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SAMBUTAN 
DEKAN FEB UI

Assalamuʼalaikum warrahmatulahi wabarakatu,

Salam Sejahtera, Om Swasti Astu, Namo 
Buddaya, Salam Kebajikan.

Alhamdulillah kita ucapkan syukur kepada Allah 
SWT-Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan 
rahmatnya, kita semuanya bisa berkumpul, 
berinteraksi dan bersama-sama menyongsong 
kegiatan UI ULTRA 2022. Kegiatan UI ULTRA 2022 
yang akan dilaksanakan tanggal 26-27 
November 2022 di Kampus Universitas 
Indonesia merupakan kegiatan yang diinisiasi 
oleh Komunitas FEUI Runners dibawah ILUNI 
FEB UI yang bertujuan untuk memasyarakatkan 
olahraga lari dan mendorong gaya hidup sehat 
terutama pasca pandemi Covid-19.
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Kegiatan UI ULTRA 2022 merupakan kegiatan lari uji ketahanan untuk menyelesaikan 
lari sepanjang 70 KM mengelilingi kampus UI yang asri, bersih dan hijau. Kegiatan UI 
ULTRA 2022 membutuhkan ketahanan fisik, mental, semangat, strategi dan kerjasama 
tim yang solid. Nilai-nilai dari UI ULTRA 2022 dapat diimplementasikan dalam 
kehidupan sehari-hari untuk membangun kehidupan yang lebih baik, seimbang, sehat 
dan bermakna. 

UI ULTRA 2022 bukan hanya sekedar berlari, tetapi sekaligus kegiatan sosial untuk 
menggalang dana abadi pendidikan Universitas Indonesia untuk membantu 
mewujudkan akses pendidikan yang merata dan berkualitas untuk seluruh anak 
bangsa. Berlari untuk Kesehatan dan masa depan pendidikan Indonesia.

Saya tunggu partisipasi dan dukungan anda semuanya di UI ULTRA 2022. 

Wassalamuʼalaikum wr. wb.

TEGUH DARTANTO
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Indonesia



SAMBUTAN
KETUA ILUNI FEB UI

Assalamuʼalaikum warrahmatullahi wabarakatu,

Salam Sejahtera untuk kita semua.

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 
limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat 
melaksanakan kegiatan UI Ultra pada tahun ini.

Pandemi COVID-19 yang melanda masyarakat 
Indonesia dan dunia tidak dipungkiri telah 
menumbuhkan kesadaran masyarakat akan 
pentingnya menjaga gaya hidup sehat. 
Terinspirasi dari hal tersebut, komunitas FEUI 
Runners di bawah naungan ILUNI FEB UI 
menyelenggarakan kegiatan UI Ultra 2022 dalam 
rangka mendukung gerakan hidup sehat dan 
merayakan solidaritas masyarakat Indonesia 
dalam berjuang menghadapi pandemi. Adapun
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Terima kasih kepada para peserta yang telah senantiasa mendukung terlaksananya 
kegiatan yang positif ini. Semoga penyelenggaraan UI Ultra 2022 dapat meningkatkan 
keakraban dan solidaritas dari seluruh keluarga besar civitas akademika UI, serta 
menjadi kontribusi nyata terhadap dunia pendidikan Indonesia.

Wassalamuʼalaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ALEXANDRA ASKANDAR
Ketua Umum ILUNI FEB UI

hasil penggalangan dana dari penyelenggaraan UI Ultra 2022 akan disumbangkan 
untuk Dana Abadi Pendidikan Universitas Indonesia ataupun Bantuan Pendidikan ILUNI 
FEB UI.



