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BMW Car Clubs Indonesia Solo Chapter 
 

KONTES KENDARAAN DALAM RANGKA 
ULANG TAHUN KE DELAPAN BMWCCI SOLO CHAPTER. 
 
LOKASI 
Tempat  : The Park Mall 
     Jl. Ir. Soekarno, Solo Baru, Madegondo, Grogol 
     Sukoharjo 57552 
Waktu  : Sabtu, 16 Desember 2017 
 
PENDAFTARAN 
Biaya  : bebas biaya pendaftaran 
Panitia   : Pariandarta, 0811902950, pariandarta70@yahoo.com 
    Herfit, 087836654633, herfitbmw@yahoo.com 
 
KATEGORI PENILAIAN 

A.   Keaslian  
1)  BMW E30 terbaik 
2)  BMW E36 terbaik 
3)  BMW E46 terbaik 
4)  BMW E28 terbaik 
5)  BMW E34 terbaik 
6)  BMW E39 terbaik 

  
B.  Modifikasi BMW  

1)  Modifikasi BMW E30 terbaik 
2)  Modifikasi BMW E36 terbaik 
3)  Modifikasi BMW E46 terbaik 
4)  Modifikasi BMW E28 terbaik 
5)  Modifikasi BMW E34 terbaik 
6)  Modifikasi BMW E39 terbaik 

  
C.  Kendaraan BMW Terbaik pilihan pengunjung  

 
 
PERATURAN 
 

A. Kelas Keaslian 

 Bagian dalam kendaraan 

1. Keaslian suku cadang 
2. Kerapihan 
3. Kebersihan 

 Bagian luar kendaraan 

1. Cat masih asli bawaan dari pabrikan 
2. Tidak ada cacat  
3. Tidak ada kerusakan pada perangkat terpasang 

 Bagian ruang mesin kendaraan 

1. Menggunakan suku cadang OEM 
2. Kerapihan 
3. Kebersihan 
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4. Tidak ada rembesan atau kebocoran 

 Bagian kaki kendaraan 

1. Menggunakan suku cadang OEM 
2. Kerapihan 
3. Kebersihan 
4. Tidak ada rembesan atau kebocoran 

 
B. Kelas Modifikasi BMW 

 Modifikasi kendaraan dengan menggunakan merek atau modifikator BMW 

 Penilaian dititikberatkan pada keserasian penggunaan produk bila tidak 1 produk 
 

C. Kendaraan terbaik pilihan pengunjung 

1. Peserta dikelas A (keaslian) dan B (modifikator BMW) bisa terpilih dikelas ini.  
2. Bagian luar kendaraan bebas, dapat menggunakan merek apa saja atau dibuat 

menurut pesanan (bodykit, spoiler, dst.)  
3. Eksterior bebas, dapat menggunakan brand apa saja/custom (bodykit, spoiler, 

dst.)  
4. Interior bebas, dapat menggunakan brand apa saja/custom (setir, pemidah gigi, 

dll)  
5. Pelek bebas, bisa menggunakan merek diluar modifikator BMW ataupun barang 

tiruan.  
6. Diperkenankan melakukan penggantian mesin/engine swap dengan tipe mesin 

BMW lainnya. 
7. Audio Bebas.  
 
 

Catatan: 

1. Hanya ada 1 pemenang untuk setiap kategori. 
2. Kontes akan dilangsungkan apabila jumlah peserta minimal 2 peserta untuk setiap kategori. 
3. Keputusan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 
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BMW Car Clubs Indonesia Solo Chapter 
 
KONTES KENDARAAN DALAM RANGKA 
ULANG TAHUN KE DELAPAN BMWCCI SOLO CHAPTER. 
 

 

PERATURAN 

PASAL 1 : PENYELENGGARAAN  

1.1. Kontes kendaraan dalam rangka ulang tahun ke delapan BMWCCI SOLO CHAPTER 
merupakan bagian dari kegiatan untuk memeriahkan acara dan sebagai penyelenggara  
kontes  adalah panitia ulang tahun ke delapan BMWCCI SOLO CHAPTER. 

1.2. Penyelenggara membentuk tim penilai, yang selanjutnya disebut Tim Juri, untuk menilai 
mobil peserta berdasarkan kategori yang sudah ditetapkan di dalam peraturan ini. 

1.3. Penyelenggara  berhak  merubah,  menambah,  dan  mengurangi  peraturan  dan  kategori 
dengan  mempertimbangkan  aspek  dan  kondisi  tertentu  atas  dasar  dan  tujuan  untuk 
kebaikan bersama.  

1.4. Penyelenggara akan menginformasikan perubahan yang ada kepada peserta secara lisan 
atau tertulis melalui laman web atau media sosial BMWCCI SOLO CHAPTER. 

 

PASAL 2 : PENDAFTARAN  

2.1. Pendaftaran  peserta kontes kendaraan terbuka  untuk  umum,  seluruh  tipe  mobil  BMW 
diperbolehkan mengikuti acara ini.  

2.2. Peserta wajib membaca dan memahami isi dari peraturan dan kategori kontes ini dan 
dengan  mengikuti kontes kendaraan ini  peserta  dianggap  telah  menyetujui  dan  sepakat  
untuk mentaati dan melaksanakan segala aturan yang tercantum di dalam peraturan dan 
kategori ini.  

2.3. Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran dan lembar data spesifikasi dengan lengkap dan  
jelas,  serta  diserahkan  kepada  panitia  paling  lambat  sebelum  tenggat  waktu 
pendaftaran ditutup.  

2.4. Tidak ada biaya pendaftaran, cukup isi formulir dengan melampirkan salinan/scan STNK  
2.5. Pendaftaran dibuka tanggal 18 Nopember 2017 dan di tutup pada tanggal 2 Desember 

2017 pukul 10.00.   

