Aturan resmi
1. Ringkasan
Turnamen PS5/PS4: FIFA 22 Win With PlayStation® (“FIFA22WWPS” atau “Kompetisi”)
disponsori oleh Sony Interactive Entertainment Hong Kong Limited (‘Sponsor” atau
“Penyelenggara Turnamen”) dan dioperasikan oleh Zenway Productions Pte Ltd (yang
selanjutnya disingkat sebagai “ZWP”)
FIFA22WWPS adalah pertandingan video game yang dilakukan menggunakan EA Sports FIFA
22 (“FIFA 22”) untuk konsol PlayStation®5 (“PS5”) dan konsol PlayStation®4 (“PS4”). Pemain
FIFA22WWPS akan mengikuti kelolosan secara daring (online qualifier) terlebih dahulu, dan
turnamen final akan diadakan secara offline.
2. Kelayakan Pemain
2.1 Pendaftaran dan Persetujuan Aturan Resmi
Pemain harus mendaftar untuk FIFA22WWPS melalui situs turnamen yang resmi, yaitu
http://fifa22wwpssea.gg untuk dipertimbangkan kelayakannya. Pemain yang memenuhi
persyaratan kelayakan di bagian Kelayakan Pemain di bawah ini (secara individual disebut
sebagai “Pemain” atau “Kompetitor” atau “Peserta”) harus mempunyai kriteria berikut:
(1) Memiliki atau memiliki akses ke FIFA 22 di PS5/PS4.
(2) Memiliki atau memiliki akses ke PS5/PS4 dan alat pengontrol yang kompatibel.
(3) Memiliki akun yang valid untuk PlayStation Network (yang selanjutnya disebut sebagai
“Akun untuk PSN”) dan ID PSN terkait.
(4) Memiliki langganan yang valid untuk keanggotaan PlayStation Plus yang aktif.
(5) Menjadi penduduk yurisdiksi yang berlaku sebagaimana diuraikan dalam Lampiran B.
Pemain harus memahami aturan FIFA22WWPS dan kebijakan privasi yang relevan dan
menyetujui aturan ini sebelum memasuki turnamen. Para pemain yang sudah terdaftar
dianggap telah memenuhi syarat untuk seluruh FIFA22WWPS, sebagaimana diuraikan dalam
Bagian 3 mengenai Struktur Kompetisi.
2.2 Usia
Pemain harus memenuhi syarat untuk bermain FIFA 22 sesuai dengan batasan usia
setempat pada saat pendaftaran turnamen, sebagaimana diuraikan dalam Lampiran B,
mengenai ketentuan usia mengikut negara ataupun wilayah.
2.3 Karyawan & Perselisihan Kepentingan

Karyawan Sony Interactive Entertainment Hong Kong Limited (“PlayStation”), EA Sports
(atau “Penerbit”), ZWP (agen promosi) dan afiliasi, anak perusahaan, perwakilan, agensi
periklanan, promosi dan publisitas masing-masing, dan anggota keluarga dekat atau orang
yang tinggal serumah dengan karyawan tersebut tidak diperbolehkan mengikuti kompetisi.
3. Struktur Kompetisi
FIFA22WWPS akan diadakan di negara/wilayah berikut:
•
•
•
•

Indonesia
Malaysia
Singapura
Thailand

3.1 Pemain Yang Lolos Secara Daring (Online Qualifier)
Detail Format Turnamen
Pertandingan Online
•
•
•

Format Kompetisi: Best-of-One
Mode permainan: Satu-lawan-satu (pertandingan persahabatan, bukan FUT)
Pengaturan Umum:
o
o
o
o
o

•
•
•

•

Durasi pertandingan: 12 menit (6 menit per babak)
Kontrol: Bebas
Kecepatan permainan: Normal
Tipe pasukan: Online
Pengaturan kamera: Telebroadcast

Tim pertandingan: Pemain dapat memilih klub sepak bola dan tim nasional yang
sama.
Sistem turnamen: Eliminasi tunggal
Tim Home dan Away: Menurut braket dan ruang pertandingan, pemain di atas akan
menjadi tim Tuan Rumah (Home Side), sementara pemain di bawah akan menjadi
Tim Tamu (Away Side). Pemain Tuan Rumah harus mengundang pemain lain dengan
PSN ID.
Formasi kustom TIDAK diperbolehkan.

Pertandingan Seri (Online)
Jika hasil pertandingan adalah seri, diperlukan pertandingan tambahan. Pengaturannya
seperti di bawah ini:
o Durasi pertandingan: 6 menit (3 menit per babak)
o Kontrol: Bebas
o Kecepatan permainan: Normal

o
o
o
o

Tipe pasukan: Online
Pengaturan kamera: Telebroadcast
Tim pertandingan: Harus dengan tim yang sama seperti pertandingan pertama.
Jika pemain memenangkan pertandingan kedua, dia akan dipromosikan ke
pertandingan berikutnya.
o Pemenang bisa mengunggah hasil setelah pertandingan.
Jika berikutnya hasil pertandingan adalah seri lagi, maka diperlukan pertandingan
tambahan. Pengaturannya seperti di bawah ini:
o
o
o
o
o
o

Durasi pertandingan: 12 menit (6 menit per babak)
Kontrol: Bebas
Kecepatan permainan: Normal
Tipe pasukan: Online
Pengaturan kamera: Telebroadcast
Tim pertandingan: Harus dengan tim yang sama seperti pertandingan pertama dan
kedua.
o Jika seorang pemain mendapat gol pertama, dia akan dipromosikan ke pertandingan
berikutnya.
o Pemenang harap mengunggah hasil setelah pertandingan.
Jika pertandingan tidak memiliki gol, pemain harus memulai pertandingan baru lagi sampai
ada pemain mendapatkan gol pertama.
Pemain akan kehilangan seluruh kompetisi jika dia tidak mengikuti pertandingan tambahan.
Sebelum Kehadiran
Pemain harus masuk di aplikasi Discord 15 menit sebelum waktu pertandingan dimulai.
Pemain kemudian akan dikirimi email konfirmasi yang berisi tautan undangan Discord
setelah mendaftar.
Hasil
Setiap pemain harus mengirimkan tangkapan layar hasil pertandingan ke Pemimpin
Turnamen (Marshal).
Masalah Koneksi
•

Jika koneksi terputus, pemain bukan hanya beresiko kehilangan satu putaran tapi
juga seluruh permainan. Sebagai tanggungjawab, pemain yang bersangkutan
diberikan waktu 5 menit untuk terhubung kembali dengan Lawannya

Perselisihan Dalam Pertandingan
•

Jika ada isu yang ditemui dalam pertandingan, perselisihan tersebut menjadi
tanggungjawab pemain. Pemain bisa menghubungi tim admin untuk laporan.

•
•

Untuk melaporkan adanya isu, pemain bisa menyampaikan ke channel Discord
turnamen yang resmi di tautan: https://discord.gg/KdeTaGua5e
Pemain harus memiliki bukti jika terjadi perselisihan di akhir pertandingan, dengan
cara menunjukkan tangkapan layar foto atau video dari setiap hasil pertandingan
(tangkapan layar/foto yang menampilkan kedua pemain dan hasil pertandingan
mereka/bukti adanya perselisihan)

3.2 Turnamen Final Online
Pendaftaran
•
•

Pemain yang lolos dari Online Qualifier akan diundang ke turnamen final yang juga
diadakan secara online, dan akan menerima undangan melalui email.
Pemain yang lolos ke final akan menggunakan webcam/ponsel dengan kamera. Di
hari yang sama, wasit akan memandu para pemain dengan sejumlah langkahlangkah yang harus diikuti.

3.3 Aturan Pertandingan
Waktu mulai pertandingan
•

Semua pertandingan dimainkan pada waktu pertandingan yang dijadwalkan. Jadwal
pertandingan bisa dilihat di situs turnamen.

Pertandingan Online
•
•
•

Format pertandingan: Best-of-Three
Mode permainan: Satu-lawan-satu (Pertandingan Persahabatan, bukan FUT)
Pengaturan umum:

o
o
o
o
o

Durasi pertandingan: 12 menit (6 menit per babak)
Kontrol: Bebas
Kecepatan Permainan: Normal
Tipe pasukan: Online
Pengaturan kamera: Telebroadcast

•

Tim pertandingan: Pemain dapat memilih Klub Sepak Bola dan Tim Nasional yang
sama.
Sistem turnamen: Eliminasi tunggal
Tim Home dan tim Away: Menurut braket dan ruang pertandingan, pemain di atas
akan menjadi tim Tuan Rumah (Home Side), sementara pemain di bawah akan
menjadi Tim Tamu (Away Side). Pemain Tuan Rumah harus mengundang pemain lain
dengan PSN ID.
Formasi kustom TIDAK diperbolehkan.

