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1. Peserta adalah regu utusan SLTA se-Provinsi Lampung yang terdiri atas tiga orang siswa. 

2. Materi lomba adalah pengetahuan kebahasaan dan kesastraan Indonesia dan daerah. 

3. Lomba dilangsungkan dalam tiga babak, yaitu babak penyisihan, babak semifinal, dan babak 

final. 

4. Pada babak penyisihan, ada enam pertandingan dan setiap pertandingan mempertemukan tiga 

regu. Pemenang pertama pada setiap pertandingan babak penyisihan berhak melaju ke babak 

semifinal. 

5. Pada babak semifinal, terdapat dua pertandingan dan setiap pertandingan mempertemukan 

tiga regu. Pemenang pertama dan kedua pada setiap pertandingan akan bertanding pada babak 

final untuk menentukan pemenang I, II,  dan III. Sementara itu, regu yang kalah akan 

bertanding dengan kedua regu yang kalah pada babak semi final untuk menentukan pemenang 

harapan I dan II. 

6. Setiap babak pertandingan terdiri dari dua sesi pertanyaan, yaitu sesi utama dan sesi rebutan. 

7. Ketentuan dalam menjawab pertanyaan pada sesi utama sebagai berikut. 

a. Setiap regu memilih satu paket soal yang terdiri atas lima pertanyaan. 

b. Pertanyaan dibacakan oleh juri sebanyak dua kali dan harus dijawab oleh juru bicara regu 

dalam waktu tiga detik dihitung mulai dari saat soal selesai dibacakan.  

c. Jika regu yang mendapat giliran menjawab pertanyaan dengan salah atau tidak dapat 

menjawab pertanyaan sampai batas waktu yang ditentukan, regu lain yang pertama sekali 

menekan bel dapat menjawabnya setelah dipersilakan oleh juri. 

d. Setiap regu yang menjawab pertanyaan dengan benar mendapat nilai 100. 

e. Regu lain yang mendapat kesempatan untuk menjawab tetapi jawabannya salah, akan 

mendapat pengurangan nilai sebesar 50. 

f. Kesempatan  menjawab pertanyaan oleh regu lain hanya diberikan sekali. 

8. Ketentuan dalam menjawab pertanyaan pada sesi rebutan sebagai berikut. 

a. Pada sesi rebutan terdapat sepuluh soal. 

b. Soal dibacakan oleh juri sebanyak dua kali. 

c. Pertanyaan dapat dijawab oleh regu yang pertama sekali menekan bel sebelum atau 

sesudah pertanyaan selesai dibacakan, bila dipersilakan oleh juri. 

d. Bila regu pertama menjawab pertanyaan dengan salah, kesempatan diberikan kepada regu 

berikutnya yang menekan bel. 

e. Setiap regu yang menjawab pertanyaan dengan benar akan mendapat nilai 100 dan  yang 

menjawab dengan salah atau tidak menjawab dalam tiga detik, mendapat pengurangan 

nilai sebesar 100. 

f. Pertanyaan boleh dijawab oleh semua anggota regu. 

9. Penonton dilarang membantu peserta menjawab pertanyaan dalam bentuk atau cara apa pun. 

Apabila diketahui ada pihak yang membantu peserta menjawab pertanyaan, nilai yang 

diperoleh akan dibatalkan dengan kesepakatan dewan juri. 

10. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat. 
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