(YA_TIDAK)_KEDATANGAN PESERTA (PADA TANGGAL)_NOMOR
YANG DAPAT DIHUBUNGI_JENIS PAKET.
Pada babak ini semua tim akan berada pada satu ruangan di Auditorium Fakultas
Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada dan menempati pada tempat yang
sudah disediakan.
Tipe soal

: 75 Soal Pliihan Ganda &5 Soal Essay

Skema penilaian

:

-

Pilihan Ganda

: Benar (+1), Salah/Tidak menjawab (0)

-

Essay

: Benar (+5), Salah/Tidak menjawab (0)

Jumlah soal

: 80 Soal untuk tiap Tim

Waktu

: 100 Menit (1 Jam 40 Menit)

Materi

: Osteologi Hewan Domestik, Sitologi Hewan, Terminologi
Kedokteran Hewan, Genetika Umum, Fisiologi, Sistematika
Hewan, Endoparasit dan Ektoparasit pada Hewan Domestik,
Ekologi, Kesehatan Masyarakat Veteriner

Alur perlombaan

:

1. Masing-masing tim harus lengkap terdiri dari 3 anggota.
2. MC terlebih dahulu membacakan aturan lomba.
3. Babak 1/4 final ini akan diambil 15 tim terbaik yang akan berlanjut ke tahap
Semifinal (Top 15 Teams).
4. Peserta menjawab soal sesuai dengan instruksi pada soal
5. Peserta menggunakan seragam sekolah yang rapi, sopan, dan bersepatu.

Tim yang lolos ke babak semifinal akan diumumkan 60 menit setelah acara ¼
Final. Apabila ada tim dengan nilai yang sama, akan diputuskan terhadap juri yang
bersangkutan. Keputusan Juri tidak dapat diganggu gugat.
3) Semifinal (Top 15)
Babak Semifinal (Top 15) diikuti oleh 15 tim terbaik yang lolos pada babak ¼
Final. Pada babak ini semua tim berada dalam satu panggung menempati posisi yang
sudah ditentukan oleh panitia untuk diarahkan dan diberi penjelasan terhadap
mekanisme alur lomba semifinal. Lomba Semifinal ini dibagi menjadi 2 Mekanisme
yaitu Post-method dan Analysing-method
Tipe soal

: Pilihan Ganda, Paragraf Rumpang, dan Analisa

Skema penilaian

:

-

Pilihan Ganda

: Benar (+5), Salah/Tidak menjawab (0)

-

Paragraf Rumpang

: Benar (+10), Salah/Tidak menjawab (0)

-

Analisa

: Benar (+10), Salah/Tidak menjawab (0)

Jumlah soal

: 50 soal analisa dan 75 Soal pilihan ganda & paragraf rumpang

Materi

:

Splanknologi

Hewan

Domestik,

Histologi

Hewan,

Terminologi Kedokteran Hewan, Biokimia Umum, Fisiologi,
Sistematika Hewan, Bakteri penyebab penyakit pada Hewan
Domestik, Ekologi, Kesehatan Masyarakat Veteriner
Alur perlombaan

:

1. Masing-masing tim harus lengkap terdiri dari 3 anggota.
2. MC terlebih dahulu membacakan aturan lomba.
3. Babak semifinal ini terdiri dari 2 sesi. Masing-masing sesi diikuti oleh 5tim dan
tiap sesi akan diambil tim terbaik yang akan berlanjut ke tahap Final berdasarkan
penilaian juri dan poin yang diperoleh (Top Five).
4. Peserta menjawab soal sesuai dengan instruksi yang diberikan pada soal
5. Terdapat 2 mekanisme lomba dalam babak semifinal yakni Pos & Poin.
- Pos adalah salah satu sesi semifinal yang terdiri dari 10 Soal Pilihan Ganda 5
Soal Paragraf Rumpang. Terdapat 5 pos secara keseluruhan dan tiap tim akan
mengerjakan 15 soal pada masing-masing pos tersebut. Total soal yang
dikerjakan oleh tiap tim pada sesi pos adalah 75 Soal. Soal pilihan ganda masingmasing bernilai 5 poin jika benar dan 0 jika tidak dijawab atau salah. Total
perolehan poin yang didapat adalah 500 poin.

- Poin adalah salah satu sesi semifinal yang terdiri dari 10 pertanyaan analisa dan
dijawab sesuai dengan instruksi yang diberikan. Total soal yang didapatkan tiaptiap tim adalah 50 Soal sedangkan nilai maksimal yang diperoleh adalah 500
poin.
6. Soal akan dibagikan serempak sesuai dengan aba-aba panitia apabila terindikasi
mencuri start maka tim akan didiskualifikasi
7. Jika pada saat penentuan tim yang masuk 5 besar, ada tim dengan nilai yang
sama, maka akan diadakan penilaian ulang oleh juri yang bersangkutan.
8. Tim yang lolos ke babak final akan diputuskan oleh Juri.
9. Keputusan Juri tidak dapat diganggu gugat.
4) Final (Top 5)
Babak Final diikuti oleh 5 tim terbaik yang lolos dari babak semifinal untuk
menentukan posisi juara.
Materi

: Angiologi dan Neurologi Hewan Domestik, Embriologi

Hewan Domestik, Tingkah Laku Hewan, Terminologi Kedokteran Hewan,
Biokimia, Fisiologi, Sistematika Hewan, Virus penyebab penyakit pada Hewan
Domestik, Ekologi, Kesehatan Masyarakat Veteriner

Alur perlombaan dan penilaian adalah sebagai berikut:
a. Soal wajib adalah soal yang terdiri dari 10 pertanyaan dalam amplop yang
dipilih. Poin 100 untuk jawaban benar dan point 0 bila jawaban salah (TIDAK
ADA sistem minus jika menjawab salah). Jika tim penjawab tidak dapat
menjawab soal, maka soal akan hangus.
b. Soal lempar adalah soal yang terdiri dari 10 pertanyaan untuk tiap tim dan
dijawab secara berurutan sesuai dengan urutan tim. Poin 100 untuk jawaban benar
dan poin 0 untuk jawaban salah (TIDAK ADA sistem minus jika menjawab
salah). Jika tim penjawab tidak dapat menjawab soal, maka soal akan
dilemparkan ke tim lain sesuai dengan urutan.
c. Soal rebutan adalah soal yang terdiri dari 20 pertanyaan dan dijawab secara
rebutan oleh masing-masing tim dengan terlebih dahulu menekan bel sebelum
menjawab pertanyaan. Poin 100 bila jawaban benar dan -100 bila jawaban salah.
(ADA sistem minus bagi tim yang menjawab salah dan menekan bel tanpa
menyebutkan jawaban).
d. Waktu menjawab soal adalah 10 detik

Keputusan juri dan panitia tidak dapat diganggu gugat.
Contact person:
Lutfi
Mira
Suci

