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Pengantar

Dokumen ini merangkum seluruh peraturan yang wajib dipatuhi oleh para
peserta selama kompetisi Snapdragon Pro Series berlangsung. Peserta
yang melanggar peraturan akan dijatuhi sanksi seperti yang tertulis dalam
dokumen ini.

Harus diingat bahwa hanya pengelola turnamen yang dapat memberikan
keputusan terakhir bahkan jika keputusan tersebut  tidak terjelaskan secara
detail pada peraturan pertandingan ini, atau berlawanan dengan peraturan
pertandingan ini pada kasus khusus untuk menjaga sportifitas dan fair play.

Kami pihak ESL berharap Anda semua, yaitu peserta, penonton, dan pers,
mendapati kompetisi ini menyenangkan untuk disaksikan. Maka dari itu,
kami berusaha keras untuk membuat kompetisi ini adil, menyenangkan,
dan seru untuk semua pihak yang terlibat

Dengan hormat,
Staf ESL
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1 Definisi

1.1 Wilayah Keabsahan
Acara ini diselenggarakan sebagai bagian dari ESL oleh ESL Gaming GmbH

Dokumen ini adalah dasar peraturan yang sah untuk: 1) acara yang berjalan, 2) para peserta, dan 3)
seluruh pertandingan yang menjadi bagian dari acara. Keikutsertaan ke dalam acara ini berarti seluruh
peserta mengerti dan menerima seluruh peraturan yang ada

1.2 Region
Turnamen Snapdragon Pro Series tersedia untuk kawasan berikut ini:

● Asia-Pasifik (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam)

1.3 Hukuman
1.3.1 Definisi dan wilayah Penghukuman

Hukuman diberikan bagi pelanggar peraturan yang dibuat oleh ESL. Hukuman bisa berupa sanksi
ringan atau berat seperti: 1) pengurangan poin, 2) denda finansial, 3) dianggap kalah, 3) diskualifikasi
pemain/tim. Berat/ringan dari sebuah/beberapa sanksi akan diberikan tergantung dari
sebuah/beberapa bentuk pelanggaran yang terjadi. Hukuman yang diterima akan diinformasikan
lewat surat dan peserta akan diberikan waktu untuk melakukan banding terhadap keputusan yang
diberikan. Banding hanya dapat dilakukan oleh: 1) pemegang lisensi, 2) atau juru bicara yang telah
ditunjuk

1.3.1.2 Poin pinalti minor
Poin pinalti minor akan diganjarkan kepada insiden-insiden ringan seperti: 1) Tidak mengupload
hasil pertandingan, 2) data hasil pertandingan yang kurang lengkap, 3) data informasi tim yang
kurang lengkap, dan sebagainya. Setiap sanksi pengurangan poin minor yang diganjar akan
mengurangi satu persen (1%) hadiah dari total yang akan diterima oleh tim atau pemain di akhir
kompetisi

1.3.1.3 Poin pinalti major
Poin pinalti akan diberikan untuk insiden-insiden berat seperti: 1) Membohongi panitia secara
sengaja, 2) tidak hadir pada jadwal bertanding yang ditentukan, 3) pelanggaran peraturan secara
berulang, dan sebagainya. Setiap sanksi pengurangan poin major yang diganjar akan mengurangi
sepuluh persen (10%) hadiah dari total hadiah kompetisi tersebut

1.3.1.4 Denda Finansial
Denda uang akan diberikan apabila gagal memenuhi kegiatan wajib yang sifatnya tidak
berhubungan langsung dengan kompetisi, contoh: 1) Acara konferensi pers yang sudah
dijadwalkan, atau 2) jumpa fans yang sudah dijadwalkan

1.3.1.5 Tindakan Ban/skors
Tindakan ban atau skors akan diberikan untuk insiden-insiden berat seperti: ringing atau
memainkan pemain yang tidak ada di dalam roster. Tindakan banning dan skors dapat
diganjarkan kepada pemain ataupun tim.

1.3.1.6 Diskualifikasi
Sebuah tindakan diskualifikasi akan diganjarkan untuk kasus pelanggaran peraturan yang bersifat
sangat berat. Peserta yang terkena diskualifikasi tidak berhak atas hadiah uang yang telah
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dikumpulkan sepanjang pertandingan dan akan terkena skors hingga akhir kompetisi. Dalam
kompetisi beregu, organisasi dan seluruh anggotanya akan terkena skors sampai akhir
pertandingan.

1.3.1.7 Hukuman lain-lain
Untuk kasus-kasus luar biasa, panitia turnamen berhak membuat dan memberi hukuman
dengan metode yang berbeda dari poin-poin di atas.

1.3.2 Hukuman kombinasi
Metode hukuman di atas tidaklah bersifat eksklusif, sehingga sanksi kombinasi berhak diberikan
apabila panitia turnamen merasa hal tersebut diperlukan

1.3.3 Hukuman pelanggaran berulang
Semua bentuk hukuman yang dirangkum ke dalam buku peraturan ini hanya berlaku untuk
pelaku yang melanggar untuk pertama kali. Pelanggaran berulang akan mendapat sanksi yang
lebih berat secara proporsional tergantung dari butir pelanggaran yang dilakukan di atas

1.3.4 Skors liga dan sanksi pengurangan poin di luar ESL
Skors liga dan dan sanksi pengurangan poin di luar ESL normalnya tidak terjadi di dalam
kompetisi yang diadakan oleh ESL. Namun, pengecualian bisa terjadi apabila sanksi tersebut
diganjarkan oleh pihak developer/publisher dari game terkait. Pengecualian lain juga dapat
terjadi karena pihak admin tim memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri dalam
insiden-insiden luar biasa (diskres)

1.4 Pertandingan langsung
Istilah “Pertandingan Langsung” mengacu kepada pertandingan yang terjadi: 1) di lokasi publik, 2) saat
acara berlangsung, 3) di studio, atau 4) saat pertandingan ditayangkan langsung oleh ESL ataupun
rekanan resmi yang ditunjuk.

1.5 Game yang Dipertandingkan
Games yang dipertandingkan dalam Snapdragon Pro Series adalah:

● Clash of Clans
● Brawl Stars
● PUBG Mobile
● Asphalt 9
● Clash Royale
● Free Fire
● Legends of Runeterra
● BATTLEGROUNDS MOBILE INDIA
● COD Mobile
● World Cricket Championship 3

Jumlah game di atas tidak bersifat permanen, sehingga game baru bisa ditambahkan ke dalam
pertandingan utama ataupun pertandingan sampingan kapanpun

1.6 Tournament organization
Acara ini diselenggarakan oleh ESL. ESL dioperasikan oleh ESL Gaming GmbH.

ESL Gaming GmbH
Schanzenstr. 23
51063 Köln
Germany
https://www.eslgaming.com/
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2. Peraturan umum

2.1 Perubahan peraturan
Pihak ESL memiliki hak untuk: 1) memperbaiki, 2) menghilangkan, atau bahkan 3) mengubah peraturan
secara drastis tanpa pemberitahuan sebelumnya. Pihak ESL juga memegang hak memberi penilaian
terhadap kasus luar biasa yang tidak tercakup di dalam buku peraturan, demi mempertahankan
semangat berkompetisi yang adil dan sportif.

2.2 Keabsahan peraturan
Apabila ketentuan buku peraturan ini menjadi ilegal, tidak sah, atau tidak dapat ditegakkan di suatu
yurisdiksi, maka hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan atau penegakkan dari buku peraturan ini di
yuridiksi tersebut, atau keabsahan/penegakkan buku peraturan ini di yuridiksi lainnya.

2.3 Kerahasiaan
Segala isi pesan seperti: 1) email komunikasi, 2) channel pertandingan, 3) diskusi ataupun bentuk
pertukaran pesan dengan pihak panitia/admin lainnya bersifat rahasia. Dilarang keras melakukan
publikasi terhadap isi pesan tersebut di atas, kecuali seizin pihak admin ESL.

2.4 Perjanjian tambahan
Pihak admin ESL tidak bertanggung jawab terhadap perjanjian tambahan apapun, pun tidak menyetujui
untuk menegakkan bentuk perjanjian apapun yang telah dibuat antara individu pemain atau tim. Pihak
ESL sangat tidak menyarankan bentuk perjanjian tersebut, juga tidak memperbolehkan dalam kondisi
apapun membuat perjanjian yang berlawanan dengan isi buku peraturan ESL

2.5 Penyiaran Pertandingan
2.5.1 Hak Siar

Seluruh hak siar ESL dimiliki oleh ESL Gaming GmbH. Hal tersebut termasuk tapi tidak terbatas
kepada: IRC bots, livestream dengan shoutcaster, video livestreams (misal: livestream dari salah
satu POV pemain), replays, demo or siaran televisi.

2.5.2 Pengecualian Hak tersebut
ESL Gaming GmbH berhak memberikan hak siar atas sebuah/beberapa pertandingan kepada
pihak ketiga atau sang peserta itu sendiri. Dalam kasus seperti demikian, penyiaran harus
dilakukan dan diatur oleh tim ESL Broadcast Distribution sebelum pertandingan dimulai.