SAMBUTAN 
KETUA PELAKSANA/RACE DIRECTOR
UI ULTRA 2022
Assalamualaikum Warrahmatullah Wabarakatuh
Shalom, Om Swastiastu, Nama Budhaya, Salam 
Kebajikan.
Halo Runners, kami sangat bersemangat dan 
penuh suka cita menyambut seluruh pelari 
dalam lomba lari tahunan UI ULTRA 2022. 
Seluruh tim dan panitia telah bekerja keras 
mempersiapkan lomba. Saya selaku Race 
Director telah memastikan seluruh pelari akan 
menjumpai jalur lari yang aman, vibes yang 
spektakuler serta suasana Kampus UI Depok 
yang akan memberikan kesan baik yang tidak 
terlupakan.
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UI ULTRA 2022 akan menyajikan tempat dan sudut yang menjadi ciri khas Kampus UI 
Depok, baik di jalur dan race villagenya. Jalur telah kami pastikan cukup terang dan 
menyenangkan walaupun malam hari. Selamat menikmat pengalaman berlari malam 
di Kampus UI Depok dengan aman dan nyaman.
Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas 
perkenannya, lomba lari ini dapat terlaksana. Kami haturkan pula terima kasih kepada 
Rektor Universitas Indonesia, Dekan FEB UI, Ketua ILUNI FEB UI, seluruh sponsor dan 
tentunya panitia dan sukeralawan.
Penyelenggaraan UI ULTRA 2022, setelah 2 tahun pandemi, merupakan sebuah 
tantangan tersendiri bagi kami, tetapi dengan dukungan dari banyak pihak, UI ULTRA 
2022 akan menjadi lomba lari yang luar biasa.
Terima kasih sekali lagi kepada seluruh pihak yang telah mengambil bagian demi 
suksesnya lomba ini.

#uiultra2022 #returnstrong
Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

Om Shanti Shanti Shanti Om.

DINNY R. DEWANTO
Race Director,  UI Ultra 2022



SAFETY BRIEFING
Lomba lari UI ULTRA 2022 dipersiapkan sebagai lomba yang memberi rasa aman dan 
nyaman baik bagi peserta maupun pelaksana yang terlibat, namun terdapat resiko 
yang perlu diantisipasi bersama, terutama dari sisi peserta:

1. Pelajari secara seksama setiap informasi pada buku panduan ini
2. Perhatikan kondisi fisik anda menjelang lomba, jangan memaksakan mengikuti 

lomba jika kondisi fisik dalam keadaan tidak fit atau mengalami gangguan 
kesehatan yang dirasa dapat membahayakan jika mengikuti lomba.

3. Atur pola istirahat menjelang lomba, pastikan tidak dalam keadaan kelelahan 
atau kurang istirahat.

4. Atur hidrasi dan nutrisi menjelang lomba, perhatikan jenis asupan makanan yang 
dikonsumsi.

5. Pastikan mengisi formulir PAR-Q secara jujur, ikuti arahan kewajiban 
menyertakan surat Medical Clearance jika terdapat jawaban YA/RAGU-RAGU yang 
anda isi.

6. Pelajari dan isi formulir WAIVER secara seksama, informasikan kepesertaan 
anda kepada keluarga inti/keluarga terdekat.

7. Dilarang keras menggunakan nomor dada atau gelang identitas emergency milik 
orang lain.

8. Selalu ukur kemampuan tubuh, jangan memaksakan melanjutkan lomba jika 
mengalami gangguan/keluhan kesehatan, segera hubungi tim medis untuk 
mendapat pertolongan.

9. Perhatikan hidrasi dan nutrisi saat berlomba, terdapat 3 titik Hydration Points di 
sepanjang rute dengan antar jarak tidak melebihi 3 km.

10. Petugas dan pelayanan medis terdapat di Race Village dan rute lomba, jangan 
ragu meminta pertolongan jika membutuhkan layanan medis.

11. Jangan keluar dari rute lomba yang telah ditentukan, hati-hati terdapat jalur 
kendaraan di ruas berbeda yang dilalui oleh kendaraan bermotor.

12. Ikuti arahan panitia jika terjadi keadaan emergency seperti hujan lebat, angin dan 
lain-lain.
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RACE BRIEFING

1. Pelajari mekanisme Looping Control dan tata cara Relay secara seksama.

2. Pelajari aturan umum dan aturan khusus perlombaan pada buku panduan ini. 

3. Nomor Dada/BIB wajib dikenakan di dada untuk memudahkan petugas mengenali 

melakukan mekanisme looping control dan check point.

4. Untuk kategori Team Relay, rencanakan dan sepakati urutan pelari dalam satu tim, 

pastikan semua anggota dapat memperkirakan kapan mendapat waktu giliran 

berlari.

5. Pastikan telah berada di lokasi lomba sebelum start dimulai bagi peserta Individu 

dan pelari pertama kategori Relay, serta sebelum giliran tiba bagi peserta Relay 

lainnya, persiapkan diri anda untuk siap berlari.

6. Sengketa lomba hanya dapat diajukan oleh peserta yang resmi terdaftar, segera 

menghubungi Race Director, syarat dan ketentuan pelajari di peraturan lomba.

7. Setiap peserta Kategori Team Relay wajib mengenakan Gelang ID Emergency, 

terdapat nama dan data pribadi penting anda pada gelang. Tidak ada nama pada 

Nomor Dada/BIB untuk kategori Team Relay
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PENERAPAN PROTOKOL PENCEGAHAN PENULARAN 
COVID – 19

Seluruh unsur yang terlibat pada perlombaan UI ULTRA (Panitia, Peserta, Pendukung 

dan Penonton) wajib mengikuti Protokol Pencegahan Penularan COVID-19 sebagai 

berikut:

- Dapat menunjukkan bukti Vaksin ke-3 pada aplikasi peduli lindungi.

- Melakukan Check-In Peduli Lindungi pada titik masuk. 

- Tidak berpartisipasi pada acara UI ULTRA jika suhu badan melebihi 37 derajat 

celcius/mengalami gejala batuk & demam.

- Membawa dan menggunakan masker saat berbicara dan berada di dalam 

ruangan tertutup.

- Menjaga jarak aman saat berkerumun.
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UI ULTRA 2022
#RETURN STRONG

UI Ultra 2022 diselenggarakan oleh FEUI Runners dan Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis, Universitas Indonesia. Lomba lari UI Ultra 2022 adalah lomba lari jarak jauh 

dengan jarak 70 km, mengitari kompleks Kampus UI, Depok.

UI Ultra 2022 mengajak para pecinta lari jarak jauh, baik dari kalangan alumni FEB UI 

dan UI, maupun umum, untuk tetap beraktivitas dan berolahraga di masa pandemi. 

Peserta dapat menempuh 70 km secara individu maupun berkelompok secara relay. 

Kegiatan ini akan turut memperkuat tali silaturahmi alumni FEB UI antar angkatan dan 

juga alumni UI antar fakultas serta silaturahmi dengan komunitas pelari lainnya. 

Kegiatan UI Ultra 2022 akan dilaksanakan pada tanggal 26-27 November 2022 di 

Kampus UI Depok, Jawa Barat.

Hasil dari pelaksanaan UI Ultra 2022 akan digunakan untuk mendukung penggalangan 

Dana Abadi Pendidikan Universitas Indonesia dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 

Universitas Indonesia.
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INFORMASI UMUM
Nama Kegiatan : UI ULTRA 2022
Jenis Kegiatan : Perlombaan Lari Malam Hari
Jarak Rute Lomba : 70 Km
Jenis Rute : Jalan Aspal (Road Running)
Lokasi Lomba : Kampus Universitas – Depok
Tanggal Pelaksanaan : 26 – 27 November 2022
Start Pelari Pertama : Pukul 20.00 WIB (26 November 2022)
Batas Waktu Lomba : Pukul 08.00 WIB (27 November 2022)
Penyelenggara : Alumni FEB UI & FEUI Runners
Konsultan Teknis : Debrads Race Management
Jumlah Peserta : 1000 Peserta
Kategori Lomba :

- Full Individu (1 orang)
- Team Relay 2 (Estafet 2 orang dalam 1 tim)
- Team Relay 5 (Estafet 5 orang dalam 1 tim)
- Team Relay 10 (Estafet 10 orang dalam 1 tim)
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SARAN PERLENGKAPAN / OPTIONAL GEARS
Perlengkapan berikut bukan merupakan Perlengkapan Wajib (Mandatory Gears) 
namun disarankan dipergunakan untuk kenyamanan saat berlomba terutama bagi 
peserta Kategori Full Individu:

1.Sepatu jenis Road Running
2.Kaos Kaki dan cadangan
3.Pakaian cepat kering (Quick Dry) dan cadangan
4.Headlamp
5.Jam GPS recording
6.Running Vest / Hydration Bag
7.Botol Air / Water Soft Flask min. 500 ml
8.Energy Gel / Energy Bar
9.Plester/Lotion anti lecet dan obat pribadi.



