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DOTA 2 

1. Tanggung Jawab Pemain dan Tim  
1.1. Pemain dan tim harus mematuhi semua Aturan dan Regulasi Predator 

League 2020 APAC Dota 2 yang ditetapkan oleh penyelenggara dari waktu 

ke waktu baik di babak penyisihan tingkat lokal, Final tingkat negara 

(Indonesia) maupun Final APAC. Seluruh pemain dan tim juga wajib 

menandatangani surat-surat dan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan 

oleh penyelenggara, termasuk tetapi tidak terbatas pada surat pernyataan 

(letter of representation) dan persetujuan pelepasan (tournament waiver). 

1.2. Pemain dan tim harus menetapkan nama-nama pemain resmi dan nama 

serta logo tim resmi. 

1.3. Semua pemain tidak diizinkan untuk menyiarkan game yang mereka 

mainkan. Semua pemain tidak diizinkan menonton siaran apapun saat 

mereka bertanding dalam pertandingan resmi. Ini termasuk siaran dari 

pertandingan mereka sendiri maupun siaran pertandingan lain yang 

berlangsung pada saat yang sama ketika mereka bertanding. 

1.4. Setiap tim dapat membawa dua set perlengkapan/device: 2x keyboard, 2x 

mouse, 2x mouse pad dan opsi untuk membawa 1x set headset dan 1x in-

ear piece sebagai cadangan jika headset turnamen dan in-ear piece tidak 

bisa digunakan. Perangkat harus diperiksa oleh pihak penyelenggara. 

Penyelenggara memiliki wewenang untuk menolak pemain menggunakan 

perangkat periferal mereka sendiri jika dianggap perlu, dan selanjutnya 

penyelenggara akan menyediakan perangkat untuk digunakan oleh pemain. 

1.5. Pemain dilarang meninggalkan area kompetisi, sebagaimana didefinisikan 

sebagai ruang pelatihan selama Stage Group dan Playoffs Stage, dan meja 

pemain selama Main Event, tanpa izin administrator hingga akhir 

pertandingan. 

1.6. Setelah pertandingan dimulai, hanya pemain, pelatih, dan staf yang disetujui 

oleh penyelenggara diizinkan untuk berada di area kompetisi. Selama draft 

hanya 5 pemain dan seorang pelatih dapat hadir di area kompetisi. Pelatih 

harus meninggalkan ruangan setelah draft. Tidak ada manajer, atau orang 

lain yang diizinkan. 

1.7. Pemain harus menyerahkan semua mouse pads, telepon, dan perangkat 

elektronik lainnya ke admin hingga pertandingan selesai.  

1.8. Hanya catatan / tulisan tangan atau cetak yang diizinkan. Dilarang 

menggunakan versi elektronik apa pun. 

1.9. Selama pertandingan, pemain harus menjaga agar meja bersih dari 

makanan, minuman, sampah, dll. Secara fungsional, ini berarti bahwa 

makanan (didefinisikan sebagai apa pun yang 'dapat dimakan') dilarang 

berada di meja pemain, dan minuman harus ditempatkan di lantai. 

1.10. Pemain hanya dapat membuka Steam, Discord, TeamSpeak, dan DOTA 2 
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di komputer turnamen. Semua aplikasi lainnya dilarang. 

1.11. Semua pemain harus mengenakan seragam tim selama pertandingan 

kecuali penyelenggara menyetujui sebaliknya. Tidak ada aturan ketat untuk 

sepatu bawah / sepatu (yang berarti celana pendek dan sepatu terbuka 

diperbolehkan), tetapi penampilan umum pemain harus layak (tidak ada 

jubah hotel, tidak ada sandal hotel, masker, dll.). 

1.11.1. Pemain tidak diperbolehkan memakai kaus dengan logo merek 

pesaing ACER PREDATOR di atas panggung. Pemain yang 

memiliki logo kompetitor pada jersey team tidak akan diizinkan 

bermain di atas panggung kecuali mereka setuju untuk menutupi 

logo tersebut. 

1.11.2. Hanya penyelenggara yang memiliki hak untuk menentukan logo 

mana yang dianggap sebagai logo "kompetitor" dan memiliki 

keputusan akhir mengenai masalah tersebut.  

