Hasil Notulensi Technical Meeting Lomba Isshoni Tanoshimimashou 14
(Minggu, 31 April 2019)

1. Shodou
 Apakah terdapat batasan dalam jumlah membawa kertas latihan ?
Untuk jumlah kertas bebas.
 Apakah diperbolehkan meminta kertas latihan kepada peserta lain ?
Tidak diperbolehkan, karena hal tersebut termasuk kedalam menganggu peserta
lain.
 Jika tinta tumpah, bagaimanakah mekanisme yang harus dilakukan oleh peserta
dan panitia ?
Panitia akan membantu peserta dalam membersihkan tinta yang tumpah.
 Apa yang harus dilakukan jika tinta milik peserta tumpah ?
Peserta diharapkan untuk mengerjakan secara apa adanya.
 Apabila peserta membawa kertas washi sendiri akan didiskualifikasi ?
Didalam peraturan sudah dijelaskan bahwa peserta tidak diperbolehkan membawa
kertas washi sendiri, namun jika kertas washi dipergunakan untuk latihan masih
diperbolehkan.
 Apabila kertas washi sobek, kotor, atau terlipat dapat mempengaruhi penilaian ?
Iya, karena hal tersebut masuk kedalam penilaian keindahan.
 Bagaimana jika ada pendamping yang membantu peserta dalam mengerjakan ?
Pada saat lomba berlangsung, pendamping dilarang untuk masuk kedalam
ruangan. Jadi, pendamping tidak dapat membantu peserta.
 Apakah Urutan coretan dalam mengerjakan akan diberitahukan kepada peserta ?
Urutan coretan akan diberitahukan saat sebelum lomba dimulai.
 Bolehkah peserta membawa kertas washi untuk latihan ?
Boleh, namun hanya digunakan pada saat latihan. Karena untuk kertas washi yang
dinilai memiliki cap dari pihak panitia.
2. Roudoku (-)
3. Benron
 Apakah saat pembacaan benron diatas mimbar atau diberi kebebasan diatas
panggung ?
Peserta membacakan benron di mimbar.
 Kapan pengumuman urutan lomba benron ?
Urutan lomba akan diumumkan selambat-lambatnya tanggal 10 April 2019.
 Apakah ada batasan waktu saat menjawab pertanyaan dari juri ?

Peserta diberi waktu 10 menit untuk berpidato sekaligus menjawab pertanyaan
dari juri.
4. Kikikakitori
 Apakah panitia menyediakan surat dispen kepada peserta untuk diberikan ke
sekolah masing-masing ?
Panitia tidak menyediakan surat dispen. Surat dispen dapat diminta kepada sensei
dari sekolah masing-masing.
 Berapakah durasi setiap pemutaran audio ?
Setiap audio diputar 7 menit 30 detik.
 Alat tulis untuk lomba berupa bolpen ataukah pensil ?
Alat tulis berupa bolpen
 Apakah alat tulis lomba disediakan oleh panitia ?
Peserta diharapkan membawa alat tulis sendiri. Apabila tidak bawa, bisa
meminjam dari pihak panitia.
 Apa materi dalam soal hitung dasar ?
Berupa materi penambahan dan pengurangan.
 Materi apa yang dimuat pada 2 soal berikutnya ?
Berupa jawaban pernyataan.
5. Kanji
 Apakah saat pelaksanaan lomba, peserta wajib menggunakan seragam sekolah ?
Wajib memakai seragam sekolah.
 Kanji yang diperlombakan ditingkatan berapa ?
Materi kanji berada ditingkat selevel N5 hingga N4 dan kanji sehari-hari.
 Apakah bushu termasuk dalam materi yang diperlombakan ?
Bushu termasuk dalam materi yang dilombakan.
6. Cerdas Cermat
 Pada saat pelaksanaan lomba, bolehkan peserta dalam satu sekolah namun beda
tim memakai seragam yang berbeda ?
Boleh. Masing-masing tim diperbolehkan memakai seragam yang berbeda meski
berada dalam satu sekolah.
 Apakah kanji termasuk dalam materi perlombaan ? dan kanji tingkat berapa ?
Kanji termasuk dalam materi perlombaan di tingkat N5 hingga N4 dan kanji
sehari-hari.
 Dalam sesi soal rebutan, bagaimanakah mekanisme soal puzzle ?
Akan terdapat 8 puzzle, dimana gambar akan muncul setiap 5 detik. Peserta dapat
mulai menjawab saat puzzle pertama terbuka.
 Apakah daftar ulang lomba dapat diwakilkan ?
Boleh, asalkan masih dalam satu sekolah.
7. Manga



Apakah tema utama dapat digabungkan dengan tema lain ?
Tema dapat digabungkan asal masih tetap sesuai dan sinkron dengan tema utama.
Namun, tema utama tidak boleh lebih atau kurang dari 80%. Jika melanggar dan
melenceng dari tema utama maka akan dianggap melanggar peraturan.
 Bagaimana pengaturan dalam garis pembatas kertas ?
Penjelasan dalam garis pembatas kertas akan dijelaskan pada saat sebelum
perlombaan dimulai. JIka melebihi garis akan mempengaruhi nilai karena
termasuk ke dalam kriteria kerapian.
 Apakah boleh mengambar kurang atau lebih dari 3 lembar ?
Tidak diperbolehkan menggambar lebih dari 3 lembar, jika kurang dari 3 lembar
akan mendapat pengurangan poin.
 Apakah boleh penyampaian cerita dilakukan secara monolog ?
Boleh, asal masih mudah dimengerti.
8. Karaoke
 Apakah dapat merubah nada dasar lagu ?
Tidak diperbolehkan.
 Bolehkah menukar nomor urut tampil ?
Tidak diperbolehkan.
 Bolehkah peserta membawa mic sendiri ?
Tidak diperbolehkan.
 Apa maksud dalam peserta tidak diperbolehkan mengikuti 2 lomba sekaligus ?
Satu Peserta tidak diperbolehkan megikuti 2 lomba sekaligus di Isshoni
Tanoshimimashou 14.
9. Cosplay
 Berapakah luas panggung untuk cosplay ?
Informasi panggung akan diberitahukan setelah technical meeting.
 Apakah pengumpulan BGM terdapat gelombang I dan II ?
Tidak, pengumpulan BGM paling lambat pada tanggal 2 April 2019.
 Apakah panitia menyediakan ruang ganti ?
Iya
 Apakah ruang ganti cewek dan cowok dibedakan ?
Tidak dibedakan.
 Apakah yang tidak mengikuti lomba, boleh masuk kedalam ruang ganti ?
Yang boleh memasuki ruang ganti adalah peserta lomba yang mendapat ID Card
dan 1 official untuk membantu.
 Dimanakah lomba cosplay akan tampil ?
Untuk lomba Cosplay Individu akan tampil di panggung atas, dan untuk cosplay
kelompok akan tampil di panggung bawah.
10. Dance Cover
 Berapakah luas panggung untuk perform ?





Luas panggung akan diinformasikan lebih lanjut melalui narahubung.
Bagaimanakah jika ada peserta yang melebihi waktu pada saat tampil ?
Peserta yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan akan mendapat
pengurangan 5 poin.
Bolehkah 2 grup yang tampil menggunakan 1 lagu yang sama namun dengan
referensi dance yang berbeda ?
Diperbolehkan, asal tidak menghilangkan gerakan utama dance. Dan jika
terhadapat gerakan yang berbeda akan dimasukkan kedalam penilaian surprise.

