PERATURAN BABAK 75 BESAR LOMBA MATEMATIKA NASIONAL 28
1. Peserta wajib mengenakan seragam sekolah dan bersepatu.
2. Membawa Kartu Pelajar atau Surat Keterangan Siswa Sekolah yang dilampiri foto.
3. Setiap peserta diwajibkan membawa kartu tanda peserta yang telah diberikan oleh panitia.
4. Peserta tidak boleh diwakilkan atau digantikan.
5. Peserta yang datang terlambat diperbolehkan masuk dan mengerjakan soal dengan waktu yang
tersisa (tidak ada tambahan waktu).
6. Tuliskan identitas diri anda pada bagian atas lembar kerja.
7. Soal terdiri dari 20 isian singkat, dengan penilaian benar +5 sedangkan salah -1 atau kosong
bernilai 0.
8. Jika ada dua atau lebih peserta dengan nilai yang sama pada batas 25 besar, maka peserta
dengan jumlah salah paling sedikit, berhak lolos ke babak selanjutnya.
9. Jika ada dua atau lebih peserta dengan jumlah benar, salah dan kosong sama pada batas 25
besar, maka para peserta tersebut berhak lolos ke babak selanjunya.
10. Tuliskan jawaban akhir pada kotak yang telah disediakan di samping soal.
11. Waktu pengerjaan soal adalah 90 menit.
12. Tidak diperkenankan menggunakan alat bantu hitung seperti kalkulator, HP, tabel matematika
dan alat bantu hitung lainnya selama pengerjaan soal.
13. Selama waktu pengerjaan soal, HP, tablet atau alat elektronik lainnya harus dinonaktifkan.
14. Selama lomba berlangsung dilarang pinjam-meminjam alat tulis, bekerjasama, memberikan
jawaban, atau melihat jawaban peserta lain.
15. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruang lomba selama pengerjaan soal tanpa seizin
pengawas.
16. Jika peserta melakukan pelanggaran, maka pengawas ruang akan memberi peringatan. Jika
pelanggaran dilakukan lebih dari 2 (dua) kali, maka peserta akan didiskualifikasi.
17. Untuk soal yang tidak ada ralat selama lomba berlangsung, maka soal harus dikerjakan apa
adanya.
18. Setelah selesai mengerjakan, tinggalkan lembar kerja Anda di meja/kursi tempat Anda
mengerjakan soal dalam keadaan bersih dan tidak terlipat atau robek.
19. Sertifikat peserta hanya diberikan kepada peserta yang datang dan mengikuti babak 75 besar
LMNAS 28 sampai akhir.
20. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat.
21. Untuk peraturan lainnya yang kurang jelas dapat ditanyakan kepada panitia pengawas.