1.11.3. Selama acara pembukaan dan penutupan, pemain harus 

mengenakan seragam ACER PREDATOR yang disediakan oleh 

penyelenggara.   

1.12. Pemain harus mengenakan headphone dan in-ear piece selama 

pertandingan. 

1.13. Pemain tidak diizinkan menggunakan kamar kecil selama pertandingan 

kecuali terdapat keadaan darurat. Setiap pelanggaran akan dikenakan 

penalti LVL 2, menghilangkan waktu bonus selama pemilihan LVL 2 di 

pertandingan berikutnya.  

2. Pergantian Roster  

2.1. Tim diberikan satu minggu penuh (7 hari) setelah grand final lokal masing-

masing untuk mengubah daftar roster mereka. Satu minggu setelah grand 

final lokal masing-masing negara yang berpartisipasi, tim yang menang 

harus dapat mengirimkan daftar roster resmi mereka. 

2.2. Tim harus dapat mempertahankan setidaknya 3 anggota untuk perubahan 

legal roster. 

2.3. Saat berlangsungnya acara - dalam hal terdapat keadaan serius dan tidak 
dapat dicegah yang menyebabkan pemain tidak dapat bermain, maka 
pemain pengganti yang telah resmi terdaftar dapat menggantikannya. 

2.4. Pemain juga harus menunjukkan persyaratan yang tercantum untuk lisensi 
atlet profesional dari instansi/badan di negara tempat Final APAC 
berlangsung (contoh: lisensi dari Games and Amusements Board, Filipina) 
pada saat kedatangan, seperti: 

➢ (1) Foto ID/KTP ukuran 2x2 inci 

➢ (1) Paspor yang masih berlaku 

➢ (1) KTP yang masih berlaku 

➢ Hasil tes narkoba terbaru (sekurang-kurangnya satu bulan 
sebelum jadwal pertandingan Final APAC) dari agensi yang 
diakui pemerintah  

➢ Izin orang tua untuk anak di bawah umur (< 21 tahun) 
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➢ Sertifikat keanggotaan dari organisasi esports tempat mereka 
berada yang masih berlaku. 

 
2.5. Instansi/badan di negara tempat Final APAC berlangsung juga berwenang 

untu menjalankan tes narkoba terhadap pemain. Bagi mereka yang tidak 

memenuhi persyaratan lisensi diatas atau tidak lulus tes narkoba tidak 

diperbolehkan untuk mengikuti turnamen/pertandingan. 

2.6. Tim harus terdiri dari setidaknya tiga (3) pemain lokal dari negara yang 

mereka wakili. Pemain harus memberikan bukti kewarganegaraan 

menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan pemerintah.  

2.7. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan akan berakibat didiskualifikasi dari 

tim. 

 

3. Perwasitan (Refereeing) and  Permasalahan 
3.1. Jadwal dan wasit untuk setiap pertandingan tunggal dilakukan oleh 

penyelenggara turnamen dan marshal, selanjutnya disebut sebagai komite. 

Komite akan membuat keputusan sesuai dengan Aturan dan Regulasi serta 

menginformasikan ke tim. Dalam situasi luar biasa atau dalam situasi yang 

tidak diatur di sini, komite akan menjadi pihak yang membuat keputusan dan 

keputusan mereka adalah final dan mengikat. 

3.2. Dari sisi tim, hanya kapten atau manajer yang dapat berkomunikasi tentang 

masalah apapun atau situasi kontroversial. 

3.3. Jika tidak ada permintaan dari kapten tentang situasi kontroversial dalam 

waktu 10 menit setelah pertandingan berakhir, hasilnya dianggap telah 

dikonfirmasi sah. Hanya kapten tim yang berhak mengajukan protes. Kapten 

harus memberikan semua informasi yang dibutuhkan dalam waktu 15 menit 

setelah pertandingan selesai, jika tidak, hasilnya dianggap telah dikonfirmasi 

sah dan tidak dapat didiskusikan kembali. 

3.4. Keputusan tentang situasi kontroversial hanya dapat dibuat oleh komite. 

3.5. Keputusan yang dibuat oleh komite adalah keputusan akhir dan tidak ada 

diskusi. 