2.5.3 Tanggung jawab pemain
Pemain tidak boleh menolak kepada penyiar yang diotorisasi ESL pertandingan untuk tidak
menayangkan pertandingan yang mereka jalani, pun mengarahkan cara penayangan dari
pertandingan yang dijalani. Penyiaran pertandingan hanya bisa ditolak oleh pihak kepala admin.
Pihak pemain setuju untuk membuat akomodasi yang memadai supaya penyiaran pertandingan
bisa berjalan

2.5.4 Streaming / Persetujuan Penyiarang Ulang
Pemain, caster, atau anggota komunitas yang ingin menayangkan atau melakukan re-stream
terhadap bagian apapun dari acara Mobile series bersama ESL, akan dievaluasi terlebih
dahulu oleh staf ESL dan akan diberikan dokumen kode etik yang harus ditandatangani.
Seluruh streamers dan kreator konten tunduk terhadap kode etik tersebut pada saat
menayangkan/re-streaming/co-streaming seluruh acara ESL ataupun acara yang
berhubungan dengan ESL

Apabila ingin mendapatkan izin untuk kreator konten yang sah untuk menayangkan acara
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dari ESL, harap kirim email ke alamat berikut:

Asia-Pasifik: sps.apj@eslgaming.com

ESL memegang hak untuk mencabut hak siar tersebut dari individu manapun apabila ia
melanggar kode etik yang diberikan ataupun ketentuan layanan yang ada.

2.6 Komunikasi
2.6.1 Discord

Media komunikasi resmi dari Snapdragon Pro Series adalah Discord. Pastikan untuk memeriksa
server kami secara rutin untuk memastikan tidak ada satu pun pengumuman penting terkait liga
terlewat.

2.7 Kondisi untuk berpartisipasi ke dalam acara
Serentet kondisi di bawah ini harus dipenuhi agar dapat berpartisipasi ke dalam acara

2.7.1 Batasan umur
Semua pemain harus berusia minimal 16 tahun atau lebih pada tanggal pertandingan pertama musim
ini.

1. Apabila ada pemain ditemukan berusia di bawah 16 tahun berpartisipasi atau pernah berpartisipasi
di dalam pertandingan, maka seluruh anggota tim beserta organisasinya akan didiskualifikasi dari
liga dan akan kehilangan seluruh hadiah uang yang pernah atau akan didapatkan pada liga
berjalan

2.7.2 Batasan regional untuk para peserta
Semua tim atau pemain tidak boleh mencoba untuk lolos ke dalam kompetisi yang sama lewat lebih
dari satu regional atau negara

2.7.3 Peraturan negara/regional asal peserta
Negara/regional asal peserta adalah negara yang jadi tempat tinggal utama (dibuktikan oleh
dokumen-dokumen legal atau visa jangka-panjang dengan bukti tinggal jangka panjang - visa 90-hari
tidak termasuk) atau negara asal yang tertulis di paspor. Keputusan terkait asal negara seorang
peserta bisa berubah di acara ESL yang berbeda, namun setelah diputuskan maka asal negara
seorang pemain tersebut tidak bisa diubah lagi selama suatu acara dan seluruh rangkaiannya
berlangsung.

2.7.4 Batasan Aturan Tempat tinggal
Seluruh pemain harus bertempat tinggal dan berpartisipasi dari region mereka berkompetisi.

Sebuah tim membutuhkan minimal 3 pemain bertempat tinggal di region terkait. Ketika tim bertanding
memasuki lobby, sebuah tim harus memiliki 3 pemain dari region terkait + 1 dari region manapun.
Pelanggaran terhadap batasan ini akan membuat tim tidak dapat bertanding di ronde tersebut. Negara
regional terkait adalah sebagai berikut:

Asia Pasifik : Malaysia, Singapura, Filipina, Indonesia, Thailand, Vietnam

2.7.4 Detail informasi pemain
Pemain wajib mengirimkan seluruh detail informasi yang dibutuhkan pada saat diminta. Detail
informasi tersebut yang dimaksud termasuk (tapi tidak terbatas pada): Nama lengkap, detail kontak,
tanggal lahir, alamat, dan foto.
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2.7.5 Perihal akun game
Seluruh pemain yang bertanding wajib mendaftarkan akun game mereka ke dalam profil ESL.
Apabila anda tidak memiliki akun ESL Play maka anda wajib untuk membuat akun terlebih dahulu
dan mencantumkan akun game anda ke dalam ESL Play.

2.7.5.1 Bermain dengan akun game yang berbeda
Pemain dilarang bertanding dengan akun game yang berbeda dengan yang didaftarkan ke dalam
akun ESL. Penggunaan akun game yang berbeda dapat diberi sanksi berupa: tim dikeluarkan dari
kompetisi berjalan di hari tersebut hingga detail informasi diperbaiki, atau tidak diberikannya poin
terhadap pertandingan yang dimainkan dengan akun yang salah.

2.8 Akun tim
2.8.1 Nama tim

Nama tim yang didaftarkan ke dalam turnamen tidak boleh menyertakan tambahan seperti “ESL
Team”. Nama tim hanya boleh berisi: 1) nama dari tim yang bertanding, dan/atau 2) organisasi tim
yang/akan menaungi tim

Apabila ada dua tim yang disponsori oleh rekanan (organisasi/sponsor) yang sama, maka mereka
(kedua tim tersebut) harus membuat sebuah kesepakatan untuk menentukan tim mana (salah satu
dari dua tim tersebut) yang akan tetap memajang nama organisasi/sponsor tersebut di sepanjang
turnamen berjalan.

2.8.2 Perubahan akun tim
Bentuk perubahan apapun terhadap akun tim harus melalui persetujuan tim administrasi ESL
sebelum perubahan tersebut dilakukan. Perubahan tersebut termasuk (tapi tidak terbatas) kepada:

● Menambah atau mengurangi pemain
● Mengganti nama tim
● Mengganti logo tim

2.9 Perihal batasan sponsor
2.9.1 Konten dewasa

Sponsor atau rekan yang diketahui secara luas sebagai penyedia: 1) pornografi, 2) obat-obatan
terlarang, atau 3) produk bertema dewasa, lainnya tidak diperbolehkan di dalam acara ESL

2.10 Hadiah uang
Semua hadiah uang akan diterima pada saat (paling cepat) 90 hari kerja atau (paling lambat) 180 hari
kerja setelah acara ESL terkait selesai.

2.10.1 Pengurangan hadiah karena poin pinalti
Setiap poin pinalti diganjarkan kepada peserta pada saat acara atau kualifikasi berlangsung, akan
berdampak kepada pengurangan hadiah yang diterima. Pengurangan hadiah yang diterima adalah
sebagai berikut:

● Setiap poin penalti ringan, maka akan ada pengurangan 1% dari keseluruhan hadiah uang
yang diterima

● Setiap poin penalti berat, maka akan ada pengurangan 10% dari keseluruhan hadiah uang
yang diterima

Proporsi pengurangan tersebut dihitung dari total keseluruhan hadiah uang yang diberikan kepada
peserta di bagian paling terakhir dari kompetisi terkait, termasuk hadiah uang yang dimenangkan
dalam kompetisi online maupun offline, tidak termasuk uang yang diberikan untuk kompensasi
transportasi (apabila ada). Pengurangan hadiah kepada tim yang melanggar akan didistribusikan
secara proporsional kepada tim lain; supaya tidak ada uang hadiah yang hilang karena poin pinalti
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Harap dijadikan catatan, tim yang terganjar pengurangan hadiah berjumlah luar biasa besar, yang
berasal dari pinalti poin, yang diterima pada beberapa tahap turnamen, dapat didiskualifikasi.

2.10.2 Pengurangan hadiah karena denda finansial
Hadiah yang dikurangi kepada tim terkait karena denda finansial tidak didistribusi ulang kepada tim
lain. Uang denda tersebut hanya mengurangi total hadiah yang diterima tim terkait saja.

2.10.3 Penarikan hadiah uang
Selama uang hadiah dari ESL belum diterima pemenang, ESL berhak untuk menggagalkan
pembayaran yang masih dalam proses apabila ditemukan bukti bentuk-bentuk kecurangan yang
dilakukan.

Dalam kasus diskualifikasi, tim/pemain akan secara otomatis kehilangan hadiah uang yang
dimenangkan pada suatu fase. Jumlah hadiah yang hilang tergantung dari tingkat keseriusan kasus
pelanggaran yang terjadi, dengan batas maksimal sejumlah seluruh hadiah uang yang dimenangkan
di sepanjang musim liga.

2.10.4 Pengiriman hadiah uang
Hadiah uang akan dikirim lewat medium transfer melalui bank. Apabila informasi yang dibutuhkan
untuk proses transfer tidak dilengkapi maka pembayaran tidak akan dilakukan. Apabila peserta tidak
mengambil hadiah uang (atau bisa dalam bentuk cek) selama satu tahun dari tanggal pemberian
hadiah, maka uang hadiah tersebut dianggap hangus.

2.10.5 Distribusi Hadiah Uang

SEASON 2 QUALIFIER FINAL

Peringkat Hadiah Uang (USD)

1 1,125

2 900

3 600

4 525

5 487.50

6 487.50
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7 450

8 450

9 375

10 375

11 300

12 300

13 225

14 225

15 187.50

16 187.50

17 150

18 150

*Semua hadiah uang yang terdaftar dalam USD dan berlaku untuk nilai tukar mata uang.

CHALLENGE SEASON GROUP STAGE

Peringkat Hadiah Uang (USD)

1 30,000
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2 20,000

3 10,000

4 5,000

5 4,000

6 4,000

7 3,250

8 3,250

9 2,500

10 2,500

11 2,500

12 2,500

13 2,000

14 2,000

15 1,750

16 1,750

17 1,500
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18 1,500

*Semua hadiah uang yang terdaftar dalam USD dan berlaku untuk nilai tukar mata uang.

CHALLENGE SEASON GRAND FINAL

Peringkat Hadiah Uang (USD)

1 65,000

2 30,000

3 20,000

4 15,000

5 12,500

6 12,500

7 10,000

8 10,000

9 7,500

10 7,500

11 5,000

12 5,000

*Semua hadiah uang yang terdaftar dalam USD dan berlaku untuk nilai tukar mata uang.
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2.11 Perihal dimulainya pertandingan
2.11.1 Ketepatan waktu pertandingan yang disiarkan

Pada saat siaran langsung, semua pertandingan harus dimulai ketika diperintahkan, dengan di
bawah wewenang ESL. Semua pertandingan yang disiarkan langsung harus dimulai tepat waktu
sesuai dengan jadwal yang disajikan oleh ESL. Pihak pemain/tim harus menginformasikan pihak ESL
apabila belum siap untuk bermain.

2.11.2 Tidak tepat waktu pada pertandingan yang disiarkan
Dua (2) poin pinalti minor akan diganjarkan kepada peserta apabila tidak siap bertanding pada waktu
yang telah ditentukan. Dalam kondisi tersebut maka tim akan dianggap sebagai no-show (tidak hadir
ke dalam pertandingan). Apabila pertandingan ditayangkan oleh ESL atau rekan, tiga (3) tambahan
poin pinalti minor akan diberikan untuk setiap tertundanya jadwal pertandingan yang disebabkan oleh
tim

2.11.3 Peserta tidak muncul
Apabila peserta tidak juga siap bertanding hingga 15 menit setelah jadwal pertandingan, maka
mereka akan dianggap sebagai no-show (tidak hadir ke dalam pertandingan), dan lawannya akan
mendapat kemenangan penuh atas pertandingan tersebut. (Penghitungan waktu 15 menit
merupakan wewenang admin broadcast apabila suatu tim tidak hadir untuk pertandingan yang
disiarkan).

2.12 Perihal prosedur pertandingan
2.12.1 Dokumentasi pertandingan

Seluruh dokumentasi pertandingan (screenshot / demo / replay / dsb) harus disimpan oleh peserta
selama minimal 2 pekan setelah pertandingan selesai. Apabila ada protes diajukan terhadap suatu
pertandingan, maka dokumentasi pertandingan tersebut harus tetap disimpan selama 2 pekan
setelah protes yang diajukan selesai.

Seluruh demo atau replay harus tersedia apabila diminta oleh pihak administrasi. ESL berhak untuk
menyetel dan/atau meng-upload seluruh rekaman video pertandingan yang diminta oleh pihak ESL,
ke website ESL.

2.13 Perihal protes pertandingan
2.13.1 Ketentuan

Sebuah protest dapat diajukan untuk sebuah masalah yang berdampak kepada hasil pertandingan;
sebuah protes dapat diajukan pada saat pertandingan untuk beberapa masalah seperti pengaturan
game yang salah dan lain-lain. Sebuah protes harus diajukan dalam komunikasi resmi antara kedua
belah pihak dan admin.

2.13.2 Peraturan memprotes pertandingan
Sebuah protes harus menyertakan informasi detail yang berisi musabab diajukannya protes seperti:
1) bagaimana sebuah perselisihan terjadi dan 2) kapan perselisihan terjadi. Sebuah protes dapat
ditolak apabila dokumentasi musabab perselisihan tidak diberikan. Penuduhan "tim lawan adalah
cheater" tanpa bukti tidak akan dapat diproses. Saling hina dan tuduh dilarang keras dalam sebuah
protes dan dapat berdampak kepada ganjaran poin pinalti atau protes yang diajukan akan diarahkan
ke pihak yang menghina.

2.14 Wawancara
Setiap pertandingan yang ditayangkan oleh ESL, maka setiap tim harus menyediakan satu pemain atau
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satu orang pelatih untuk diwawancara. Tim harus memberi informasi kontak dari orang terkait pada saat
diminta untuk sesi wawancara. Pemain harus ada untuk dimintai komentar pada saat setelah
pertandingan. Pemain solo harus selalu tersedia untuk diwawancara pada pra- dan pasca-pertandingan.

2.15 Presentasi video
Dalam video (video wawancara, profil, dan lain sebagainya) yang terjadi di dalam lingkungan yang tidak
dapat dikendalikan oleh ESL, maka area sekeliling dan latar belakang video harus netral, bersih, dan
layak untuk disajikan. Apabila tim berencana untuk menampilkan sponsor, logo atau iklan (contoh:
banner atau benda yang diletakkan sebagai latar belakang video), maka pengaturan tersebut harus
diatur ulang dan melakukan persetujuan dengan pihak administrasi liga terlebih dahulu. Dalam kasus
apapun, promosi ataupun produk sponsor (termasuk produk-produk yang bisa dikonsumsi) tidak
diperkenankan. Logo brand tidak boleh tampil lebih besar daripada wajah pemain di dalam layar.

3. Jadwal
3.1 Season 2
Fase 1 : Open Qualifier
Minggu 1: 6 - 9 September
Minggu 2: 13 - 16 September
Minggu 3: 20 - 23 September
Minggu 4: 27 - 30 September
(Hari Bermain tergantung pada grup/tim wilayah mana)

Fase 2 : Qualifier Final
(Top 24 Tim dari setiap regional Open Qualifier)
3 Oktober - 11 Oktober (Hari Bermain tergantung pada tim wilayah berada)

Fase 3 : Qualifier Final Group Stage
(Top 12 dari Qualifier Final + 6 Pro Tim + Top 6 dari Grand Final Season 1)
27 Oktober - 30 Oktober

Fase 4 : Regional Final
(Top 12 Tim dari setiap region Qualifier Final Group Stage)
5 November - 6 November

3.2 Challenge Season

Challenger Group Stage
(Top 3 Tim dari setiap Regional Final berjumlah 12 Tim + 6 Tim undangan)
Minggu 1: 2 - 4 Desember
Minggu 2: 8 - 10 Desember
Minggu 3: 12 - 14 Desember
Minggu 4: 20 - 22 Desember

Challenge Grand Finals
(Top 12 Tim dari Challenge Group Stage)
4  - 5 Februari 2023
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4. Peraturan Acara

4.1 Perlengkapan
ESL selalu menyediakan HP untuk bertanding. ESL juga akan menyediakan headphone kedap-suara,
tergantung dari jenis game yang dipertandingkan dan babak turnamen yang dipertandingkan.

4.2 Pakaian
Pemain dan tim harus mematikan seluruh anggotanya menggunakan pakaian dengan warna yang
serupa, celana panjang, dan alas kaki yang tertutup (contoh: celana pendek dan sandal jepit tidak
diperkenankan). Penutup kepala apapun dilarang. Denda akan diganjarkan untuk pelanggaran ringan
terhadap peraturan ini (paling minimal denda senilai 250 dollar AS / sekitar 3,5 juta Rupiah).

Dalam kasus yang lebih berat (contoh/tidak terbatas kepada: menggunakan pakaian yang bersifat
menyerang salah satu pihak atau menggunakan seragam tim lain), maka pemain tidak akan
diperkenankan bertanding sebelum pakaian tersebut diganti. Apabila memungkinkan dan dianggap
pantas oleh pihak administrasi, maka ESL akan menyediakan pakaian yang sesuai bagi peserta yang
tidak berpakaian sesuai peraturan. Segala biaya yang dibutuhkan untuk menyediakan pakaian nantinya
akan dikurangi dari hadiah uang yang dibayarkan kepada peserta.

Segala bentuk penundaan jadwal yang disebabkan oleh penggantian pakaian akan dianggap kesalahan
pemain dan akan mendapatkan hukuman sesuai dengan apa yang berlaku di dalam buku peraturan.

4.3 Administrator
Instruksi dari pihak administrasi harus selalu dipatuhi dan diikuti. Apabila tidak, maka akan ada
pengganjaran poin pinalti kepada pihak terkait.

4.4 Brief pemain dan turnamen
Brief pemain dan turnamen adalah sebuah dokumen yang akan dikirimkan kepada peserta lewat surat
pada saat sebelum turnamen. Dokumen tersebut berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari buku
peraturan, yang sama mengikatnya, untuk mengatur sebuah acara offline yang spesifik.

