Indonesia Predator League 2019
Rules – DOTA 2 Qualifier

1. Rules peserta
a. Peserta terdiri dari max 7 pemain (5 pemain inti + 2 pemain cadangan) dan tidak
ada untuk pergantian pemain
b. Peserta wajib mencantumkan steam link yang valid. Daftar Predator League
Indonesia 2019 di sini.
c. Jika ID yang didaftar kan berbeda dengan ID waktu bermain maka akan kami
diskualifikasi
d. Peserta harus bermain di iCafe yang sudah ditentukan
e. Peserta harus hadir 30 menit sebelum jam tanding
f. Max keterlambatan hanya 15 menit dari jam tanding, lebih dari itu dinyatakan
WO (Walk Out)
g. Peserta wajib join kedalam grup media sosial yang disediakan penyelenggara
untuk mengetahui info seputar turnamen. Gabung Predator Gaming Indonesia
Facebook Group di sini.
h. Peserta (kalah) di perbolehkan untuk mengikuti tournament di iCafe predator
lain, kecuali juara 1 dan 2
2. Rules Ingame
a. Game Mode: Captain Mode 5 vs 5
b. Toss Coin Automatic (Harus mempunyai Tag Team)
c. Spectator ON
d. Watch Delay 5 minute
e. Lobby peserta disediakan oleh pantia
f. Dilarang menggunakan cheat/script/software pembantu, apabila melarang akan
kami diskualifikasi
g. Max pause 3 kali setiap pertandingan
h. Batas waktu pause 15 menit terhitung 3 kali pause
i. Apabila terjadi listrik mati atau gangguan interntet sebelum bertanding akan
diberikan waktu tunggu 20 menit, jika lebih dari waktu yang ditentukan kami
anggap WO (Walk Out)
j. GG call disengaja atau tidak disengaja (chat wheel) langsung kami anggap gugur
k. Apabila ada kendala pemain tidak bisa reconnect pada waktu pertandingan
kurang dari 15 menit maka pertandingan boleh di remake dengan hero yang
sama, apabila lebih dari 15 menit pertandingan akan dilanjutkan
l. Apabila terjadi mati listrik atau gangguan internet maka akan di-pause 20 menit,
jika lebih dari waktu yang ditentukan maka kami anggap gugur
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Indonesia Predator League 2019
Website
Facebook
Instagram
Blog

: www.predator-league.com
: Predator Gaming Indonesia (fan page & group)
: @predatorgamingindonesia
: www.acerid.com/predator-league

Contact Person DOTA 2
Nama : Muhammad Arief Suvi
Email : arief.suvi@gmail.com
HP
: +62812-3557-9551
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