HARI / TANGGAL WAKTU

Rabu, 23 November 2022 10.00 – 21.00

Kamis, 24 November 2022 10.00 – 21.00

HARI/TANGGAL KEGIATAN

SABTU
26 November 2022

17.00 WIB
18.30 WIB
20.00 WIB

 
  
Race Village & Drop Bag dibuka
Race Briefing Seluruh Kategori*
Flag Off Start Seluruh Kategori

MINGGU
27 November 2022

08.00 WIB
 

08.35 WIB
 

09.30 WIB

 
 
Batas Waktu Lomba (Cut Off Time) Seluruh 
Kategori
Pengumuman & Penyerahan Hadiah Pemenang

Penutupan Kegiatan
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JADWAL KEGIATAN

Lomba UI Ultra 2022
Race Village: Area Rotunda Rektorat & Balairung UI
*) Race Briefing dilaksanakan di Zona Looping & Relay dalam bentuk Penjelasan Teknis & Simulasi 

Mekanisme Looping & Relay.

Pengambilan Paket Lomba (Race Pack Collection)
Lokasi: Decathlon Pondok Indah – Jakarta.



PAKET LOMBA/RACE PACK

1. Race Pack Collection (RPC) diadakan selama 2 hari, pada hari Rabu dan Kamis, 
tanggal 23 dan 24 November 2022.

2.  Waktu pelayanan RPC dimulai pukul 10.00 - 21.00 WIB.
3. Panitia tidak melayani pengambilan Race Pack di hari lain dan jam yang telah 

ditentukan.
4.  Lokasi RPC di Decathlon Pondok Indah, Jl. Metro Pondok Indah Blok BB No.3, 

RW.16, Pd. Pinang, Kec. Kby. Lama, Kota Jakarta Selatan.
5. Sebagai syarat pengambilan Race Pack, setiap peserta wajib menyertakan 

dokumen sebagai berikut :
A. Kartu Identitas & Email Konfirmasi Kepesertaan  (keduanya boleh berupa 

digital), untuk Team Relay Email Konfirmasi telah dikirimkan ke alamat 
email leader team yang mendaftarkan.

B. Form PAR-Q yang telah diisi dan ditandatangani oleh masing - masing 
peserta (Link Form PAR-Q telah dikirim ke email masing-masing peserta).

C. Form WAIVER yang telah diisi dan ditandatangani oleh masing-masing 
peserta (Link WAIVER telah dikirim ke email masing-masing peserta).

D. Untuk Kategori Team Relay 2, 5, dan 10, pengambilan Race Pack wajib 
dilakukan oleh Team Leader secara kolektif. Jika Team Leader 
berhalangan hadir, dapat diwakili oleh anggota team dengan menyertakan 
Surat Kuasa dari Team Leader.

E. Nomor Kontak RPC:  Arief (0819-7513-123)
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PETUNJUK LOKASI LOMBA

- Lokasi Lomba berada di dalam kawasan Kampus Universitas Indonesia -Depok.
- Pusat Kegiatan (Race Village) berada di Area Rotunda Rektorat UI dan Balairung UI.
- Akses menuju Race Village dengan menggunakan kendaraan melalui Gerbang 

Utama dan Gerbang Buku, dibuka selama 24 Jam.
- Area Parkir berada di Area Boulevard dan Kawasan RSUI, ikuti petunjuk arah dan 

petugas yang berjaga.
- Akses menuju Race Village pagi pengguna Kereta Api dari Stasiun Pondok Cina, 

pintu pejalan kaki dari Stasiun Pondok Cina dibuka sampai pukul 21.00 WIB pada 
tanggal 26 November 2022 dan akan dibuka kembali pada pukul 06.00 WIB pada 
tanggal 27 November 2022.