•
•

•

Pertandingan Seri (Online)

Jika hasil pertandingan adalah seri, diperlukan pertandingan tambahan. Pengaturannya
seperti di bawah ini:
o
o
o
o
o
o
o

Durasi pertandingan: 6 menit (3 menit per babak)
Kontrol: Bebas
Kecepatan permainan: Normal
Tipe pasukan: Online
Pengaturan kamera: Telebroadcast
Tim pertandingan: Harus dengan tim yang sama seperti pertandingan pertama.
Jika Pemain memenangkan pertandingan kedua, dia akan lanjut ke pertandingan
berikutnya.
o Pemenang harap mengunggah hasil setelah pertandingan.
Jika berikutnya hasil pertandingan adalah seri lagi, maka diperlukan pertandingan
tambahan. Pengaturannya seperti di bawah ini:
o
o
o
o
o
o

Durasi Pertandingan: 12 menit (6 menit per babak)
Kontrol: Bebas
Kecepatan permainan: Normal
Tipe pasukan: Online
Pengaturan kamera: Telebroadcast
Tim pertandingan: Harus dengan tim yang sama seperti pertandingan pertama dan
kedua.
o Jika seorang pemain mendapat gol pertama, dia akan dipromosikan ke pertandingan
berikutnya.
o Pemenang bisa mengunggah hasil setelah pertandingan.
Jika pertandingan tidak memiliki gol, pemain harus memulai pertandingan baru lagi sampai
ada pemain mendapatkan gol pertama.
Pemain akan kehilangan seluruh kompetisi jika dia tidak mengikuti pertandingan tambahan.
Sebelum Kehadiran
Pemain harus masuk di aplikasi Discord 15 menit sebelum waktu pertandingan dimulai.
Pemain kemudian akan dikirimi email konfirmasi yang berisi tautan undangan Discord
setelah mendaftar.
4. Hadiah
4.1 Pembagian hadiah
Pembagian Hadiah Turnamen Final PS5/PS4
1. Pemenang pertama:
•
•

Uang tunai senilai USD 500
TV Sony Bravia 4K Ultra HD HDR 55''TV (XR-55X90J)

2. Pemenang kedua:
•
•

Uang tunai senilai USD 300
Kursi gaming Secretlab TITAN Evo 2022 Stealth Edition

3. Pemenang ketiga:
•
•
•

Uang tunai senilai USD 200
Sepasang sepatu Adidas X Speedflow + FG 'Numbers Up Pack'
EA FIFA 22 Jersey

4. Pemenang keempat:
•
•

Uang tunai senilai USD 150
Headset Nirkabel PULSE 3D

Uang tunai akan dikirim melalui metode wire transfer dan pihak Penyelenggara Turnamen
akan menanggung semua biaya penanganan.
Jika ragu, silakan hubungi dukungan melalui halaman pendaftaran turnamen.
Pembagian hadiah untuk PS5/PS4 Online Qualifier
Pemenang peringkat ke-5 dan ke-8:
•

Kartu Hadiah Playstation Store senilai USD 100

Pemenang peringkat ke-9 hingga posisi ke-512*:
•

Kartu Hadiah Playstation Store senilai USD 10

* Pemain haruslah menyelesaikan setidaknya 1 pertandingan penuh
4.2 Syarat dan Ketentuan Pemberian Hadiah
Hadiah tidak dapat dipindahtangankan. Tidak ada penggantian Hadiah untuk barang dan
jasa lain yang diizinkan, kecuali Penyelenggara Turnamen berhak untuk memberikan Hadiah
pengganti dengan nilai yang kurang lebih sama jika hadiah yang diiklankan tidak tersedia.
Semua biaya yang tidak disebutkan di atas, termasuk semua pajak federal, negara bagian
dan lokal, dan tarif internasional, adalah tanggung jawab Pemenang secara individu.
Penerimaan hadiah adalah berlandaskan kepatuhan terhadap Aturan Resmi ini. Semua
hadiah yang diklaim sesuai dengan Peraturan Resmi ini akan diberikan. Jika calon pemenang
didiskualifikasi, atau hadiah dibatalkan karena alasan apa pun, Penyelenggara Turnamen
berhak memberikan hadiah kepada Pemenang runner-up berikutnya yang memenuhi syarat,
yang berlaku sesuai waktu yang memungkinkan untuk jenis hadiah tersebut.

ZWP akan berkomunikasi dengan semua pemenang dengan cara mengirimi surel terkait
kemenangan mereka, pada email pemenang yang terdaftar di Akun PSN mereka masingmasing. Untuk memfasilitasi pengiriman TV Sony, headset nirkabel PULSE 3D, sepatu Adidas,
jersey EA, dan kursi Secretlab, ZWP akan menanyakan hal-hal berikut kepada pemenang:
nama lengkap, alamat tempat tinggal, nomor telepon, dan NPWP/Pajak Pertambahan Nilai
(jika ada) (“Informasi Pengiriman”). Harap dicatat bahwa Hadiah akan dikirimkan ke alamat
tempat tinggal lokal di Malaysia, Singapura, Thailand, atau Indonesia (pengiriman ke PO Box
tidak diizinkan). Pengiriman hadiah kira-kira memerlukan waktu selama 2 bulan. Informasi
pengiriman akan digunakan untuk tujuan pemenuhan hadiah saja.
Untuk kartu hadiah PlayStation Store akan dikirimkan melalui email (yang terkait dengan
Akun PSN).

5. Cakupan Permainan
Penyelenggara Turnamen memiliki hak eksklusif atas liputan pertandingan PS5/PS4 Win
With PlayStation®. Ini termasuk semua bentuk transmisi, termasuk siaran langsung di
platform seperti Twitch, Facebook, Youtube dan sejenisnya. Penyelenggara Turnamen dapat
menetapkan hak liputan pertandingan atau beberapa pertandingan kepada pihak ketiga
atau pemain itu sendiri.
Secara umum, Penyelenggara Turnamen atau CGA, akan menghubungi pemain atau tim
mana pun jika mereka ingin menyiarkan salah satu pertandingan mereka. Jika tidak ada
kontak yang dilakukan, pemain individu diperbolehkan untuk mengatur siaran mereka
sendiri.
Dengan berpartisipasi dalam turnamen ini, Anda setuju untuk memberi wewenang kepada
Penyelenggara Turnamen atau afiliasinya untuk menyiarkan pertandingan secara langsung,
atau menggunakan, mengedit, membagikan tangkapan layar atau video Anda di media
sosial atau materi pemasaran lainnya di masa mendatang tanpa
pembayaran/pemberitahuan sebelumnya kepada Anda.
6. Ketentuan Umum
(a) Ada batas satu (1) entri untuk Turnamen PS5 dan PS4 per individu selama Kompetisi. Jika
lebih dari satu (1) entri diterima dari individu yang sama, semua entri tersebut dapat, atas
kebijakan Penyelenggara Turnamen, didiskualifikasi. Pemain dilarang menggunakan lebih
dari satu (1) alamat email, akun, atau identitas ganda. Jika ditemukan atau dicurigai bahwa
pemain menggunakan lebih dari satu alamat email atau memiliki beberapa identitas untuk
berpartisipasi dalam Kompetisi, maka pemain tersebut, dalam kebijakan Penyelenggara
Turnamen sendiri, dapat didiskualifikasi dan dianggap tidak memenuhi syarat untuk
memenangkan hadiah.
(b) PRIVASI: kebijakan privasi dari pihak Penyelenggara Turnamen dapat diakses di
https://www.playstation.com/en-hk/legal/privacy-policy/.

(c) Informasi pribadi peserta akan tersimpan di bawah Kebijakan Privasi dan Cookie dari
Penyelenggara Turnamen, tersedia untuk tujuan yang tercantum di dalamnya. Selanjutnya,
informasi pribadi peserta akan diproses dengan tujuan mengatur, menjalankan, dan
memantau pertandingan, dan untuk pemenuhan hadiah. Ini termasuk jika peserta
memenangkan hadiah, mempublikasikan (i) nama mereka di Daftar Pemenang dan (ii) nama
mereka nama dan negara tempat tinggal secara online atau di media lain apa pun
sehubungan dengan Pertandingan tersebut.
(d) Penyelenggara Turnamen berhak untuk membatalkan, menangguhkan dan/atau
memodifikasi Kompetisi, atau bagian apa pun darinya, jika ada penipuan, kegagalan teknis,
atau faktor lain apa pun yang merusak integritas atau berfungsinya Kompetisi, sebagaimana
ditentukan oleh Turnamen Penyelenggara atas kebijakannya sendiri.
Jika dihentikan, