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SPEED BUILDING  
 
KATEGORI A. LEGO DUPLO 
KATEGORI B. MOZAIK 1D 
KATEGORI C. MOZAIK 2D 
 
TEMA 

A.  HELIKOPTER. 
 B & C.  SUPER HEROES. 
 
PESERTA 
 

 Seluruh anak usia sekolah. 

 Kategori usia sbb: 
A. Speed Building tingkat TK A (usia 4-5 tahun) 
B. Speed Building tingkat TK B (usia 5-6 tahun)  
C. Speed Building tingkat SD kelas 1 (usia 6-7tahun) 

 Masing-masing kategori dibatasi jumlah pesertanya. 

 Bersedia mengikuti syarat & ketentuan yang berlaku. 

 Peserta lomba dan orang tua WAJIB mengikuti technical meeting dan latihan 1x.   
 

 
DESKRIPSI ACARA 
 

 Adu cepat menyusun Lego atau Lego Speed Building tingkat TK A, TK B dan SD Kelas 1 
diperlombakan secara individu. 

 Tujuan dari lomba ini adalah merakit/ menyusun Lego sesuai dengan gambar (contoh 
gambar disediakan), yaitu:  
1. KATEGORI A: Menyusun helikopter sesuai gambar dengan menggunakan  Lego 

Duplo (1 rumah, 1 pohon dan 1 model orang) 
2. KATEGORI B: Menyusun bentuk 1 Dimensi dengan tema Superman di sebuah 

base plate Lego 32x32 dengan brick Lego. Yang dimaksud 1 Dimensi adalah 
bentuk yang  dapat dilihat dari 1 sisi. 

3. KATEGORI C: Menyusun bentuk 2 Dimensi dengan tema Iron Man di sebuah base 
plate Lego ukuran 32x32 dengan brick Lego. Yang dimaksud 2 Dimensi adalah 
bentuk yang dapat dilihat dari 2 sisi. 

 Peserta diberi kesempatan 1x untuk berlatih menyusun Lego di Active Corner/ 
tempat acara sebelum lomba (pada saat technical meeting). 

 Pada saat lomba, masing-masing peserta akan dibagikan Lego Baseplate ukuran 
32x32 dan 1 lembaran contoh gambar (materi). 

 Bricks yang digunakan untuk menyusun building akan disebar acak pada sebuah 
kotak berukuran 100x60. 

 Brick Lego, base plate serta perlengkapan lomba disediakan oleh Panitia dan tidak 
untuk dibawa pulang. 

 Peserta DILARANG menggunakan dan membawa komponen dari rumah. 
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PERATURAN KOMPETISI 
 

 Batas waktu yang diberikan untuk menyelesaikan lomba adalah : 
Kategori A: 15 menit. 
Kategori B: 15 menit. 
Kategori C: 45 menit. 
Penghitungan waktu dimulai ketika juri memberikan aba-aba. Hitungan dimulai 
Tiga… Dua.. Satu… Mulai… 

 Peserta harus membuat bentuk building sesuai dengan tema/ gambar. 

 Posisi building tidak harus berada di tengah base plate. 

 Peserta yang sudah selesai diharapkan mengangkat tangan. Juri akan memeriksa 
hasil building. Bila masih terdapat kesalahan, juri memberikan kesempatan kepada 
peserta untuk memperbaiki building. 

 Juri akan mencatat waktu  dan memeriksa hasil building.  

 Peserta diperbolehkan meninggalkan tempat dan tidak boleh mengganggu teman 
yang lain.  

 Selama acara berlangsung, peserta DILARANG mengobrol, bertanya, mengganggu 
dan merusak building peserta lain. Atau akan mendapatkan pengurangan nilai 50 
poin. 

 Orang tua atau pendamping DILARANG berteriak, memberi petunjuk dan 
mengganggu konsentrasi peserta. Atau akan mendapatkan pengurangan nilai 50 
poin. 

 Juri/ pengawas akan membantu peserta pada menit-menit terakhir apabila sudah 
diperoleh 3-5 peserta yang menyelesaikan building dengan tepat, yang bertujuan 
untuk mencegah  faktor down (psikis)  anak-anak. 

 1 orang juri akan mengawasi 5-6 peserta dan akan dibantu oleh panitia lainnya. 

 Hal-hal lain yang dianggap perlu akan disampaikan pada saat sebelum perlombaan 
dimulai. 

 
PENILAIAN 
 

A. PENILAIAN SPEED BUILDING TINGKAT TK A  
 

 Peserta akan diberikan nilai awal 100poin. 

 Jika building tidak sama dengan gambar (penempatan/letak, bentuk maupun 
warna) maka pengurangan nilai 10 poin tiap kesalahan 

 Juri akan menyeleksi dan memilih 3 (tiga) terbaik dari 5 peserta (Juara 1,2,3) 

 Penentuan pemenang berdasarkan nilai poin tertinggi. Jika terdapat 2 atau lebih 
peserta yang memiliki poin sama maka pemenang ditentukan dari catatan waktu 
menyusun yang lebih cepat. 

 Juri memiliki otoritas penuh selama acara kompetisi berlangsung. KEPUTUSAN 
JURI TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT. 
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B. PENILAIAN SPEED BUILDING TINGKAT TK B 
 

 Peserta akan diberikan nilai awal 100poin. 

 Jika building (model utama) tidak sama dengan gambar (penempatan/letak, 
bentuk maupun warna) maka pengurangan nilai 10 poin tiap kesalahan.  

 Juri akan menyeleksi 3 (tiga) peserta sebagai Juara 1,2 dan 3. 

 Penentuan pemenang berdasarkan nilai poin tertinggi. Jika terdapat 2 atau lebih 
peserta yang memiliki poin sama maka pemenang ditentukan dari catatan waktu 
menyusun yang lebih cepat. 

 Juri memiliki otoritas penuh selama acara kompetisi berlangsung. KEPUTUSAN 
JURI TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT. 

 
 

C. PENILAIAN SPEED BUILDING TINGKAT SD KELAS 1 
 

 Peserta akan diberikan nilai awal 100poin. 

 Jika building (model utama) tidak sama dengan gambar (penempatan/letak, 
bentuk maupun warna) maka pengurangan nilai 10 poin tiap kesalahan.  

 Juri akan menyeleksi 3 (tiga) peserta sebagai Juara 1,2 dan 3. 

 Penentuan pemenang berdasarkan nilai poin tertinggi. Jika terdapat 2 atau lebih 
peserta yang memiliki poin sama maka pemenang ditentukan dari catatan waktu 
menyusun yang lebih cepat. 

 Juri memiliki otoritas penuh selama acara kompetisi berlangsung. KEPUTUSAN 
JURI TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT. 