13



DENAH PUSAT KEGIATAN

Fasilitas Bagi Peserta di Area Race Village:

- Tenda Penitipan Tas

- Musholla

- Toilet

- Area Tunggu Meja Kursi dan Istirahat (Velbed)

- Water Station & Refreshment 

- Layanan Physio & Medis

- Pusat penjualan makanan UMKM.
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PERATURAN PERLOMBAAN
A.  PERATURAN UMUM

1. Setiap peserta wajib terdaftar pada database penyelenggara lomba.
2. Peserta berlomba menurut kategori yang telah dipilih saat melakukan registrasi.
3. Saat berlomba, setiap peserta wajib mengenakan nomor dada, untuk kategori Full 

Individu 70K mengenakan nomor dada sesuai dengan nama yang tertera pada 
nomor dada, untuk Kategori Relay 2,  Relay 5 dan Relay 10 wajib mengenakan nomor 
dada sesuai dengan kelompoknya masing-masing.

4. Untuk Kategory Relay 2, Relay 5 dan Relay 10 wajib mengenakan gelang identitas 
yang telah disediakan oleh penyelenggara selama perlombaan.

5. Setiap peserta wajib mengikuti rute yang telah ditentukan oleh penyelenggara 
lomba, terdapat titik check point di rute perlombaan, setiap peserta wajib terekam 
oleh alat timing system yang dipasang di Checkpoint rute.

6. Terdapat 3 titik Water Station di rute lomba, setiap titik berjarak tidak lebih dari 3 
Km. Water Station yang disediakan oleh Komunitas wajib terdaftar dan seijin 
penyelenggara lomba. Pengaturan titik Water Station akan ditentukan oleh 
penyelenggara lomba.

7. Batas Waktu (Cut Off Time) bagi seluruh kategori adalah 12 jam dihitung dari Gun 
Time/Flag Off dimulai.
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B.  PERATURAN KHUSUS

Kategori Full Individu:
1. Tidak ada pergantian pelari selama berlomba, setiap peserta wajib menyelesaikan 

jarak 70 Km (10 Loop) secara individu.
2. Setiap Peserta wajib memperlambat kecepatan berlari saat memasuki Zona 

Looping. Setiap memasuki Zona Looping, peserta wajib memastikan mendapat 
tanda bukti jumlah looping berupa penanda khusus pada nomor dada yang 
dilakukan oleh petugas Looping.

3. Setelah melakukan 9 kali looping, pada loop ke 10 saat mendekati finish peserta 
akan diarahkan memasuki Area Finish dengan pengawasan petugas.

4. Setiap peserta Full Individu berhak atas  medali dan kaos finisher jika  berhasil 
menyelesaikan jarak 70 Km dan tidak melebihi batas waktu COT 12 Jam.
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Kategori Relay 2:
1. Kategori Relay 2 terdiri dari 2 orang pelari dalam 1 tim yang terbagi dalam 3 Kategori 

All Male, All Female & Mix Gender Male  & Female.
2. Tidak terdapat nama peserta pada Nomor Dada kategori relay, data peserta tertera 

pada Gelang Identitas yang wajib dipakai saat berlomba. Gelang identitas tidak 
boleh dipindah tangankan.

3. Setiap tim bebas menentukan urutan pelari pertama dan pelari kedua di hari 
perlombaan.

4. Setiap anggota tim wajib mengenakan Nomor Dada sesuai dengan urutan Pelari 
Pertama atau Pelari Kedua.

5. Pelari pertama wajib menyelesaikan jarak 35 km (5 loop) sebelum diteruskan oleh 
pelari kedua yang juga akan berlari sepanjang 35 km (5 loop), hingga total jarak yang 
ditempuh oleh 1 tim mencapai 70 Km.