3.6. Jika kedua tim telah memainkan pertandingan, maka tidak dapat ditanding 

ulang dalam keadaan apa pun. 

 

4. Hukuman Disiplin 
4.1. Pelanggaran terhadap salah satu dari Aturan dan Regulasi ini dapat 

dikenakan hukuman disiplin dan denda. 

4.2. Terlambat selama 5 menit – dikenakan peringatan + menghilangkan waktu 

bonus selama memilih LVL 1 dalam pertandingan ini. 

4.3. Terlambat selama 10 menit – dikenakan peringatan + menghilangkan waktu 

bonus selama memilih LVL 2 dalam pertandingan ini. 

4.4. Terlambat selama 15 menit – dikenakan peringatan + menghilangkan waktu 

bonus selama memilih LVL3 dalam pertandingan ini.. 

4.5. Terlambat selama 20 menit - Kekalahan game 1 secara default. 

4.6. Gagal tampil selama lebih dari 20 menit - Jika ini adalah seri BO3, maka akan 

berakhir dengan skor 0-2. Jika ini adalah serangkaian BO5, tim yang absen 
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akan memiliki 40 menit lagi untuk muncul. Jika mereka gagal lagi, skornya 

akan 0-3. 

4.7. Menggunakan pemain yang tidak ada dalam daftar roster resmi - 

Diskualifikasi tim. Selama acara - Dalam hal keadaan yang serius dan tidak 

dapat dicegah (seperti cedera, sakit, darurat, dll), pengecualian dapat 

dimungkinkan, tetapi atas kebijakan tunggal administrasi turnamen. 

4.8. Semua jenis taruhan/perjudian atau terlibat dalam kegiatan sejenis: Pemain 

dan manajer dilarang untuk membuat taruhan (dalam uang nyata atau virtual, 

cryptocurrency, aset, termasuk item DOTA 2 dalam game, dengan cara atau 

bentuk apa pun). – Kekalahan secara default, diskualifikasi. 

4.9. Jika pemain atau tim menemukan atau memicu hal yang terlihat seperti 

gangguan/bug, mereka perlu memberi tahu Admin untuk menentukan apakah 

hal tersebut disengaja atau diizinkan. 

4.10. Menyabotase pertandingan, berhenti/keluar tanpa izin. - Kekalahan secara 

default. 

4.11. Menggunakan program sampingan/tambahan yang memengaruhi proses 

permainan - Kekalahan secara default, diskualifikasi. 

4.12. Jika hukuman tidak dijelaskan, Admin Utama dapat mengenakan sanksi atau 

denda apapun atas kebijakannya sendiri, tergantung pada situasi dan 

Regulasi. 

 

5. Aturan Pertandingan 
5.1. Semua pertandingan dikelola oleh admin pertandingan, sekurang-kurangnya 

15 menit sebelum dimulai pertandingan. 

5.2. Tim dan pemain harus berada di lobby 10 menit sebelum seri mereka untuk 

menentukan draft order dan sides. 

5.3. Selama Group Stage dan Playoff, pemain memiliki waktu istirahat 10 menit di 

antara pertandingan. Hitungan dimulai saat pertandingan berakhir. Pemain 

harus kembali di lobby dan tim siap pada akhir istirahat 10 menit. Jika 

penghitung waktu habis sebelum tim siap, admin sudah dapat menghukum 

mereka dengan penalti LVL 1. 

5.4. Di antara seri (misalnya antara dua BO3), ada jeda 15 menit. Di Grand Final 

BO5, ada jeda 15 menit setelah game 2. 

5.5. Memilih Side dan Pick 

5.5.1. Group Stage, pemilihan Side atau Pick dilakukan dengan lemparan 

koin. Alternatif untuk game 2. Tim yang pertama memiliki semua 

pemain di lobby akan memilih sisi koin. 

5.5.2. Grand Final: Juga akan dilakukan dengan lemparan koin. Alternatif 

untuk game 2 dan seterusnya. Lemparan koin akan dilakukan jika 

terdapat Game 3. 

