
ARX E-SPORT 

 (MOBILE LEGEND ONLINE) 
 

 

Kategori : Umum  

PIC : - 

Biaya pendaftaran : Rp 50.000,- / slot 
 

Waktu match game : Slot full 

Technical Metting                   : H-2 

 
Syarat dan Ketentuan : 

 

1. Syarat Player 
 

- Tindakan pendaftaran untuk turnamen ini berarti telah menyetujui semua persyaratan, 

aturan dan regulasi yang dinyatakan, secara keseluruhan. 

2. Syarat Tim 
 

- Kapten tim diharapkan memiliki WA mereka. Panitia akan mengirimkan semua 

pemberitahuan mengenai kompetisi akan di infokan via WA, panitia akan menambahkan 

no WA captain team yang sudah mendaftar. 

- Satu tim harus terdiri dari anggota berikut : 5 Player inti (Wajib), 1 Player cadangan 
(Opsional). 

 

- Kepemilikian tim ditentukan oleh ketua/kapten yang dituju oleh tim saat registrasi. 
 

- Tim dilarang untuk mengganti Player yang sudah terdaftar termasuk Player cadangan 

selama acara berlangsung. 

- Setiap anggota team harus tergabung dalam satu squad sesuai yang didaftarkan. 
 

3. Jadwal dan Peraturan Turnamen 
 

- Jadwal turnamen akan diinformasikan melalui Whatsapp. 
 

- Panitia akan menghubungi Leader Squad melalui Whatsapp dengan kedua Leader Squad 

dari pertandingan yang akan berlangsung di grup. 

- Tim diharapkan untuk berada di panggung permainan dan lobby in-game pada waktu 

yang ditentukan. Waktu menunggu maksimal 10 menit. 

- Tournament online menggunakan system single eliminiation pada babak penyisihan. 

- BO 3 akan dilakasanakan pada 8 besar. 



- Jika satu tim tidak siap dalam waktu yang ditentukan, lawan mereka akan diberikan 

kemenangan dengan menghubungi admin (setelah waktu menunggu 10 menit) dan 

mengecek lobby. 

- Tim tidak diperbolehkan mengulangi pertandingan.!! 

 
 

4. Perilaku Umum 
 

- Player akan berperilaku sesuai dengan sikap sportif dan masuk akal, menjaga sikap 

yang ramah dan sopan, saingan, staf turnamen, dan partisipan lainnya di acara. 

-  Setiap Player dilarang keras untuk menggunakan bahasa vulgar,dan berbau SARA 

selama pertandingan. Semua aturan perilaku juga berlaku dalam Chat melalui konsol 

permainan, jika perlakuan tersebut diatas diketahui oleh panitia,maka panitia akan 

menindak tegas Team yang bersangkutan. 

- Player diharapkan untuk bersaing dalam sikap yang profesional. Meninggalkan 

pertandingan, memberhentikan permainan tanpa sebab, atau menunjukkan 

ketidakseriusan yang menonjol akan ditafsirkan sebagai pelanggaran perilaku Player, 

dan akan berakibat menjadi penalty, dan diskualifikasi dari pertandingan. 

- Panitia memiliki hak untuk memberikan penalti, diskualifikasi, dan memberhentikan 

Player yang sudah terdaftar di dalam turnamen, atas kebijakan mereka, pada saat 

turnamen, dalam alasan apapun, tanpa peringatan sebelumnya terhadap Player. 

- Team/player dilarang keras untuk menggunakan cheat atau third party program dalam 

bentuk apapun, jika kemudian panitia menemukan team/player yang menggunakan 

cheat/third party program maka panitia berhak memberikan penalti berupa 

diskualifikasi. 

5. Aturan In-Game 
 

- Aplikasi yang digunakan adalah Mobile Legends: Bang Bang (Developer: Moonton). 
 

- Mode Game yang digunakan adalah Custom Game : Draft Pick. 
 

- Tim pertama yang menghancurkan Base musuh terlebih dahulu menang. 
 

- Jika ada Player yang terputus dari permainan selama pertandingan, pertandingan 

berlanjut. Player yang terputus dari permainan harus menyambung kembali secepat 

mungkin. 

- lahan koneksi itu tanggung jawab peserta. Selama pertandingan berlangsung tidak 



diizinkan untuk pause game baik kendala device error maupun koneksi internet, baiknya 
setiap peserta mengecek device dan internet masing” agardapat bermain dalam kondisi 
prima tanpa kendala teknis satu pun. 

 

- Hero auto ban (beatrix) no pick, jika menggunakan hero tersebut akan di kenakan 
penalti. 

- No cht all 

- Boleh recall. 

- Apabila game mengalami disconect atau permasa 
 

6. Penalti 
 

Atas ditemukannya anggota tim yang melakukan pelanggaran dari aturan yang tercantum 

di atas, maka pihak panitia berhak memberikan penalti berupa teguran keras dan 

diskualifikasi. 

 

7. Pemenang 

-Uang pembinaan 

• Juara 1 = 800 k + (E-sertifikat) 

• Juara 1 = 500 k + (E-sertifikat) 

• Juara 1 = 300 k + (E-sertifikat) 

 

-BEST PLAYER 

• Dihitung mulai 8 besar 

• Perhitungan poin mvp didapat player yg mendapat mvp terbanyak 

perpertandingan pada babak 8 besar. 

 