6. Setiap Peserta wajib memperlambat kecepatan berlari saat memasuki Zona 
Looping. Setiap memasuki Zona Looping, peserta wajib memastikan mendapat 
tanda bukti jumlah looping berupa penanda khusus pada nomor dada yang 
dilakukan oleh Petugas Looping.

7. Pelari kedua menunggu di Zona Relay 2 dan dapat meneruskan berlari jika Pelari 
Pertama telah tiba di Zona Relay 2 dan menyelesaikan jarak 35 Km (5 loop), 
pergantian di Zona Relay akan diawasi oleh Petugas Relay.

8. Untuk pelari kedua, setelah melakukan 4 kali looping, pada looping ke 5 saat 
mendekati finish peserta akan diarahkan memasuki Area Finish dengan pengawasan 
petugas.

9. Setiap anggota tim berhak atas  medali finisher jika tim yang bersangkutan berhasil 
menyelesaikan jarak 70 Km dan tidak melebihi batas waktu COT 12 Jam.

10. Pengambilan medali finisher dapat diwakilkan oleh salah satu anggota tim dengan 
membawa bukti nomor dada yang diwakilkan.



Kategori Relay 5:
1. Kategori Relay 5 terdiri dari 5 orang pelari dalam 1 tim dengan komposisi gender 

bebas (All Male, All Female atau Mix Gender)
2. Tidak terdapat nama peserta pada Nomor Dada kategori relay, data peserta tertera 

pada Gelang Identitas yang wajib dipakai saat berlomba. Gelang identitas tidak 
boleh dipindah tangankan.

3. Setiap tim bebas menentukan urutan pelari di hari perlombaan.
4. Setiap anggota tim wajib mengenakan Nomor Dada sesuai dengan urutan pelari 

yang tertera di Nomor Dada.
5. Setiap Pelari wajib menyelesaikan jarak 14 km (2 loop) sebelum diteruskan oleh 

pelari selanjutnya yang juga akan berlari sepanjang 14 km (2 loop), hingga total jarak 
yang ditempuh oleh 1 tim mencapai 70 Km.

6. Setiap Peserta wajib memperlambat kecepatan berlari saat memasuki Zona 
Looping. Setiap memasuki Zona Looping, peserta wajib memastikan mendapat 
tanda bukti jumlah looping berupa penanda khusus pada nomor dada yang 
dilakukan oleh Petugas Looping.

7. Pelari kedua hingga kelima menunggu di Zona Relay 5 dan dapat meneruskan 
berlari jika Pelari sebelumnya telah tiba di Zona Relay 5 dan menyelesaikan jarak 
14Km (2 loop), pergantian di Zona Relay akan diawasi oleh Petugas Relay.

8. Untuk pelari kelima, setelah melakukan 1 kali looping, pada looping ke 2 saat 
mendekati finish peserta akan diarahkan memasuki Area Finish dengan pengawasan 
petugas.

9. Setiap anggota tim berhak atas  medali finisher jika tim yang bersangkutan berhasil 
menyelesaikan jarak 70 Km dan tidak melebihi batas waktu COT 12 Jam.

10. Pengambilan medali finisher dapat diwakilkan oleh salah satu anggota tim dengan 
membawa bukti nomor dada yang diwakilkan.
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Kategori Relay 10:
1. Kategori Relay 10 terdiri dari 10 orang pelari dalam 1 tim dengan komposisi gender 

bebas (All Male, All Female atau Mix Gender)
2. Tidak terdapat nama peserta pada Nomor Dada kategori relay, data peserta tertera 

pada Gelang Identitas yang wajib dipakai saat berlomba. Gelang Identitas tidak 
boleh dipindah tangankan.

3. Setiap tim bebas menentukan urutan pelari di hari perlombaan.
4. Setiap anggota tim wajib mengenakan Nomor Dada sesuai dengan urutan pelari 

yang tertera di Nomor Dada.
5. Setiap Pelari wajib menyelesaikan jarak 7 km (1 loop) sebelum diteruskan oleh pelari 

selanjutnya yang juga akan berlari sepanjang 7 km (1 loop) hingga total jarak yang 
ditempuh oleh 1 tim mencapai 70 Km.

