
1. Latar Belakang 

Piala GABSI Kota Malang merupakan kejuaraan Bridge terbuka Jawa Timur yang ditujukan kepada 

seluruh pemain bridge Jawa Timur. Piala GABSI Kota Malang ini mempertandingkan kategori pasangan 

bebas dengan sistem pertandingan Swiss.  

Technical Handbook Piala GABSI Kota Malang ini disusun dengan maksud memberi informasi yang 

jelas kepada semua peserta yang akan mengikuti Piala GABSI Kota Malang, Technical Handbook berisi 

tentang peraturan standar yang diberlakukan pada pertandingan bridge didasarkan pada Laws of Duplicate 

Contract Bridge 2017. 

Kemudian tujuan disusunnya Technical Handbook ini adalah untuk acuan dan panduan bagi peserta 

tentang sistem pertandingan, jadwal, etika, ketentuan juara dan lain-lain yang berkaitan dengan 

pertandingan Piala GABSI Kota Malang. 

Technical handbook ini sekaligus dapat dipakai sebagai upaya untuk meminimalkan terjadinya 

perbedaan persepsi, perselisihan dll. pada saat pertandingan sehingga diharapkan pertandingan Piala 

GABSI Kota Malang dapat berjalan lancar. 

2. Waktu dan Tempat 

Piala GABSI Kota Malang akan di pertandingkan pada 

Waktu  : Minggu, 29 Januari 2023 

Tempat  : Malang Creative Center, Lt 2. 

3. Ketentuan Peserta 

 
a. Umum 

• Batas usia Kelompok Umur 21 adalah kelahiran maksimal tahun 2002 

• Kuota Peserta 50 pasang. 

b. Pendaftaran 

• Untuk peserta Kelompok Umur 21 mendaftar melalui link google form berikut: 

bit.ly/pialagabsimalang 

• Untuk peserta Kelompok Umur 21 wajib melampirkan KTP/ Kartu Pelajar 

• Untuk peserta Open dapat melalui link gform diatas atau mendaftar secara 

langsung melalui contact person (bisa Whatsapp) dengan melampirkan bukti 

transfer. 

c. Contact Person 

• 08970323358 (Febrianto Nugroho) 

  



4. Jadwal Pertandingan 

Berikut jadwal pertandingan Piala GABSI Kota Malang 

No. Keterangan Waktu 

1. Sesi 1 09.00-10.15 

2. Sesi 2 10.30-11.45 

3. Ishoma 11.45-12.45 

4. Sesi 3 12.45-14.00 

5. Sesi 4 14.15-15.30 

6. Sesi 5 16.00-17.15 

7. Penutupan 17.30-19.00 

Jadwal tersebut dapat berubah sewaktu-waktu ketika terdapat kondisi tertentu. 

5. Sistem Pertandingan 

 
a. Pertandingan menggunakan sistem swiss 5 babak dengan tiap babak memainkan 10 board. 

Pada sesi terakhir bisa bertemu dengan lawan yang sama. 

b. Pemain yang terlambat hadir ditempat pertandingan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, 

akan dikenakan sanksi sebagai berikut: 

• Terlambat 0-10 menit peringatan  

• Terlambat 10-15 menit penalty 1 vp 

• Terlambat 15-20 menit penalty 2 vp 

• Terlambat diatas 20 menit pemain bersangkutan dinyatakan WO.  

c. Juara ditentukan berdasarkan total Victory Point (VP).  

 

6. Ketentuan Juara 

Juara yang diperebutkan dalam Piala GABSI Kota Malang ini antara lain 

a. Pasangan Open diambil dari 3 pasangan yang memiliki total VP tertinggi 

b. Pasangan KU 21 diambil dari 3 pasangan KU 21 yang memiliki total VP tertinggi 

c. Terbaik Pelajar diambil dari pasangan yang memiliki total VP tertinggi pada setiap jenjang (SD, 

SMP, dan SMA) dengan ketentuan pada setiap jenjang tersebut terdapat paling sedikit 4 pasang. 

7. Lain-lain 

Untuk tetap menjaga etika dan kesopanan demi kenyamanan bersama dan menciptakan suasana 

bermain bridge yang baik peserta diharapkan memakai pakaian yang sopan dan bersepatu.  


