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RACE TO 9008



2. KONSEP UMUM
Skema Race to 9008
• Kompetisi dilaksanakan secara VIRTUAL dengan menggunakan aplikasi STRAVA
• Durasi Race berlangsung selama 1 BULAN
• TARGET EVENT: akumulasi poin seluruh peserta mencapai 9008 POIN 
• Peserta dapat memilih aktivitas BERJALAN atau BERLARI atau BERSEPEDA
• Selama Race berlangsung, peserta tidak diharuskan melakukan aktivitas yang sama 

(BEBAS MENGGANTI AKTIVITAS)
• Skema perhitungan poin: BERJALAN atau BERLARI 1 KM mendapatkan 1 POIN; 

BERSEPEDA 3 KM mendapatkan 1 POIN
• Ketika akumulasi poin seluruh peserta sudah mencapai 9008 POIN, kompetisi tetap 

dilanjutkan (DURATION BASED)
• KATEGORI JUARA yang bisa diraih ditentukan berdasarkan POIN yang terkumpul.



Peserta Lomba

• Peserta lomba terbagi atas 2 kategori:
• Kategori TL ITB: Anggota IATL ITB dan Mahasiswa aktif TL/RIL/PIAS ITB (semua strata)
• Kategori Umum

• Pendaftaran dilakukan secara individu oleh setiap peserta di setiap kategori. 
• Pengelompokan angkatan untuk kategori TL ITB dilakukan oleh sistem secara otomatis pada saat proses 

registrasi, dimana ada kolom isian pilihan angkatan TP/TL/RIL/PIAS. Peserta memilih angkatan yang 
sesuai.

2. KONSEP UMUM



3. JADWAL DAN KATEGORI
Jadwal Registrasi dan Lomba
• Periode registrasi: 28 Agustus s/d 25 September 2021
• Periode lomba: 29 September-28 Oktober 2021
• Submission atau upload hasil lari hanya diterima selama tanggal pelaksanaan acara, yaitu 

dari 29 September 2021 pukul 00:00 WIB hingga 28 Oktober 2021 pukul 23:59 WIB.

Tautan Registrasi
• https://www.racewoxx.com/main-event?code=IAT

Biaya Registrasi (termasuk racepack)
• Rp. 100.000,00 untuk 100 pendaftar pertama 
• Rp. 150.000,00 untuk pendaftar selanjutnya
• Racepack: medali, e-BIB, dan e-certificate

https://www.racewoxx.com/main-event?code=IAT


3. JADWAL DAN KATEGORI

Kategori Pemenang

Kategori TL ITB Kategori Umum
• Juara angkatan mingguan (3 minggu)
• Juara angkatan dengan akumulasi poin 

tertinggi
• Juara angkatan dengan produktivitas tertinggi
• Juara angkatan dengan persentase partisipasi 

peserta terbanyak

• Juara individu pria dan wanita mingguan (3 minggu)
• Juara individu pria dengan akumulasi poin tertinggi
• Juara individu wanita dengan akumulasi poin tertinggi

Peserta kategori TL ITB secara otomatis mengikuti kompetisi 
individu di kategori umum 

Kategori Lomba
• Angkatan (khusus untuk IATL ITB dan 

mahasiswa aktif TL/RIL/PIAS)
• Individu (IATL ITB dan umum)



4. ATURAN UMUM LOMBA
a) Pilihan aktivitas: jalan atau lari atau sepeda. 
b) Peserta wajib memiliki akun aplikasi tracking STRAVA
c) Peserta dapat menggunakan treadmill ataupun sepeda statis dengan menggunakan sportwatch lalu disinkronisasi ke strava tapi aktivitasnya

tidak diperhitungkan dalam penentuan juara individu
d) Peserta yang ingin masuk dalam penentuan juara individu diwajibkan melakukan aktivitas secara outdoor dengan mode GPS dan melaporkan

data heart rate
e) Peserta wajib membuat akun di sistem Racewoxx dan melakukan proses registrasi di event Race to 9008
f) Peserta wajib mengoneksikan akun stravanya ke Racewoxx agar data aktivitasnya dapat diperhitungkan dalam perlombaan Race to 9008
g) Peserta tidak boleh menggunakan akun STRAVA milik orang lain dan/atau meminjamkan akun STRAVA kepada orang lain.
h) Peserta memilih kegiatan RUN pada akun strava jika ingin melakukan aktivitas BERLARI ATAU BERJALAN. Hasil RUN kemudian disinkronisasi ke 