 

PASAL 3 : PESERTA  

3.1. Peserta  akan  memperoleh  stiker tanda mengikuti kontes  dan  wajib  dipasang pada kaca 
depan sebelah pojok kiri atas.  

3.2. Panitia berhak memasang stiker sponsor ulang tahun ke delapan BMWCCI SOLO 
CHAPTER dan harus dipasang  serta  dipertahankan  selama  acara  berlangsung  hingga  
acara  dinyatakan berakhir.  
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3.3. Peserta  diwajibkan  berada  di  tempat  penilaian  agar  memudahkan  dan  mempercepat 
penilaian  serta  dapat  mempresentasikan/menjelaskan  kepada  Tim  Juri  detail  mobilnya 
pada saat penilaian.  

3.4. Disarankan masing-masing peserta membuat cetakan detail tentang spesifikasi mobilnya 
dan  diletakkan  di  kaca  depan  atau  dengan  X  banner  disamping  masing-masing  mobil 
peserta. 

   

PASAL 4 : PARKIR  

4.1. Jadwal parkir mobil peserta pada tanggal 16 Desember 2017 mulai pukul 10.00 WIB 
sampai pukul 13.00 WIB.  

4.2. Peserta wajib mengisi daftar hadir untuk memperoleh stiker pemeriksaan, stiker sponsor,  dll 
sebagai bukti telah datang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.  

4.3. Pengaturan  parkir  peserta  diatur  oleh  panitia  berdasarkan  tata  letak  display  secara 
keseluruhan.  

4.4. Apabila melewati batas waktu, maka peserta dianggap mengundurkan diri. Mobil peserta 
bisa tetap ditampilkan dalam  kontes  namun tidak dilakukan penilaian.  

 

PASAL 5 : TIM JURI  

5.1. Tim Juri berjumlah 3 orang, merupakan sosok yang berkompeten dan dianggap mampu dan  
yang sudah melewati seleksi oleh panitia. 

5.2. Tim  Juri  mempunyai  hak  penuh  untuk  menentukan  pemenang kontes, bersifat mutlak 
dan tidak bisa diganggu gugat.  

 

PASAL 6 : PENJURIAN  

6.1. Penjurian dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2017 mulai pukul 14.00 WIB.  
6.2. Pada  saat  penjurian,  peserta  atau  wakilnya  wajib  hadir  di  samping  mobilnya  untuk 

mempresentasikan  detail  unit  mobilnya  untuk  memudahkan  dan mempercepat  proses 
penilaian.  

6.3. Team juri akan menandai di stiker penjurian terhadap mobil yang sudah dinilai.  
6.4. Keputusan tim juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.  

  

PASAL 7 : KEAMANAN DAN KEBERSIHAN  

7.1. Kelengkapan mobil peserta menjadi tanggungjawab peserta sendiri.  
7.2. Peserta  wajib  menjaga  kebersihan  disekitar  area  mobilnya  selama  kegiatan  

berlangsung.  
7.3. Peserta  dapat  menempatkan SPG atau  pengawas  untuk  menjaga  mobilnya  selama 

kegiatan  berlangsung.  
7.4. Panitia menempatkan petugas keamanan di sekitar wilayah acara untuk mengawasi arus 

pengunjung.  
7.5. Panitia  tidak  bertanggungjawab  terhadap  semua  kehilangan  dan  kerusakan  yang terjadi 

terhadap mobil peserta, baik pada saat parkir masuk maupun saat acara berlangsung.  

  

PASAL 8 : PERATURAN UMUM  

8.1. Peserta tanpa kecuali wajib menjunjung tinggi azas sportivitas dan kejujuran.  
8.2. Peserta  tanpa  kecuali  dilarang  mencontek/melihat  hasil  penjurian  secara  langsung 

ataupun tidak hasil penjurian selama proses penjurian berlangsung.  



 

 

8.3. Peserta wajib menjaga kebersihan selama persiapan, parkir, dan pada saat acara 
berlangsung hingga acara selesai.  

8.4. Peserta wajib menjaga ucapan dan tindakan selama acara berlangsung terhadap peserta 
lain, pengunjung, panitia, serta tim juri.  

8.5. Minimal  kontestan  dalam  setiap  kelas  adalah  dua  mobil,  kalau peserta kurang  dari  dua 
mobil maka kontes di kelas tersebut di tiadakan. 
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FORMULIR PENDAFTARAN KONTES KENDARAAN DALAM RANGKA 

ULANG TAHUN BMWCCI SOLO CHAPTER KE DELAPAN 

01 NO REGISTRASI : 

02 NAMA : 

03 ALAMAT : 

04 CHAPTER / REGISTER : 

05 NOMOR MEMBER : 

06 EMAIL : 

07 NO. TELP/HP : 

08 DATA KENDARAAN : 

A MEREK : 

B TYPE KENDARAAN : 

C TYPE BODY : 

D TAHUN KENDARAAN : 

E NO POLISI : 

F WARNA : 

  KELAS YANG DI IKUTI (CONTRENG ✔) 

  1. Keaslian BMW Terbaik   MAKSIMUM HANYA 2 KATEGORI YANG 
DAPAT DI KUTI OLEH PESERTA KONTES 
KENDARAAN.  

  2. Modifikasi BMW Terbaik    

  3. Kendaraan BMW Terbaik 
pilihan pengunjung 

          

 Bersama ini saya menyatakan bahwa data yang saya isi sudah benar sesuai dengan peraturan  
yang ada dan saya bersedia mematuhi semua peraturan yang ada. 

  

 

Tanda  Tangan Peserta      

   

 

     

 

(…………………………………………..) 
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