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PERSYARATAN DAN TEKNIS PELAKSANAAN TAHAP II (SEMIFINAL) 

AMERICAN CORNER NATIONAL ENGLISH OLYMPIAD 2013 

 

 Berikut kami informasikan persyaratan dan teknis pelaksanaan tahap II (semifinal) 

American Corner National English Olympiad 2013. 

A. PERSYARATAN 

1. Persyaratan ini berlaku untuk peserta SD/MI , SMP/ MTS yang lolos ke tahap II 

(semifinal) American Corner National English Olympiad 2013. 

2. Peserta adalah siswa yang sudah masuk daftar semifinalis lolos ke babak ini dan 

tidak boleh diwakilkan. 

3. Peserta wajib membawa surat keterangan dari sekolah ditanda tangani kepala 

sekolah menyatakan yang bersangkutan adalah siswa sekolah yang diwakilkan. 

4. Peserta wajib menunjukan kartu pelajar asli dan melampirkan foto copy kartu 

pelajar dan foto berwarna  ukuran 4 x 6 masing-masing dua lembar. 

5. Peserta diwajibkan memakai pakaian seragam sekolah masing-masing. Batik 

sekolah diperkenankan.   

6. Peserta membawa sendiri  keperluan alat tulis. 

7. Peserta diharapkan hadir satu jam sebelum kompetisi tahap II dimulai (rundown 

kegiatan terlampir) . 

8. Peserta diwajibkan untuk melakukan registrasi secara online paling lambat 25 

Januari 2013 pukul 23.59 WIB. 

 

B. TEKNIS PELAKSANAAN DAN RUNDOWN  KEGIATAN 

PELAKSANAAN TAHAP II 

1. Peserta lolos pada tahap ini berjumlah 150 siswa SD dan 150 siswa SMP 

2. Pada tahap II ini, peserta akan mengaplikasikan kemampuan: 

a. membaca (reading)  untuk siswa SD & SMP 
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b. berbicara (speaking) untuk siswa SD & SMP, dan  

c. mendengarkan (listening) untuk siswa SMP 

3. 150 peserta  SD dan 150 peserta SMP akan dipecah menjadi masing-masing  6 

kelompok kecil  ditentukan oleh nomor urut registrasi. 

4. Peserta akan berkompetisi mengerjakan tes tulis seperti yang tercantum pada point 

2, berdasarkan levelnya (SD atau SMP). 

5.  Setiap peserta harus melewati semua pos untuk bisa berkompetisi ke babak 

berikutnya. 15 siswa dengan nilai tertinggi dari setiap grade (kelas)  akan 

berkompetisi di babak final. 

6. Pemenang American Corner National English Olympiad 2013 akan ditentukan 

berdasarkan total nilai ditahap II dan III.  

 

Hari Rabu 30 Januari  2012 

NO JAM KEGIATAN TEMPAT KET 

1 08:00 – 09:00 
Registrasi Ulang Teater  Ambil no 

peserta 

2 09:00 – 09:30 
Pembukaan &Technical 

Meeting 

teater Panitia 

3 09:30 – 10:00 
Persiapan peserta Teater Pembagian 

kelompok 

4 10:00 – 11:30 Pelaksanaan tes tulis SD - SMP Teater  

5 11:30 – 13:00 

-Pelaksanaan tes listening 

(SMP) 

-pelaksanaan tes speaking (SD) 

-Teater 

-Dome 

 

6 13:00 – 14:00 ISHOMA   

7 14:00 – 15:300 
-Pelaksanaan tes Speaking SMP 

-pengumuman SD 

-DOME 

-Teater 

 

8 15:30 – 16:00 

-Sholat Ashar 

-pengantaran peserta SD ke 

penginapan 

  

9 16:00 – 16:30 Pengumuman SMP teater  

10 16:30 – 17:00 
Pengantaran peserta SMP ke 

penginapan 

DOME  
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C. AKOMODASI 

Panitia menyediakan penginapan tanggal  29 – 30 januari. Apabila ada peserta dan 

pembina yang berencana menginap pada tanggal tersebut silakan menghubungi  panitia 

dan mengisi formulir registrasi online, dengan ketentuan sbb: 

a. Untuk seluruh peserta babak Semifinal dan pendamping 

Check in pukul 12.00 tanggal 29 Januari 2013  

Check out pukul 12.00 tanggal 30 Januari 2013 

b. Untuk peserta yang lolos ke babak final dan pendamping 

Check in sebagaimana peserta dibabak semifinal 

Check out pukul 12.00 tanggal 31 Januari 2013  

c. Bagi peserta / pendamping yang check in sebelum atau check out setelah waktu 

yang disediakan maka semua pembiayaan yang diakibatkan akan menjadi 

tanggung jawab peserta atau pembina. 

d. Peserta atau pembina diwajibkan untuk mengisi Formulir registrasi dan 

akomodasi online yang sudah terlampir di bagian pengumuman website kami 

amcor.umm.ac.id formulir yang  sudah dibuat dan diisi oleh  peserta atau 

pembina adalah mutlak menjadi dasar yang kuat dan apabila ada hal yang diluar 

reservasi yang anda buat (membatalkan atau menganulir) maka segala 

pembiayaan yang diakibatkan diluar tanggung jawab panitia. 

e. Batas akhir pengumpulan registrasi dan akomodasi online adalah tanggal 25 

Januari 2013 pukul 23.59 wib.  