4.5 Daftar periksa teknis
Setelah menyelesaikan proses persiapan, para pemain akan menandatangani daftar periksa teknis yang
diberikan oleh admin ESL. Kehadiran proses ini adalah untuk memastikan kesiapan sistem yang
digunakan untuk bertanding sebelum pertandingan dimulai. Apabila technical pauses dilakukan tim,
padahal tindakan pause tersebut seharusnya bisa ditanggulangi dengan cara mengikuti daftar periksa
tersebut, maka tim terkait akan dikenakan 1 (satu) pinalti minor. Dengan menandatangani dokumen ini,
para peserta memastikan bahwa mereka siap untuk memulai pertandingan seperti apa yang
dijadwalkan. Peserta dapat dipaksa untuk memulai pertandingan, walaupun mereka tidak dapat
memenuhi proses daftar periksa ini secara penuh.

4.6 Kewajiban media
Apabila ESL mengutus satu atau lebih pemain untuk mengikut: 1) sesi wawancara (wawancara pendek
pra-/pasca-pertandingan, dan atau sesi wawancara panjang), 2) konferensi pers atau sesi
foto/tanda-tangan/ video, maka sang pemain tidak boleh menolak dan harus mengikutinya. Sebuah
acara biasanya memiliki satu hari media day yang wajib dihadiri oleh peserta, yang berisi sesi foto, sesi
video, dan sesi wawancara untuk kebutuhan presentasi acara ESL.

Acara media day ini akan diinformasikan kepada peserta seputar kondisi, durasi, dan jadwal untuk setiap
aktivitas seperti tersebut, yang membutuhkan waktu lebih dari 5 menit.
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4.6.1 Perihal tidak memenuhi kewajiban media
Tidak dapat memenuhi kewajiban media akan menghasilkan denda finansial kepada tim. Besaran
denda yang diberikan tergantung dari detail kondisi yang terjadi. Daftar berikut ini adalah jajaran
hukuman yang diberikan untuk kondisi yang paling umum terjadi:

● Tidak hadir secara lengkap dan tidak tepat waktu pada media day: $4000 + 5% dari hadiah
uang kemenangan

● Hadir tidak lengkap atau telat menghadiri sesi tanda tangan:
○ 1-30% roster tidak hadir: $600 + 0.75% dari hadiah uang kemenangan
○ 31-50% roster tidak hadir: $800 + 1% dari hadiah uang kemenangan
○ 51-70% roster tidak hadir: $1000 +1.25% dari hadiah uang kemenangan
○ 71-99% roster tidak hadir: $1200 + 1.5% dari hadiah uang kemenangan
○ 100% roster tidak hadir: $2000 + 2.5% dari hadiah uang kemenangan

● Hadir tidak lengkap atau telat menghadiri sesi konferensi pers:
○ 1-30% roster tidak hadir: $360 + 0.45% dari hadiah uang kemenangan
○ 31-50% roster tidak hadir: $480 + 0.6% dari hadiah uang kemenangan
○ 51-70% roster tidak hadir: $600 +0.75% dari hadiah uang kemenangan
○ 71-99% roster tidak hadir: $720 + 0.9% dari hadiah uang kemenangan
○ 100% roster tidak hadir: $1200 + 1.5% dari hadiah uang kemenangan

Denda tersebut dapat dikurangi apabila peserta muncul sedikit telat, namun masih cukup waktu untuk
membuat konten/memiliki alasan yang masuk akal. Denda dapat dikurangi lebih lanjut apabila
peserta dapat memberi bukti untuk menanggulangi kondisi tersebut. Segala hal seputar pengurangan
denda tersebut diputuskan berdasarkan dari penilaian tim ESL.

4.7 Area Gaming
4.7.1 Tindakan makan, minum, dan merokok

Kalaupun tidak ada pengumuman, secara umum dilarang untuk membawa dan memakan makanan
apapun di area turnamen. Merokok ataupun vaping juga dilarang keras. Pemain diperbolehkan untuk
minum, namun terbatas hanya menggunakan botol atau gelas yang disediakan ESL, dan hanya
boleh minum di bawah meja kecuali ada pemberitahuan lain.
Mengeluarkan suara berisik yang berlebihan dan bahasa kasar tidak diperbolehkan. Pada saat
berada di area berlatih, peserta harus mengikuti peraturan seperti saat di hotel atau venue acara.
Bentuk pelanggaran apapun akan dihukum dengan poin pinalti.

4.7.2 Removable media
Dilarang keras menghubungkan atau menggunakan removable media (contohnya: USB atau CD) ke
dalam perangkat untuk turnamen kecuali melalui pemeriksaan dan persetujuan admin turnamen.

4.7.3 Kamera dan alat perekam lainnya
Peserta dilarang membawa alat elektronik, kamera, ataupun alat yang serupa (contoh: alat untuk
mengeluarkan uap) ke area gaming, kecuali atas seizin pihak administrasi turnamen. Alat seperti
demikian harus diberikan kepada pihak administrasi turnamen sebelum pertandingan dimulai. HP
juga dapat disita sebelum pertandingan dimulai

Peserta tidak diperkenankan untuk mengambil foto dan/atau merekam pada saat di atas panggung
atau pada saat upacara pembukaan, kecuali atas izin ESL.

Dokumen kertas untuk kebutuhan membuat strategi diperbolehkan, asalkan memiliki ukuran dan
jumlah yang masuk akal (contoh sebuah buku catatan).

4.7.4 Benda-benda yang tidak digunakan
Benda-benda yang statusnya tidak dibutuhkan secara segera (misal: pakaian salin, tas, dsb) harus
diletakkan di tempat yang tidak terlihat, berdasarkan dari yang ditunjukkan oleh pihak ESL.

4.7.5 Penggunaan perangkat
Seluruh penggunaan perangkat yang disediakan oleh ESL, harus dan hanya boleh digunakan untuk

20



kebutuhan turnamen. Penggunaan perangkat yang tidak diperkenankan (contoh: browsing media
sosial, dsb...) akan diganjarkan satu (1) poin pinalti minor.

4.8 Foto dan hak media lainnya
Dengan berpartisipasi, maka seluruh pemain dan tim memberi ESL hak untuk menggunakan foto, audio
atau materi video yang ada di website mereka atau menggunakan untuk kebutuhan promosi.
Sebagai tambahan, setiap pemain harus menandatangani dua salin formulir rilis yang harus dibaca dan
ditandatangani sebelum pertandingan pertama dimulai.

4.9 Upacara kemenangan
Peserta harus tetap berada di area turnamen hingga acara upacara kemenangan sehabis pertandingan
Grand Final

4.10 Area yang disediakan ESL
Hanya jika diperkenankan oleh pihak ESL, sebuah aktivitas marketing dapat dilakukan di area yang
disediakan oleh ESL (contoh: area turnamen, ruang berlatih, ruang hotel, dll.)

5. Peraturan Pertandingan
Hanya jika mendapat persetujuan dari admin, maka sebuah pertandingan dapat di-restart
Penggunaan software pihak-ketiga apapun dilarang selama babak kualifikasi dan babak turnamen.
Apabila pemain melanggar peraturan ini, maka ia akan dianggap melakukan hacking dengan
kecenderungan melakukan cheating. Tim akan didiskualifikasi dan tidak mendapat hadiah, dan semua
individu yang terlibat di dalamnya akan diberi skors larangan berkompetisi.
Dilarang menggunakan item yang didapatkan melalui cara in-game yang tidak diperkenankan di dalam
Free Fire (tidak termasuk hadiah resmi) atau penggunaan item yang tidak diberitahukan. Apabila pemain
melanggar peraturan ini, maka akan dianggap hacking. Tim akan didiskualifikasi dan tidak dapat hadiah,
dan semua individu yang terlibat akan diberi skors larangan berkompetisi.
Pemain tidak boleh telanjang dan harus menggunakan pakaian di sepanjang pertandingan ESL Mobile

5.1 Bugs di dalam game
Apabila pemain menemukan bug di dalam pertandingan, maka remake akan ditawarkan hanya jika
kondisi berikut ini terpenuhi:
● Bug tersebut dianggap game-breaking dan merusak jalannya permainan dan menyebabkan seorang
pemain (atau lebih) jadi tidak bisa bertanding. Beberapa contoh bug yang bisa dianggap game-breaking

○ Tiba-tiba terjatuh dari lantai dan karakter game tereksekusi
○ Tersangkut di sebuah benda (jendela, pintu, dan lain sebagainya)
○ Tereliminasi gara-gara damage jatuh, setelah ada kejadian janggal saat menaiki kendaraan

● Wasit akan segera mengingatkan kehadiran bug pada saat hal tersebut terjadi
● Bug terjadi ketika belum ada pemain yang tereliminasi
● Bug tidak dengan sengaja dipicu oleh pemain
Maka remake akan ditawarkan, sepenuhnya berdasarkan dari kebijaksanaan penilaian dari wasit
pertandingan turnamen. Tim yang dengan sengaja menggunakan bug-bug seperti yang tersebut di atas
akan mendapat hukuman berupa: 1) diskualifikasi, 2) hadiah uang dipotong paling banyak sebesar
separuh dari total, atau 3) kedua hal seperti disebut sebelumnya.
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5.2 Kualifikasi Final Babak Grup dan Grand Final

Metode: Alat Perekam External (Webcam, HP kedua)
● Sebelum pertandingan dimulai, pemain harus menampilkan rekaman langsung yang

menampilkan wajah, UID akun, dan layar HP yang menunjukkan karakter mereka di dalam lobby
pertandingan

● Pada saat bertanding, pemain hanya perlu menampilkan rekaman langsung yang menampilkan
posisi sedang bertanding. Pemain diwajibkan untuk menunjukkan diri mereka sedang memainkan
game yang dipertandingkan di HP masing-masing

● Setelah pertandingan selesai, pemain harus menampilkan rekaman langsung yang menampilkan
wajah, UID akun, dan layar HP yang menunjukkan akhir pertandingan dan karakter mereka yang
kembali ke lobby permainan

● Sebuah video live untuk kebutuhan verifikasi tidak boleh ada pause ataupun kemacetan rekaman
di dalamnya. Apabila ada pause atau kemacetan rekaman, maka proses verifikasi akan diulang
kembali.

● Verifikasi video live boleh dilakukan menggunakan HP sekunder, ataupun webcam.
Penyelenggara akan membantu pemain untuk memastikan kualitas video yang diberikan sudah
layak untuk kebutuhan verifikasi.

● Seluruh alat untuk kebutuhan perekaman harus bisa merekam suara untuk kebutuhan
penyelenggara turnamen

● Pemain yang tidak bisa mengikuti peraturan verifikasi video di atas akan dianggap tidak
memenuhi syarat untuk bertanding/mengikuti turnamen. Tim akan diminta untuk memainkan
pemain cadangan.

● Tim bisa saja terkena diskualifikasi atau memberikan pemain pengganti, tergantung dari
persetujuan penyelenggara turnamen.

6. Match Settings, Format, dan Peraturan

6.1 Peraturan Umum
Maps: Bermuda, Kalahari and Purgatory
Game Mode: Classic
Gun Property: Off
Hide Nickname: Yes
Generic Enemy Outfit: Yes

● OPEN QUALIFIER

○ Setiap tim akan berpartisipasi hingga 3 pertandingan per hari/minggu selama Fase Open
Qualifier. Semua pertandingan di Fase Open Qualifier dinilai secara kumulatif. Fase Open
Qualifier akan berjalan selama 4 minggu dan poin yang telah mereka capai di setiap
tahap dari 4 minggu akan dihitung secara total. 24 teratas di Fase Open Qualifier akan
masuk ke Qualifier Finals.

● QUALIFIER FINALS
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○ Tim di Qualifier Final akan dibagi menjadi 4 grup (ABCD) dan harus bermain total 2 hari,
dengan 6 pertandingan dimainkan pada setiap hari Final yang menjadikannya total 12
pertandingan untuk Qualifier Final. Semua pertandingan di Qualifier Final dinilai secara
kumulatif (tidak dihitung bersama dengan Fase Open Qualifier). 12 besar di Qualifier Final
akan melanjutkan ke Babak Grup.

● GROUP STAGE

○ Tim di Babak Grup terdiri dari 12 besar dari Final Qualifier Musim 2, 6 teratas dari Grand
Final Musim 1 dan 6 tim pro yang diundang berjumlah 24 tim dalam satu Peringkat
Keseluruhan. Tim akan dibagi menjadi 4 grup (ABCD) dan harus bermain total 4 hari,
dengan 6 pertandingan dimainkan setiap hari sehingga total 24 pertandingan dimainkan
untuk Babak Grup. 12 besar akan melanjutkan ke Final Regional.

● REGIONAL FINAL

○ Tim di Final Regional harus bermain total 2 hari, dengan 6 pertandingan dimainkan setiap
hari di Final Regional sehingga total 12 pertandingan dimainkan. Top 3 dari
masing-masing 4 Regional Finals (TH, ID, MSP dan VN) akan melanjutkan ke
Challengers Group Stage.

● CHALLENGERS GROUP STAGE

○ Tim dalam Challenger Group Stage terdiri dari 12 tim dari Regional Finals (3 dari
masing-masing region) dan 6 tim undangan yang berjumlah 18 tim dalam satu Peringkat
keseluruhan. Tim akan dibagi menjadi 3 grup (ABC) dan harus bermain total 12 hari,
dengan 6 pertandingan dimainkan setiap hari sehingga total 72 pertandingan dimainkan.
6 teratas di Peringkat Keseluruhan setelah 6 hari pertama akan dipromosikan ke
Challenge Grand Final lebih awal dan 6 teratas setelah 6 hari terakhir akan dipromosikan
ke Challenge Grand Final nanti dengan total 12 tim yang dipromosikan ke Challenge
Grand Final.

● CHALLENGERS GRAND FINALS

○ Tim di Challenger Grand Final akan berlangsung selama 2 hari, dengan 6 pertandingan
dimainkan per hari sehingga total 12 pertandingan dimainkan di Challenge Grand Final.

6.2 Skor Pertandingan

1 kill sama dengan 1 poin
Placement Points

1 12
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2 9

3 8

4 7

5 6

6 5

7 4

8 3

9 2

10 1

11 0

12 0

6.3 Hasil
Setiap anggota tim wajib mengambil end-of-game screenshot yang menampilkan hasil yang didapat,
untuk berjaga-jaga apabila ada perselisihan dan/atau gangguan teknis di dalam lobby. Tidak menampilkan
screenshot akan berdampak kepada tindakan disipliner dan/atau pemotongan poin. Apabila anda
mengalami masalah atau melihat suatu isu, harap hubungi admin SECEPATNYA MELALUI FITUR
SUPPORT TICKET. Anda dapat menghubungi kami via Discord untuk pertanyaan singkat, tapi harap
gunakan support ticket untuk masalah lainnya.
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6.4 Items terlarang
1. Attack on Titan - Eren Titan Transformation Skin
2. Attack on Titan - Armored Titan Skin

Penggunaan items terlarang di atas akan berdampak kepada pinalti dan/atau diskualifikasi

7. Isu Teknis

Setiap Tim bertanggung jawab terhadap masalah teknis yang dihadapi masing-masing termasuk, masalah
hardware, software, dan/atau masalah internet. Pertandingan tidak akan diulang apabila terjadi kendala
teknis, dan pertandingan akan tetap dilakukan apapun yang terjadi.

8. Perihal poin seri
Apabila ada poin seri dalam babak manapun di ESL Mobile 2022, ranking pertandingan akan diputuskan
dan diurut berdasarkan dari kondisi berikut:
1. Total Booyah yang didapatkan dari keseluruhan pertandingan di suatu babak
2. Total akumulasi kills didapatkan dari keseluruhan pertandingan di suatu babak
3. Placement di pertandingan yang terakhir dijalani pada suatu babak

9. Tim
Ketika periode transfer sudah lewat, maka tim harus bertanding dengan roster yang didaftarkan selama
durasi musim kompetisi. Roster tidak dapat diubah kecuali pada periode transfer yang ditentukan. Harap
periksa rincian informasi akun secara lebih hati-hati. Salah menyertakan informasi akan membuat skor
pertandingan tidak dihitung, tim tersebut akan diberikan poin nol (0) untuk pertandingan tersebut, dan
akan dikeluarkan dari kompetisi berjalan apabila informasi tidak tepat tersebut ditemukan

10. Roster dan Perubahan Roster

10.1 Ketentuan umum roster

10.1.1 Jumlah anggota tim
Sebuah tim dapat berisi 4 pemain inti dan paling banyak sejumlah 2 pemain cadangan (total 6
pemain), terdaftar di laman tim dan roster. Apabila tim anda memiliki jumlah pemain lebih banyak
dari jumlah yang diatur (6 pemain dengan 4 inti 2 cadangan) hingga pada masa check-in, maka
tim anda akan dikeluarkan dari pertandingan dan dilarang bertanding hingga hanya memiliki totl 6
pemain di dalam laman tim.

10.1.2 Substitutions Pergantian Pemain
Admin turnamen dapat atau tidak dapat membiarkan roster untuk mendaftarkan pemain
cadangan. Apabila tim memiliki pemain cadangan di dalam roster, maka mereka hanya boleh
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melakukan pergantian pemain pada jeda pertandingan. Tim tidak boleh mengganti pemain pada
saat pertandingan sedang berlangsung.

10.1.3 Kapten tim
Tim harus memilih seorang kapten dari keseluruhan 4 hingga 6 pemain yang ada di dalam roster.
Apabila tim tidak memiliki Team Manager maka kapten akan bertanggung jawab untuk melakukan
komunikasi dengan pihak panitia turnamen termasuk menyampaikan informasi genting kepada
anggota timnya. Kapten adalah pemegang kunci slot di kompetisi Free Fire resmi tingkat apapun
dengan syarat 3 pemain dari roster asli kekal di dalam tim.

10.1.4 Team Manager/Owner
Sebuah entitas atau kelompok hanya bisa memiliki sebuah tim apabila telah terdaftar secara legal
dan diakui oleh undang-undang perusahaan suatu negara. Apabila sebuah entitas atau organisasi
mendaftar sebagai pemilik tim pada fase pendaftaran Free Fire Mobile Open Official Competitive
Tournament, maka entitas atau kelompok tersebut menjadi pemilik tim. Sebuah tim tidak harus
memiliki manajer/pemilik tim. Tim tanpa manajer atau pemilik diperkenankan untuk mendaftar ke
dalam turnamen resmi Free Fire dan turut bertanding.

Tim diperkenankan untuk memiliki anggota tambahan, baik itu Roster Tim + Manajer atau Roster
Tim + Pemilik. Pemain yang diatur mengisi peran tersebut tidak dihitung sebagai bagian dari 4
pemain inti dan 2 pemain cadangan, dan maka ia tidak dapat ikut bertanding di dalam
pertandingan apapun. Apabila mereka ditemukan bertanding di pertandingan apapun yang diikuti
tim, maka tim tersebut akan kehilangan seluruh poin pertandingan dan mendapat peringatan
pelanggaran pertama dan akan diberikan poin pinalit untuk peringatan pelanggaran berikutnya.
Tim manapun yang terdapat mengganti peran manajer/pemilik tim menjadi peran pemain tanpa
persetujuan admin, maka tidak akan dapat bertanding dengan orang itu dan dapat menjadi subjek
tindakan pendisiplinan seperti kehilangan poin, pinaliti poin, larangan bermain, dan/atau
diskualifikasi

10.1.5 Larangan kepemilikan
Tidak boleh ada satu entitas pun memiliki lebih dari satu (1) tim di dalam turnamen

10.1.6 Penguncian roster
Jelang final dari seri apapun, seluruh tim akan dipaksakan untuk mengunci rosternya. Apabila tim
tidak mampu untuk melakukan perjalanan, maka tim berikutnya yang tersedia akan diberikan slot
bertanding tersebut dalam kondisi pertandingan live atau offline. Roster dan tim akan dikunci
berbarengan dengan babak kualifikasi pertama.

10.2 - Perubahan roster
Asia Pasifik - apabila anda mengubah roster, harap pilih create new team di laman ESL Play dengan
roster yang baru
Poin dianggap unik terhadap suatu tim di laman ESL Play. Apabila anda membuat tim baru dalam periode
kualifikasi terbuka, maka tim anda akan kembali memulai dari poin 0 (nol) terlepas dari berapapun pemain
yang tidak anda ganti di dalam roster
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11. Periode Registrasi dan Jeda Transfer

11.1 Periode Registrasi

Periode registrasi adalah jangka waktu pada saat pemilik tim dan pemain diharuskan untuk melengkapi
registrasi mereka untuk dapat berkompetisi ke dalam turnamen, seperti yang dijelaskan di dalam buku
peraturan.

Setelah melakukan pendaftaran data berikut ini tidak boleh diubah:

After registration, the following changes may not be made:

I. Pemilik Tim

II. Nama Tim

III. Logo Tim

IV. Anggota Tim

11.2. Jeda Transfer

Turnamen dapat berjalan dalam jangka waktu yang panjang. Jeda transfer akan dibuka mulai tanggal 25
Juli 2022 hingga 28 Agustus 2022. Dalam jangka waktu tersebut, penyelenggara dapat menjalankan
jeda transfer untuk melakukan perubahan berikut:

I. Perpindahan Kepemilikan Tim Transfer of Team Ownership

II. Perpindahan / Pergantian Pemain (Harus tetap mempertahankan 3 pemain dari roster sebelumnya)

12. Akun Game

12.1 - Nickname Free Fire

Pemain dan tim DILARANG mengganti nickname in-game atau nickname ESL Play pada saat
berkompetisi di dalam sebuah turnamen

1. Pengubahan nickname in-game tidak diperbolehkan dalam waktu apapun selama musim kompetisi,
kecuali nama yang digunakan bersifat ilegal atau sebuah tim telah diambil alih oleh organisasi baru.
Ketika pemain telah berpartisipasi ke dalam Cup, sebagai pemain inti atau sub, nickname in-game dan
akun game mereka TIDAK DAPAT diganti kecuali mendapat perintah dari pihak admin tim karena
memiliki karakter ilegal, atau karena nickname in-game dan nickname ESL Play tidak sama, atau
penggunaan nama yang tidak pantas.

Apabila seorang pemain ditemukan telah mengubah nama game account atau nickname in-game tanpa
perintah admin, maka pemain tersebut dianggap tidak memenuhi syarat untuk bertanding sampai
nickname in-game dan ESL Play dikembalikan seperti semula.

Apabila sebuah tim diakuisisi oleh organisasi baru atau dilepas oleh organisasi lama, harap kirimkan
support ticket di dalam Cup yang anda ikuti. Anda WAJIB menyertakan bukti sah akuisisi tim anda oleh
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organisasi (contohnya adalah kontrak yang telah ditandatangani tim dan organisasi) begitu juga
perubahan nama yang akan dilakukan di dalam game (contoh ESLLarch --> MOLarch)

Ketika kami memiliki bukti sah akuisisi tersebut, maka tim diperkenankan untuk mengubah nama dan foto
profil di laman ESL Play, dan seluruh pemain diperkenankan mengubah nama di ESL Play dan di in-game
namun hanya tag depannya saja. Pemain TIDAK DIPERBOLEHKAN mengubah nama alias, hanya tag
nama tim sebelum atau sesudahnya nama alias dapat diubah. Apabila tim ditemukan mengubah nama
in-game secara tidak benar, tim tersebut akan mendapatkan 0 poin dan dilarang bertanding di hari
bertanding terkait.

Seluruh peserta harus memiliki nama yang pantas. Apabila nama anda dianggap tidak pantas, anda
harus memiliki nama baru yang disetujui admin dan perubahan tersebut harus dilakukan dalam jeda
waktu yang diberikan oleh pihak admin. Apabila nama tidak diubah pada waktu tersebut, maka anda
dapat terkena diskualifikasi dan hukuman berikut akan diberikan kepada anda beserta tim:

● Pertama dalam bentuk peringatan, kedua kali dalam bentuk diskualifikasi dengan kemungkinan
pengurangan uang hadiah termasuk skorsing
Bertanding dengan pemain yang tidak didaftarkan atau pemain dengan game account yang tidak
sesuai daftar akan memberi dampak berupa: ditendang dari lobby pertandingan dan mendapat 0
poin di hari itu

● Harap diperhatikan, nama game account di ESL PLAY harus SAMA PERSIS dengan apa yang
kami lihat di dalam game. Apabila tidak, maka poin eliminasi yang didapatkan oleh pemain
dengan nama yang tidak sama jadi tidak dihitung pada pertandingan tersebut. Memastikan nama
game account yang terdaftar di ESL Play dan nama in-game sama persis sebelum mendaftar ke
dalam turnamen adalah tanggung jawab pemain.

● Apabila admin menemukan nama game accounts dan nama in-game tidak sama persis, tim anda
akan mendapat 0 poin dan dilarang bertanding pada hari bertanding tersebut

● Setiap pemain dan tim memiliki tanggung jawab untuk memastikan nama ESL game account dan
nama in-game sama persis dan cocok pada saat sebelum hari bertanding dimulai. Apabila nama
ESL game account anda tidak cocok dengan nama in-game, maka anda harus segera
menggantinya sesuai dengan peraturan

12.2 - Free Fire UID

Free Fire UID yang ada di in-game harus SAMA PERSIS dengan UID yang didaftarkan ke dalam ESL
Play. Apabila pemain ditemukan memiliki ID berbeda, tim terkait akan mendapat 0 poin dan dilarang
bertanding di hari bertanding tersebut.

Pemain dan tim DILARANG mengganti nama in-game atau ID ESL Play setelah berkompetisi di dalam
Cup.

1. Karakter ID tidak boleh diubah pada saat apapun ketika musim kompetisi berjalan. Ketika pemain
telah bergabung ke dalam Cup, sebagai pemain inti atau sub, ID karakter in game dan yang ada
di game account TIDAK DAPAT diubah kecuali diperintah oleh pihak admin untuk diperbaiki.

Apabila pemain ditemukan mengubah ID di game account atau ID karakter in-game pada saat apapun
selama seri pertandingan, tanpa perintah admin, pemain tersebut akan dianggap tidak memenuhi syarat
untuk berpartisipasi ke dalam sisa pertandingan di musim kompetisi terkait. Kami menganggap kondisi
tersebut sebagai perubahan akun dan anda akan dianggap sebagai pemain yang berbeda, terlepas dari
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apapun alasan yang dilontarkan terkait perubahan tersebut. Kondisi tersebut dapat dianggap perubahan
roster ilegal dan tim anda akan kehilangan seluruh poin dari fase yang dipertandingkan dan berisiko
dilarang bermain di fase yang dipertandingkan.

UID anda dapat ditemukan di menu profile in-game seperti yang terlihat pada link di bawah ini:

1. Pada halaman utama in-game, klik foto ID anda
2. Anda akan melihat UID ada di kanan bawah dari gambar profil anda

13. Streaming Pemain

13.1 Jeda Stream

Pemain diperbolehkan melakukan stream atas pertandingan yang diikuti pada fase kualifikasi terbuka dan
harus memberi jeda minimal 5-menit untuk stream tersebut.

Apabila pemain ditemukan melakukan stream tanpa memenuhi jeda yang disebutkan di atas, maka
stream tersebut akan dihentikan paksa pada hari bertanding terkait.

1. Pelanggaran pertama akan diberikan peringatan
2. Pelanggaran kedua akan diberi hukuman berupa hilangnya poin pada hari pertandingan tersebut

dan 2 poin pinalti untuk pemain dan tim
3. Pelanggaran ketiga akan diberi hukuman berupa tambahan 2 poin pinalti kepada pemain dan tim,

serta larangan partisipasi ke dalam pertandingan selama sepekan

13.2 Perihal Pembocoran Password & Lobby

Apabila ada pemain ditemukan membocorkan informasi lobi termasuk nama dan password-nya dalam
musim kompetisi berjalan, maka akan dikenakan hukuman berikut:

1. Pelanggaran pertama akan diberikan peringatan
2. Pelanggaran kedua akan diberikan hukuman diskualifikasi pada hari pertandingan tersebut dan

kehilangan seluruh poin ditambahkan. Sebagai tambahan, pemain yang membocorkan informasi
akan diganjar 2 poin pinalti

3. Pelanggaran ketiga akan diberikan hukuman berupa ganjaran 2 poin pinalti tambahan kepada
pemain dan larangan berpartisipasi ke dalam pertandingan untuk sang pemain dan timnya

13.3 Penyiaran Co-Streaming

Komunitas yang ingin melakukan stream atau restream terhadap Mobile series bersama ESL akan
diperiksa oleh staf ESL dan diberikan dokumen kode etik untuk ditandatangani. Seluruh streamer tunduk
terhadap kode etik tersebut pada saat melakukan stream/co-stream seluruh acara ESL atau yang
berhubungan dengan ESL.

Untuk meminta izin menjadi co-streamer, harap kirim email ke alamat berikut:

● AP: leagueops.asia@eslgaming.com
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13.4 Identifikasi Pemain

Pemain harus memenuhi seluruh persiapan yang dibutuhkan untuk bisa mencapai final. Artinya, harus
memiliki sebuah ID yang memperkenankan anda untuk bepergian agar memastikan seluruh peserta
dapat hadir di dalam acara offline.

14. Pelanggaran peraturan, hukuman dan ESIC
ESL beserta turnamennya adalah bagian dari ESIC, the Esports Integrity Commision. Seluruh peraturan
dan regulasi ESIC berlaku ke dalam seluruh turnamen ESL. Anda dapat mencari tahu lebih lanjut lewat
laman web https://esic.gg.

Paragraf berikut ini akan memberitahukan tentang apa saja yang dilarang dari peraturan tersebut. Untuk
penjelasan yang lebih detail, harap kunjungi laman web ESIC

14.1 Kode Etik
Seluruh peserta harus menunjukkan sikap hormat kepada seluruh perwakilan ESL, para pers, penonton,
rekan, dan pemain lain. Peserta harus merepresentasikan esports, ESL, dan sponsor mereka secara
terhormat. Hal ini berlaku kepada tindak-tanduk pemain di in-game juga di dalam chat, messengers,
kolom komentar, dan medium komunikasi lainnya.
Kami berharap pemain untuk bertingkah laku mengikuti nilai-nilai berikut:

● Welas asih: perlakukan orang lain layaknya anda ingin diperlakukan
● Integritas: jujur, berkomitmen, bermain adil
● Respek: tunjukkan rasa hormat kepada seluruh manusia, termasuk anggota tim, lawan, dan staf

acara
● Keberanian: jadilah berani di dalam kompetisi dan berani untuk berpegang teguh terhadap apa

yang dirasa benar
Peserta tidak boleh terlibat pelecehan atau ujaran kebencian dalam bentuk apapun. Hal tersebut
termasuk, namun tidak terbatas kepada:

● Ujaran kebencian, tindakan ofensif, atau pelecehan verbal yang berhubungan dengan jenis
kelamin, identitas gender dan ekspresinya, orientasi seksual, ras, etnis, disabilitas, penampilan,
ukuran tubuh, usia, atau agama

● Menguntit atau mengintimidasi (secara fisik atau online).
● Spamming, raiding, hijacking, atau menciptakan gangguan di stream atau media sosial
● Memosting atau mengancam membuat postingan berisi identitas personal seseorang ("doxing")
● Memberi perhatian bersifat seksual yang tidak diinginkan. Hal tersebut termasuk komentar,

kelakar, ataupun pendekatan bersifat seksual yang tidak diinginkan
● Membantu atau mendorong seluruh kegiatan di atas

Harap mengacu ke AnyKey Keystone Code untuk tahu lebih lanjut seputar perilaku sportif yang baik.
Harap mengacu ke ESIC Code of Conduct untuk mengetahui rincian peraturan beserta pinalti yang
diberikan.
Pelanggaran terhadap kode etik di atas akan berdampak kepada pengganjaran poin pinalti. Apabila terjadi
pelanggaran berulang atau pelanggaran luar biasa, maka pinalti yang diberikan termasuk diskualifikasi
atau skorsing dari acara ESL di masa depan.

14.2 Perihal Cheating
14.2.1 Software Cheat
Dilarang menggunakan software apapun yang bisa dianggap cheat. Admin turnamen berhak
untuk menentukan hal apa saja yang dianggap sebagai cheat.

14.2.2 Penyalahgunaan Informasi
Dilarang berkomunikasi dengan orang yang tidak bersangkutan di dalam pertandingan. Dilarang juga
untuk menggunakan informasi tentang pertandingan yang anda jalani melalui sumber eksternal
(contohnya: tayangan stream)
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14.2.3 Hukuman bila cheating
Ketika pemain ditemukan cheat, maka seluruh hasil pertandingan terkait akan dianulir. Pemain
akan terkena diskualifikasi, kehilangan hak hadiah uang, dan mendapat larangan bertanding di
seluruh kompetisi ESL selama kurang lebih 5 tahun. Durasi tersebut bisa lebih pendek, apabila
ada faktor lain yang meringankan, tapi bisa juga lebih panjang, apabila ada kondisi yang
memberatkan.
Dalam kompetisi bersifat tim, tim tempat peserta tersebut bernaung akan terkena diskualifikasi
dari acara ESL terkait.

14.2.4 Metode pendeteksian cheating
ESL berhak untuk menggunakan metode yang berbeda untuk memeriksa peserta dan
perlengkapannya, baik itu dengan atau tanpa informasi sebelumnya.

14.3 Doping
14.3.1 Menolak untuk diuji

Menolak diuji akan dianggap doping. Hukuman yang diterima atas kejadian tersebut, sama dengan
hukuman kasus penyalahgunaan obat yang berat.

14.3.2 Daftar obat terlarang dan metode penggunaannya
Daftar zat terlarang dan metode penggunaannya yang dibuat oleh Esports Integrity Commission (ESIC)
berlaku untuk turnamen ESL. Daftarnya dapat ditemukan di:
https://esic.gg/codes/esic-prohibited-list/
Bentuk penggunaan tanpa izin terhadap obat-obat tersebut akan dianggap sama dengan doping.

15.3.3 Pengobatan yang diresepkan
Apabila pemain diresepkan obat yang ada di dalam daftar WADA, maka mereka harus mengirimkan
buktinya ke admin turnamen sebelum hari pertama turnamen (tenggat waktu dalam waktu lokal). Mereka
tetap menjadi subjek tes doping, namun hasil positif atas obat yang diresepkan akan diabaikan.

14.3.4 Hukuman untuk doping
"Kasus doping sedang" akan dihukum dengan peringatan dan kemungkinan poin pinalti minor untuk
peserta. "Kasus doping berat" (penggunaan obat mengandung zat-zat yang meningkatkan performa
seperti Adderall) akan dihukum dengan pembatalan seluruh hasil yang didapat pada saat pemain berada
dalam pengaruh zat tersebut, larangan bertanding selama satu hingga dua (1-2) tahun, kehilangan hak
uang hadiah yang harusnya dimenangkan, dan juga diskualifikasi peserta.
Apabila pemain dianggap bersalah atas kasus doping berat setelah pertandingan terakhir di turnamen dan
telah lewat 24 jam, pemain tersebut akan tetap menerima skors, namun hasil turnamen akan tetap sama
dan tidak ada konsekuensi bagi tim. "Kasus doping sedang" tidak akan mendapat hukuman apapun
setelah mencapai waktu tersebut.

14.4 Menggunakan alkohol atau obat-obatan psikoaktif lainnya
Dilarang keras bertanding (online atau offline) dalam pengaruh alkohol atau obat-obatan psikoaktif,
walaupun bukan bagian dari zat-zat yang terlarang seperti pada peraturan 4.3.2. Apabila ketahuan, anda
dapat dihukum berat. Peserta diperkenankan melakukan konsumsi alkohol tingkat sedang di luar jam
bertanding, asalkan tidak berkonflik dengan hukum lokal/nasional.

14.5 Perihal pertaruhan
Pemain, manager tim, staf atau manajemen dari organisasi yang bertanding tidak boleh terlibat ke dalam
pertarungan, perjudian, atau rekanan dengan pelaku pertaruhan atau judi, atau memberikan informasi
yang dapat membantu pertaruhan atau perjudian kepada siapapun, baik secara langsung atau tidak,
dalam pertandingan ESL manapun atau turnamen secara umum. Bentuk pertaruhan atau perjudian
apapun terhadap tim yang bertolak belakang dari organisasi anda sendiri di dalam suatu pertandingan,
akan menyebabkan diskualifikasi langsung terhadap organisasi terkait dan larangan bertanding ke dalam
kompetisi ESL minimal 1 tahun terhadap semua orang yang terlibat. Pelanggaran lainnya akan dihukum
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sepenuhnya berdasarkan dari kebijakan pimpinan turnamen.

14.6 Manipulasi pertandingan
Menawarkan uang/keuntungan, mengancam atau mendesak kepada siapapun yang terlibat dengan ESL
dengan tujuan untuk mengubah hasil dianggap sebagai bentuk manipulasi pertandingan. Contoh paling
umum adalah memberikan uang kepada lawan supaya membiarkan tim anda menang.

14.6.1 Hukuman untuk manipulasi pertandingan
Saat usaha memanipulasi terungkap di ESL, seluruh hasil pertandingan terkait akan dianulir. Pemain akan
terkena diskualifikasi, dan kehilangan hak hadiah uangnya, dan dilarang mengikuti kompetisi ESL selama
sekitar satu hingga dua tahun (1-2) tahun. Denda uang juga bisa dikenakan.
Dalam kompetisi tim, tim terkait akan terkena diskualifikasi dari turnamen ESL pada saat usaha
memanipulasi tersebut terungkap.

14.7 Match fixing
Menggunakan cara apapun untuk memanipulasi hasil pertandingan untuk tujuan yang tidak sportif di
dalam turnamen terkait akan dianggap match fixing. Contoh paling umum adalah sengaja kalah
pertandingan demi memanipulasi hasil pertaruhan pertandingan.

14.7.1 Hukuman untuk match fixing
Saat usaha match fixing terungkap di ESL, seluruh hasil pertandingan terkait akan dianulir. Pemain akan
terkena diskualifikasi, dan kehilangan hak hadiah uangnya, dan dilarang mengikuti kompetisi ESL selama
5 tahun. Durasinya bisa lebih rendah apabila ada bukti yang meringankan, bisa lebih tinggi apabila ada
bukti yang memberatkan. Denda uang juga memungkinkan untuk diterapkan.

14.8 Batasan penarikan hukuman
Hukuman dapat ditarik dalam durasi waktu yang terbatas setelah insiden terkait dihukum. Dalam kasus
cheat dan match fixing, durasinya diatur 10 tahun. Untuk pelanggaran seperti ringing, pemalsuan, atau
berbohon tentang informasi legal sebuah personal (nama, usia, kewarganegaraan, kediaman, ...)
durasinya diatur 5 tahun.
Pelanggaran kecil/ringan akan kadaluarsa lebih cepat.

14.9 Larangan/skorsing dari Publisher atau ESIC
ESL berhak untuk menolak pemain yang ingin ikut serta ke dalam turnamen ESL, apabila ia sedang
dalam status skorsing dari publisher game terkait.
Begitu juga dengan larangan/skorsing dari ESIC, yang akan dianggap setara dengan larangan/skorsing
ESL.

14.10 Pelanggaran "netiket"
Untuk pertandingan yang taat dan nyaman, pemain harus memiliki sikap sportif dan adil. Pelanggaran
terhadap peraturan tersebut akan dihukum dengan poin pinalti minor sebesar satu (1) hingga enam (6).
Pelanggaran yang paling penting dan umum akan didaftar di bawah. Namun bagaimanapun, pihak
administratif dapat memberi pinalti kepada pelanggaran netiket yang tidak disebut di bawah ini
(contohnya: pelecehan).

14.10.1 Tindakan publik
Seluruh peserta dilarang, pada saat apapun, memberikan tingkah laku negatif, buruk, atau yang tidak
diinginkan kepada siapapun yang terlibat di dalam turnamen dalam bentuk apapun.
Seluruh peserta dilarang, pada saat apapun, membuat suatu tindakan yang membuat siapapun yang
terlibat di dalam turnamen sehingga penghinaan, skandal, atau mengejek atau merendahkan relasi publik
atau nilai komersil dari pihak manapun yang terkait. Hal ini termasuk komentar menghina kepada ESL,
rekanan atau produk yang diwawancara, pernyataan dan/atau kanal sosial media.
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14.10.2 Insults
Seluruh hinaan yang terjadi berhubungan dengan ESL akan dihukum. Hal ini terutama berupa hinaan
pada saat bertanding tapi juga di website ESL (forum, komentar pertandingan, buku tamu pemain, support
dan protest ticket, dll). Hinaan di program Instant-Messaging, E-mail ataupun bentuk komunikasi lainnya
akan dihukum apabila mereka dapat dikaitkan dengan ESL dan memiliki bukti yang jelas.
Kasus pelecehan dengan pernyataan yang radikal atau ancaman kekerasan fisik dapat berdampak
kepada hukuman yang lebih berat termasuk eksklusi atau diskualifikasi pemain.
Tergantung dari kondisi penghinaan, pinalti akan diganjarkan kepada pemain atau tim yang bertanding di
liga. Dalam kompetisi tim, pemain dapat dilarang bertanding untuk satu atau lebih pertandingan dalam
sepekan.

14.10.3 Spamming
Melakukan posting berlebihan yang tidak jelas, melecehkan, atau pesan menyerang akan dianggap
spamming oleh ESL. Spamming di website (forum, komentar pertandingan, buku tamu pemain, support
dan protest ticket, dll) akan dihukum tergantung kondisi dan tingkat pelanggarannya.

14.10.4 Spamming In-game
Menyalahgunakan fungsi chat dengan tujuan mengganggu lawan atau mengganggu jalannya
pertandingan secara umum akan digancarkan tiga (3) poin pinalti minor. Fungsi chat "all" adalah untuk
berkomunikasi dengan lawan dan admin pertandingan secara efisien

14.10.5 Merusak dan mengotori
Tindakan peserta yang dapat atau membuat kerusakan atau mengotori ruangan, furnitur, perlengkapan,
atau benda serupa akan didenda. Dendanya berdasarkan dari biaya untuk mengembalikan benda
tersebut ke bentuk awalnya, usaha yang dilakukan untuk memperbaikinya, dan biaya reputasi yang rusak
terhadap publik/pihak ketiga

14.11 Tindakan tidak sportif
Untuk pertandingan yang taat dan teratur, seluruh pemain harus memiliki sifat sportif. Pelanggaran paling
penting dan umum didaftar di bawah. Namun, pihak administrasi dapat memberikan pinalti untuk
bentuk-bentuk tindakan tidak sportif lainnya yang tidak didaftar.

14.11.1 Membohongi hasil pertandingan
Apabila tim tertangkap memasukkan hasil pertandingan palsu, atau dengan cara lain mencoba untuk
memalsukan hasil pertandingan dengan cara memalsukan match media. Maka tim tersebut akan diganjar
empat (4) poin pinalti. (Match media adalah semua data yang diupload, termasuk tapi tidak terbatas pada:
screenshot, demo, dsb)

14.11.2 Ringer/faker
Seluruh pemain yang terlibat dalam memalsukan identitas atau ringing pemain akan dilarang bertanding
paling sedikit 3 pertandingan dan juga diganjar satu (1) poin pinalti major untuk setiap insiden

14.11.3 Mengelabui admin atau pemain
Setiap usaha untuk mengelabui pemain lawan, admin, atau siapapun yang terkait dengan ESL akan
diganjar satu (1) hingga empat (4) poin pinalti minor.

15. Pemberitahuan Hak Cipta
Seluruh konten yang ada di dalam dokumen ini merupakan properti milik ESL Gaming GmbH atau dapat
digunakan dengan seizin pemilik. Distribusi, duplikasi, pengubahan yang tidak sah atas dokumen ini atau
penggunaan materi lainnya yang ada di dalam dokumen ini, termasuk tapi tanpa terbatas pada
penggunaan gambar yang terdaftar dalam merk dagang, teks, kemiripan atau foto, dapat dibawa ke
konstitusi sebagai bentuk pelanggaran hukum hak cipta dan merek dagang dan dapat diusut sebagai
pelanggaran hukum perdata
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Dilarang mereproduksi bagian apapun dari dokumen ini dalam bentuk apapun atau dalam cara apapun
atau menyimpan ke dalam basis data, kecuali untuk kebutuhan personal, tanpa seizin pihak ESL Gaming
GmbH.

Seluruh isi konten dokumen ini akurat berdasarkan sepengetahuan kami. ESL Gaming GmbH
mengasumsimkan tidak ada kecondongan kesalahan atau kelalaian. Kami berhak untuk mengubah
konten dan arsip di website kami (termasuk tapi tidak terbatas kepada eslgaming.com,
intelextrememasters.com, esl-one.com dan seluruh sub-domain) kapanpun tanpa ada pemberitahuan atau
peringatan sebelumnya.
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