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LOMBA BENRON (PIDATO BAHASA JEPANG) 
1.   Setiap sekolah hanya mengirim 1 org peserta 
2.   Tema bebas,sopan & tidak mengandung SARA 

3．Durasi maks. 5 menit. 

4．Naskah bukan plagiat/orisinil 

5．Naskah belum pernah dipublikasikan/dilombakan 
sebelumnya. 
6．Naskah ditulis huruf Jepang. 

7．Menyerahkan naskah beserta rekaman dalam bentuk kaset 
paling lambat tgl 7 Desember 2012 (boleh dalam bentuk CD ) 

8．Tidak menyebutkan nama dan asal sekolah pada saat 
tampil. 
9．Naskah pidato dalam bhs Indonesia dikumpulkan saat 
daftar ulang. 

 

 

LOMBA MENGGAMBAR DESAIN KARAKTER (ANIMASI) 

1. Peserta max 2 orang ( dari tiap sekolah ) 

2. Peralatan menggambar membawa sendiri ( pensil dan  pena 

gambar ) 

3. Gambar harus orisinil ( bukan jiplakan ) dan tidak berwarna ( 

hitam / putih ) 

4. Kertas gambar disediakan oleh panitia 

5. Waktu yang disediakan hanya 2 jam ( 120 menit ) 

6. Karakter Tokoh digambar secara utuh (dari ujung rambut 

sampai ujung kak) 

7. Gambar diberi background tentang tahun baru. 

 

LOMBA CERDAS CERMAT 
1. Peserta max 3 orang ( dari tiap sekolah  
2. Pertanyaan yang diajukan seputar Kebudayaan Jepang 
3. Sistem perlombaan dilakukan dengan sistem gugur.  
4. Tahap pertama seleksi : peserta dibagi 3 kelompok, 

masing-masing kelompok di ambil 10 besar dengan 
penyeleksian menggunakan maru batsu. Tahap kedua Final 
: diambil 30 besar (masing-masing dari 10 besar tiap 
kelompok ) dengan penyeleksian menggunakan maru 
batsu sampai tinggal 6 besar ( Juara 1,2,3 dan harapan 
1,2,3). 

 

LOMBA KARAOKE  LAGU JEPANG 

1. Peserta max 1  orang ( dari tiap sekolah ) 

2. Judul lagu ditentukan oleh juri yaitu  

a. Tōkyō oleh Yui 

b. Mikazuki oleh Ayaka 

( Peserta memilih satu judul yang di berikan oleh juri ) 

3.    Peserta membawa kaset/CD sendiri 

 

Pendaftaran mulai tanggal    paling lambat 7 Desember 

2012 di : 

 Imam Sodikin (SMAN 1 GONDANG) 081230761024 

 Erfa Rahmawati (SMAN 1 GONDANG) 085233024592 

 Erma (SMAN 1 KUTOREJO) 085230647385 

 Novi (SMAN 1 PURI) 085648463020 

 Diana (SMKN 1 PUNGGING) 085648720109 

Tranfer ke : BRI UNIT GONDANG Kab. MOJOKERTO  

atas nama  

ERFA RAHMAWATI 

3709-01-013989-53-5 
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LOMBA KAKIKIKITORI 
1. Peserta max 2 orang ( dari tiap sekolah ). 
2. Dalam lembar jawaban peserta hanya menulis nomor 

peserta di bagian belakang lembar jawaban sebagai 
identitas dan berstempel. 

3. Soal dari kaset yang hanya diperdengarkan 1 
kali(setiap kata diucapkan 2 kali). 

4. Selesai mengerjakan, lembar jawaban harus ditinggal 
di bangku masing-masing. 

5. Kertas lembar jawaban disediakan oleh panitia. 
6. Menggunakan bolpoin 
7. Soal berjumlah 50 item ( 30 item Hiragana dan 20 item 

Katakana) 

 
LOMBA SHOUDO 

1. Peserta max 2 orang ( dari tiap sekolah ) 
2. Peralatan menulis membawa sendiri ( fude, tinta dan 

koran ( untuk latihan ) 
3. Lembar kertas disediakan oleh panitia ( 2 lembar ) 

berstempel. 
4. Dalam lembar kertas peserta hanya menuliskan nomor 

peserta di belakang lembar kertas sebagai identitas. 
5. Waktu yang diberikan hanya 1 jam ( 60 menit ) 
6. Peserta hanya mengumpulkan 1 lembar tulisan yang 

dianggap paling bagus / indah dari 2 lembar kertas yang 
sudah dibuat / ditulis. 

7. Peserta diberi contoh macam-macam tulisan dan memilih 
1 macam tulisan / 1 kotowaza, masing – masing 6 huruf. 

 

LOMBA MEMBACA KANA ( RODOKU ) 

1. Peserta hanya 1 orang ( tiap sekolah ) 
2. Seleksi dilakukan dalam 2 tahap. 
3. Teks dalam bentuk 1 paragraf ( 5 kalimat ) dalam huruf 

Hiragana dan Katakana tanpa spasi. 
 Tahap I 
1. Peserta masuk berdasarkan nomor urut, dan langsung diberi 

teks untuk dibaca 
2. Waktu membaca 90 detik 

3. Bagi yang lolos tahap I akan dipanggil ditahap II 
 Tahap II 

1. Peserta menunggu di ruang lain. 

2. Peserta membaca teks yang diberikan oleh panitia. 

3. Peserta 10 menit harus sudah siap di tempat 

pelaksanaan. 

4. Waktu ditentukan oleh juri. 

 

 