6. Pelari pertama sampai dengan Pelari ke Sembilan setelah berlari 7 km (1 loop) akan 
melakukan pergantian di Zona Relay 10. Setiap selesai berlari, peserta wajib 
memastikan mendapat tanda bukti berupa penanda khusus pada nomor dada yang 
dilakukan oleh petugas Relay.

7. Pelari kedua hingga kesepuluh menunggu di Zona Relay 10 dan dapat meneruskan 
berlari jika Pelari sebelumnya telah tiba di Zona Relay 10 dan menyelesaikan jarak 
7 km (1 loop), pergantian di Zona Relay akan diawasi oleh Petugas Relay.

8. Untuk pelari kesepuluh, saat mendekati finish peserta akan diarahkan memasuki 
Area Finish dengan pengawasan petugas.

9.  Setiap anggota tim berhak atas  medali finisher jika tim yang bersangkutan berhasil 
menyelesaikan jarak 70 Km dan tidak melebihi batas waktu COT 12 Jam.

10. Pengambilan medali finisher dapat diwakilkan oleh salah satu anggota tim dengan 
membawa bukti nomor dada yang diwakilkan.
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C.   ATURAN PEMENANG DAN PENAMAT LOMBA

1. Gun Time atau Waktu Mulai Lomba akan digunakan untuk penentuan Para 
Pemenang dari setiap kategori.

2. Penentuan podium berdasarkan pelari atau tim yang berhasil pertama kali 
menyelesaikan jarak 70 km. 

3. Catatan waktu dihitung berdasarkan data yang terekam pada timing system dan 
atau catatan waktu dari tim Juri yang disahkan oleh Race Director.

4. Setiap peserta hanya diperbolehkan mendapatkan satu hadiah podium sesuai 
dengan kategori yang telah didaftarkan pada masa pendaftaran, baik pada kategori 
Individu maupun Relay.

5. Pemenang lomba adalah Peserta yang telah teregistrasi pada masa pendaftaran dan 
dibuktikan dengan dokumen kelengkapan yang valid pada saat verifikasi pemenang.

6. Untuk para pemenang podium atau para pemenang podium potensial, perselisihan 
dan protes harus disampaikan di lokasi lomba maksimal 15 menit setelah 
pengumuman podium, Panitia Penyelenggara lomba memiliki hak untuk tidak 
melayani perselisihan atau banding setelahnya. Setiap protes atas hasil 
pengumuman podium wajib menyertakan deposit sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta 
Rupiah), deposit dapat dikembalikan kepada peserta jika memenangkan sengketa 
podium. Protes atas hasil podium hanya boleh disampaikan oleh peserta yang 
terdaftar di UI ULTRA 2022.

7. Peserta yang secara sukses menyelesaikan lomba sesuai dengan kategori (Individu 
70 KM, Relay 2, Relay 5 dan Relay 10) berhak atas medali penamat dengan syarat 
menunjukkan Nomor Dada yang sesuai kepada Panitia Penyelenggara Lomba di 
meja pengambilan medali.

8. Khusus untuk kategori Individu (70 KM) yang telah menamatkan lomba juga akan 
mendapatkan kaos penamat (Finisher Tee) dengan menunjukkan nomor dada yang 
sesuai kepada Panitia Penyelenggara Lomba di tenda pengambilan kaos penamat 
setelah selesai menamatkan lomba sebelum/atau dalam waktu COT.

9. Seluruh medali penamat dan kaos penamat harus diambil pada Hari Lomba. 
Permintaan akan medali dan kaos penamat setelah hari lomba tidak akan dilayani 
dengan alasan apapun.
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KETENTUAN DISKUALIFIKASI PEMENANG/PODIUM & 
PENAMAT LOMBA

20

Pihak penyelenggara berhak untuk mendiskualifikasi atau mengecualikan peserta 
termasuk status pemenang/podium jika setiap Peserta/Tim terbukti melanggar salah 
satu atau seluruh ketentuan berikut :

1. Terbukti telah memberikan data dan informasi yang tidak benar
2. Terbukti melanggar seluruhnya atau salah satu peraturan umum dan peraturan 

khusus perlombaan UI ULTRA 2022
3. Bagi peserta Full Individu terbukti menggunakan atau mengenakan Nomor Dada 

tidak atas namanya sendiri.
4. Bagi peserta kategori Relay 2, Relay 5 dan Relay 10 terbukti menggunakan atau 

mengenakan Gelang Identitas tidak atas namanya sendiri.
5. Bagi peserta kategori Relay 2, Relay 5 dan Relay 10 terbukti bukan merupakan 

anggota tim/tidak sesuai dengan data base peserta.
6. Salah satu anggota tim kategori Relay 2, Relay 5 dan Relay 10 terbukti 

menggantikan/mengambil bagian dari rekan dalam satu tim (berlari lebih dari 1 
kali bagiannya).  

7. Terbukti tidak melewati Check Point.
8. Terbukti memotong atau tidak melalui rute perlombaan.
9. Terbukti menggunakan alat bantu transportasi (Kendaraan Bermotor, Sepeda, 

Sepatu Roda dan sejenisnya)
10.Terbukti tidak menyelesaikan jarak yang seharusnya.
11.Tidak terdapat penanda jumlah looping pada Nomor Dada.
12.Catatan waktu melebihi batas waktu COT 12 Jam.
13.Terbukti telah mengkonsumsi makanan/minuman/obat-obatan yang dilarang.
14.Terbukti melakukan kecurangan dan tidak mengikuti peraturan lainnya yang 

telah ditetapkan oleh penyelenggara lomba.
15.Terbukti didampingi oleh Pacer tanpa seijin Race Director
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KATEGORI PEMENANG (PODIUM RELEASE)
Juara pada masing-masing kategori berikut berhak untuk naik podium dan 
mendapatkan hadiah:

INDIVIDU TEAM RELAY 2 TEAM RELAY 5 TEAM RELAY 10

JUARA 1 MALE
JUARA 2 MALE
JUARA 3 MALE

 
JUARA 1 FEMALE
JUARA 2 FEMALE
JUARA 3 FEMALE

 

JUARA 1 MALE
JUARA 2 MALE
JUARA 3 MALE

 
JUARA 1 FEMALE
JUARA 2 FEMALE
JUARA 3 FEMALE

 
JUARA 1 MIX
JUARA 2 MIX
JUARA 3 MIX

 

JUARA 1 TEAM
JUARA 2 TEAM
JUARA 3 TEAM

 
 

JUARA 1 TEAM
JUARA 2 TEAM
JUARA 3 TEAM

 



MEDALI & FINISHER TEE
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Setiap peserta kategori Individu yang telah menyelesaikan lomba sepanjang 70Km dan 
tidak melebihi batas COT berhak mendapatkan Medali Finisher dan Kaos Penamat 
(Finisher Tee). Medali dan Finisher Tee diserahkan langsung di area refreshment setelah 
pelari melewati garis finish.

Untuk Kategori Team Relay setiap anggota team berhak atas Medali Finisher jika seluruh 
anggota team telah menyelesaikan bagiannya sehingga total jarak yang ditempuh oleh 
team berjumlah  70 km dan tidak melebihi batas waktu lomba (COT).



ILUSTRASI ZONA LOOPING DAN RELAY
Kategori Team Relay 2

PICT 1: START ALL CATEGORIES
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PICT 2: CHECK IN LOOP 1 
RUNNER #1 TEAM RELAY 2
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ILUSTRASI ZONA LOOPING DAN RELAY

PICT 3: RELAY TRANSITION

PICT 4: FINISH



EVENT CONTACT
Penyelenggara/Event Organizer: 
FEUI Runners

Registrasi/Data Peserta:
Iyunk (0819-0823-8308)

Paket Lomba/Race Pack Collection:
 Arief (0819-7513-123)

Teknis Lomba/Race Management (Technical Issue): 
Rudi (08788-600-1837)

race managed by