akun Racewoxx peserta 
i) Peserta memilih kegiatan RIDE pada akun strava jika ingin melakukan aktvitas BERSEPEDA. Hasil RIDE disinkronisasi ke akun Racewoxx peserta 
j) Peserta diperbolehkan untuk berganti aktivitas selama durasi Race to 9008.  Contoh: di hari pertama memilih kegiatan RUN dan di hari lainnya 

memilih kegiatan RIDE. Pastikan kesesuaian pilihan aktivitas di strava dengan aktivitas yang dilakukan peserta.
j) Peserta dilarang menggunaan kendaraan bermotor roda 2, roda 4, atau kendaraan bermotor lainnya termasuk e-bike.
k) Untuk setiap satu (1) kilometer (km) aktivitas lari atau jalan, dikonversi menjadi nilai 1 poin



l) Untuk setiap tiga (3) km aktivitas sepeda, dikonversi menjadi nilai 1 poin
m) Setiap angkatan wajib menentukan kapten yang bertugas menerima informasi/update dari panitia RACE to 9008. Akan dibuat WhatsApp 

Group yang berisi kapten dari setiap angkatan.
n) Peserta kategori anggota IATL ITB dan mahasiswa TL/RIL/PIAS secara otomatis mengikuti kompetisi individu di kategori masyarakat umum
o) Submission atau upload hasil lari hanya diterima selama tanggal pelaksanaan acara, yaitu dari 29 September 2021 pukul 00:00 WIB hingga 28

Oktober 2021 pukul 23:59 WIB.
p) Poin juara mingguan dihitung berdasarkan akumulasi poin selama satu minggu terhitung setiap hari Rabu pukul 00:00 WIB sampai dengan hari

selasa minggu depannya pukul 23:59 WIB. Untuk dapat diperhitungkan menjadi juara mingguan, peserta wajib submit data paling lambat
setiap hari Selasa.

q) Jersey, merchandise event lainnya dan tambahan bersifat opsional, dengan sistem pembayaran tergabung dengan proses registrasi ataupun 
terpisah (panitia menyiapkan online merchandise store terpisah.

r) Peserta wajib menjunjung sportivitas, kejujuran dan fairness selama mengikuti kegiatan ini.
s) Racewoxx secara berkala dan random akan mengecek aktifitas lari di akun strava peserta.
t) Pendaftaran dan nomor peserta tidak dapat dialihkan.
u) Terms and conditions yang memuat race guide ini dapat diperoleh peserta pada saat proses registrasi. Semua peserta yang terdaftar harus 

sudah membaca, mengerti dan menyetujui seluruh ketentuan di dalam terms and conditions. Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat. 

4. ATURAN UMUM LOMBA



5. HADIAH KATEGORI



6. PROSES REGISTRASI
• Klik tautan:

• Melakukan proses registrasi di tautan tersebut 
• Pembayaran dapat dilakukan secara langsung (dengan kartu kredit) atau dalam jangka waktu 1X24 jam

(dengan transfer bank/alfamart) 
• Setelah pembayaran terverifikasi, peserta akan menerima email konfirmasi dari registration@racewoxx.com

https://www.racewoxx.com/main-event?code=IAT

https://www.racewoxx.com/main-event?code=IAT


1

KLIK  DAFTAR SEKARANG



2

KLIK  SIGN UP



3

ISI PERSONAL INFO

4

ISI PASSWORD

5

KLIK SAVE



7

KLIK CATEGORY EVENT

8

PILIH ADD ON MERCHANDISE 
YANG DIINGINKAN

9

KLIK NEXT STEP

6

PILIH ANGKATAN. UNTUK PESERTA 
UMUM ABAIKAN PILIHAN INI 



10

PILIH METODE PEMBAYARAN 
YANG DIINGINKAN

11

KLIK ‘SAYA SETUJU’

12

KLIK CHECKOUT



13

SELESAIKAN PEMBAYARAN 
SESUAI DENGAN METODE YANG 
DIPILIH



14

SETELAH PEMBAYARAN 
TERVERIFIKASI, PESERTA AKAN 
MENERIMA EMAIL KONFIRMASI 
DARI registration@racewoxx.com



7. SUBMIT DATA AKTIVITAS

PILIH EVENT 
RACE TO 9008 

DAN KLIK VIEW



8. LEADER BOARD
Leader board akan menunjukkan klasemen secara realtime. Informasi yang dapat dilihat pada leader board 
adalah:

• Klasemen individual

• Klasemen angkatan

• Detail performance dari setiap individu dan angkatan (entry, point, timestamp, pace)

• Akumulasi poin (menuju 9008)

9. HOTLINE SERVICE 
Terkait proses registrasi & submission Reza 085724104276 (WA) dan Arif 081310411418 (WA) 

Terkait teknis acara Rezki 0817736913 (WA) dan Ranggi 0817179666 (WA)