5.6. Pertandingan diadakan menggunakan sistem "follow by". Pertandingan 

pertama dimulai pada waktu tertentu, pertandingan berikutnya saling 

mengikuti. Selama Group stage, 2 grup akan memainkan pertandingan 

serentak secara independen. 

5.7. Pause tidak diperbolehkan kecuali untuk alasan teknis. Tim yang melakukan 

pause harus segera memanggil admin dan menjelaskan alasan pause.  
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5.8. Total durasi permainan - Permainan berlangsung hingga ada pemenang. Tim 

yang menghancurkan Ancient musuh atau memaksa musuh untuk menyerah 

dianggap sebagai pemenang. 

 

6. Pengaturan Pertandingan 
6.1. Lobby, kata sandi, dan perincian lainnya akan dikirimkan oleh Admin Utama 

Pertandingan. 

6.2. Lobby setting: 

mode – Captain Mode 

version – Tournament 

 

7. Hak Admin/Penyelenggara 
7.1. Penyelenggara dapat, atas kebijakannya sendiri, membatalkan semua aturan 

dan mengubah aturan yang dianggapnya sesuai tanpa pemberitahuan 

sebelumnya. Keputusan penyelenggara adalah SELALU bersifat final dan 

tidak dapat diganggu gugat. 

7.2. Admin berwenang menginstruksikan dan memberi arahan kepada para 

pemain selama turnamen/pertandingan sesuai dengan Aturan dan Regulasi 

ini. 

7.3. Orang/pihak yang mendaftarkan pemain dan tim untuk mengikuti 

turnamen/pertandingan ini (termasuk yang melakukan pendaftaran melalui 

online) dianggap sebagai kuasa yang sah dan bertindak untuk dan atas nama 

serta mewakili tim dan semua pemain yang didaftarkannya, termasuk untuk 

menerima, mengakui dan mematuhi Aturan dan Regulasi Predator League 

2020 APAC Dota 2 yang ditetapkan oleh penyelenggara dari waktu ke waktu. 

Jika di kemudian hari, tim atau pemain atau bahkan orang/pihak pendaftar itu 

sendiri menyangkal sebagai wakil/kuasa dari tim atau pemain yang 

didaftarkan, maka penyelenggara sepenuhnya berhak untuk mendiskualifikasi 

tim dan seluruh pemain tersebut. 
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PUBG 

 

1.  Tanggung Jawab Pemain dan Tim  
 

1.1. Pemain dan tim harus mematuhi semua Aturan dan Regulasi Predator 
League 2020 APAC PUBG yang ditetapkan oleh penyelenggara dari waktu 
ke waktu baik di babak penyisihan tingkat lokal, Final tingkat negara 
(Indonesia) maupun Final APAC. Seluruh pemain dan tim juga wajib 
menandatangani surat-surat dan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan 
oleh penyelenggara, termasuk tetapi tidak terbatas pada surat pernyataan 
(letter of representation) dan persetujuan pelepasan (tournament waiver). 

1.2. Pemain dan tim harus menetapkan nama-nama pemain resmi dan nama 
serta logo tim resmi. 

1.3. Semua pemain tidak diizinkan untuk menyiarkan game yang mereka 
mainkan. Semua pemain tidak diizinkan menonton siaran apapun saat 
mereka bertanding dalam pertandingan resmi. Ini termasuk siaran dari 
pertandingan mereka sendiri maupun siaran pertandingan lain yang 
berlangsung pada saat yang sama ketika mereka bertanding.  

1.4. Setiap tim dapat membawa dua set perlengkapan/device: 2x keyboard, 2x 
mouse, 2x mouse pad dan opsi untuk membawa 1x set headset dan 1x in-
ear piece sebagai cadangan jika headset turnamen dan in-ear piece tidak 
bisa digunakan. Perangkat harus diperiksa oleh pihak penyelenggara. 
Penyelenggara memiliki wewenang untuk menolak pemain menggunakan 
perangkat periferal mereka sendiri jika dianggap perlu, dan selanjutnya 
penyelenggara akan menyediakan perangkat untuk digunakan oleh pemain. 

1.5. Pemain dilarang meninggalkan area kompetisi, sebagaimana didefinisikan 
sebagai ruang pelatihan selama Stage Group dan Playoffs Stage, dan meja 
pemain selama Main Event, tanpa izin administrator hingga akhir 
pertandingan. 

1.6. Setelah dimulainya pertandingan, hanya pemain, pelatih, dan staf yang 
disetujui oleh penyelenggara diizinkan untuk berada di area kompetisi. 
Selama draft hanya 5 pemain dan seorang pelatih dapat hadir di area 
kompetisi. Pelatih harus meninggalkan ruangan setelah berlatih. Tidak ada 
manajer, atau orang lain yang diizinkan. 

1.7. Pemain harus menyerahkan semua mouse pads, telepon, dan perangkat 
elektronik lainnya ke admin hingga pertandingan selesai. 

1.8. Hanya catatan / tulisan tangan atau cetak yang diizinkan. Dilarang 
menggunakan versi elektronik apa pun. 

1.9. Selama pertandingan, pemain harus menjaga agar meja bersih dari 
makanan, minuman, sampah, dll. Secara fungsional, ini berarti bahwa 
makanan (didefinisikan sebagai apa pun yang 'dapat dimakan') dilarang 
berada di meja pemain, dan minuman harus ditempatkan di lantai. 

1.10. Pemain hanya dapat membuka Steam, Discord, TeamSpeak, dan PUBG di 
komputer turnamen. Semua aplikasi lainnya dilarang. 

1.11. Semua pemain harus mengenakan seragam tim selama pertandingan kecuali 
penyelenggara menyetujui sebaliknya. Tidak ada aturan ketat untuk sepatu 
bawah / sepatu (yang berarti celana pendek dan sepatu terbuka 
diperbolehkan), tetapi penampilan umum pemain harus layak (tidak ada 
jubah hotel, tidak ada sandal hotel, masker, dll.). 
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1.11.1. Pemain tidak diperbolehkan memakai kaus dengan logo merek 

pesaing ACER PREDATOR di atas panggung. Pemain yang 
memiliki logo kompetitor pada jersey team tidak akan diizinkan 
bermain di atas panggung kecuali mereka setuju untuk menutupi 
logo tersebut. 

1.11.2. Hanya penyelenggara yang memiliki hak untuk menentukan logo 
mana yang dianggap sebagai logo "kompetitor" dan memiliki 
keputusan akhir mengenai masalah tersebut. 

1.11.3. Selama acara pembukaan dan penutupan, pemain harus 
mengenakan seragam ACER PREDATOR yang disediakan oleh 
penyelenggara. 

 
1.12. Pemain harus mengenakan headphone dan in-ear piece selama 

pertandingan. 
 
 

2. Pergantian Roster 
 

2.1. Tim diberikan satu minggu penuh (7 hari) setelah grand final lokal masing-
masing untuk mengubah daftar roster mereka. Satu minggu setelah grand 
final lokal masing-masing negara yang berpartisipasi, tim yang menang harus 
dapat mengirimkan daftar roster resmi mereka. 

2.2. Tim harus dapat mempertahankan setidaknya 3 anggota untuk perubahan 
legal roster. 

2.3. Saat berlangsungnya acara - dalam hal terdapat keadaan serius dan tidak 
dapat dicegah yang menyebabkan pemain tidak dapat bermain, maka pemain 
pengganti yang telah resmi terdaftar dapat menggantikannya. 

2.4. Pemain juga harus menunjukkan persyaratan yang tercantum untuk lisensi 
atlet profesional dari instansi/badan di negara tempat Final APAC 
berlangsung (contoh: lisensi dari Games and Amusements Board, Filipina) 
pada saat kedatangan, seperti: 

➢ (1) Foto ID/KTP ukuran 2x2 inci 

➢ (1) Paspor yang masih berlaku 

➢ (1) KTP yang masih berlaku 

➢ Hasil tes narkoba terbaru (sekurang-kurangnya satu bulan sebelum 
jadwal pertandingan Final APAC) dari agensi yang diakui pemerintah 

➢ Izin orang tua untuk anak di bawah umur (< 21 tahun) 

➢ Sertifikat keanggotaan dari organisasi esports tempat mereka berada 
yang masih berlaku. 

 
2.5. Instansi/badan di negara tempat Final APAC berlangsung juga berwenang 

untu menjalankan tes narkoba terhadap pemain. Bagi mereka yang tidak 
memenuhi persyaratan lisensi diatas atau tidak lulus tes narkoba tidak 
diperbolehkan untuk mengikuti turnamen/pertandingan. 

2.6. Tim harus terdiri dari setidaknya tiga (3) pemain lokal dari negara yang 
mereka wakili. Pemain harus memberikan bukti kewarganegaraan 
menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan pemerintah.  

2.7. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan akan mengakibatkan didiskualifikasi 
dari tim. 
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3. Perwasitan (Refereeing) and  Permasalahan 
3.1. Jadwal dan wasit untuk setiap pertandingan tunggal dilakukan oleh 

penyelenggara turnamen dan marshal, selanjutnya disebut sebagai komite. 
Komite akan membuat keputusan sesuai dengan SUPER (Standard and 
Universal PUBG Esports Ruleset) Rulebook serta menginformasikan ke tim. 
Dalam situasi luar biasa atau dalam situasi yang tidak diatur di sini, komite 
akan menjadi pihak yang membuat keputusan dan keputusan mereka adalah 
final dan mengikat 

3.2. Dari sisi tim, hanya kapten atau manajer yang dapat berkomunikasi tentang 
masalah apapun atau situasi kontroversial. 

3.3. Jika tidak ada permintaan dari kapten tentang situasi kontroversial dalam 
waktu 10 menit setelah pertandingan berakhir, hasilnya dianggap telah 
dikonfirmasi sah. Hanya kapten tim yang berhak mengajukan protes. Kapten 
harus memberikan semua informasi yang dibutuhkan dalam waktu 15 menit 
setelah pertandingan selesai, jika tidak, hasilnya dianggap telah dikonfirmasi 
sah dan tidak dapat didiskusikan kembali. 

3.4. Keputusan tentang situasi kontroversial hanya dapat dibuat oleh komite. 
3.5. Keputusan yang dibuat oleh komite adalah keputusan akhir dan tidak ada 

diskusi. 
3.6. Jika semua tim telah memainkan pertandingan, single instance di PUBG di 

mana pemenang ditentukan berdasarkan sistem nilai (scoring) seperti yang 
diuraikan dalam versi terbaru SUPER Rulebook, maka tidak dapat diulang 
pertandingannya dalam keadaan apa pun. 
 
 

4. Hukuman Disiplin 
4.1. Pelanggaran atau tidak mengikuti salah satu aturan, regulasi, syarat dan 

ketentuan akan dikenakan hukuman atau diskualifikasi. Marshal turnamen 
dapat menerapkan hukuman sesuai dengan penilaian dan kebijakan mereka. 

4.2. Jika seorang pemain mengalami gangguan/bug, mereka harus segera 
memberi tahu channel moderator atau admin turnamen. Dengan menekan Alt 
+ F4, menutup PUBG dan menghubungkan kembali akan memperbaiki 99% 
bug. Kegagalan untuk melakukannya akan menyebabkan kehilangan poin, 
penskorsan sementara, atau terkena larangan. 

4.3. Penyalahgunaan bug dianggap curang dan akan didiskualifikasi secara 
otomatis dari turnamen. 

4.4. Dilarang keras melakukan kecurangan. Tidak ada pemain yang boleh 
memanipulasi file game, menggunakan modifikasi game yang tidak disetujui, 
atau metode lainnya yang dengannya seseorang dapat memperoleh 
keuntungan yang tidak adil atas pemain lain. 

4.5. Penalti yang dapat dikenakan sebagai berikut: 
- Peringatan 
- Kekalahan secara default 
- Diskualifikasi pemain/tim dari turnamen 
- Larangan untuk berpartisipasi dalam turnamen berikutnya 

4.6. Diskualifikasi diterapkan oleh pejabat turnamen, baik itu admin atau 
penyelenggara, dan akan membatalkan semua hak bagi tim secara 
keseluruhan untuk berpartisipasi lebih lanjut dalam turnamen. 

 

5. Aturan Pertandingan 
5.1. Semua pertandingan dikelola oleh admin pertandingan, sekurang-kurangnya 

15 menit sebelum dimulai pertandingan. 
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5.2. Tim dan pemain harus berada di lobby 10 menit sebelum game dimulai. 

5.3. Selama Group Stage, pemain memiliki waktu istirahat 10 menit di antara 

pertandingan. Hitungan dimulai saat pertandingan berakhir. Pemain harus 

kembali di lobby dan tim siap pada akhir istirahat 10 menit. Jika penghitung 

waktu habis sebelum tim siap, admin sudah dapat menghukum mereka 

dengan peringatan. 

5.4. Di antara seri ronde 9 dan 10, pemain dapat mengambil istirahat 15 menit.   

5.5. Total durasi permainan - Permainan berlangsung hingga hanya satu tim yang 

tersisa. 

 

6. Pengaturan dan Skoring Pertandingan 
6.1. Game Setting 

- Game used - Playerunknown’s Battlegrounds (PUBG) 

- Competition method – 16 teams. 4 members per squad. Survival of the 

fittest 

- Server Location – AS 

- Gameplay Rules – Version (Tournament) 

- Rounds – 12 rounds (Rounds 1,2,3,7,8,9 – Erangel. Rounds 

4,5,6,10,11,12 – Miramar) 

- Mode – FPP 

6.2. Tournament Scoring (Rank Score): 

Placement Point 

1 10 

2 6 

3 5 

4 4 

5 3 

6 2 

7 1 

8 1 

9-16 0 

 

6.3. Point Draw - Dalam hal terdapat draw poin setelah 12 ronde permainan, 

peringkat final ditentukan sesuai dengan kondisi berikut: 

- Tim dengan total kill point tertinggi 

- Tim dengan kill point tertinggi di babak final (ronde 12) 

- Tim dengan peringkat tertinggi di babak final (babak 12) 

 

 

7. Permainan Berhenti 
7.1. Jika seorang rekan tim terputus selama pertandingan dan tidak dapat 

terhubung kembali permainan akan berlanjut. 

7.2. Apabila semua pemain dari satu tim secara tidak sengaja terputus 

sambungan saat permainan jika ia masih hidup, maka marshal yang akan 

memutuskan apakah permainan akan tetap berlanjut atau akan dibuat ulang. 

7.3. Dalam hal terjadi server crash, marshal akan membuat ulang game apapun 
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kondisinya. 

7.4. Tim tidak diperbolehkan melakukan rehat ke kamar mandi/kamar kecil begitu 

permainan dimulai. Hal ini bisa dilakukan di sela-sela pertandingan saat 

istirahat diberikan kepada masing-masing tim. 

 

8. Hak Admin/Penyelenggara 
8.1. Penyelenggara dapat, atas kebijakannya sendiri, membatalkan semua aturan 

dan mengubah aturan yang dianggapnya sesuai tanpa pemberitahuan 

sebelumnya. Keputusan penyelenggara adalah SELALU bersifat final dan 

tidak dapat diganggu gugat. 

8.2. Admin berwenang menginstruksikan dan memberi arahan kepada para 

pemain selama turnamen/pertandingan sesuai dengan Aturan dan Regulasi 

ini. 

8.3. Orang/pihak yang mendaftarkan pemain dan tim untuk mengikuti 

turnamen/pertandingan ini (termasuk yang melakukan pendaftaran melalui 

online) dianggap sebagai kuasa yang sah dan bertindak untuk dan atas nama 

serta mewakili tim dan semua pemain yang didaftarkannya, termasuk untuk 

menerima, mengakui dan mematuhi Aturan dan Regulasi Predator League 

2020 APAC PUBG yang ditetapkan oleh penyelenggara dari waktu ke waktu. 

Jika di kemudian hari, tim atau pemain atau bahkan orang/pihak pendaftar itu 

sendiri menyangkal sebagai wakil/kuasa dari tim atau pemain yang 

didaftarkan, maka penyelenggara sepenuhnya berhak untuk mendiskualifikasi 

tim dan seluruh pemain tersebut. 

 
 


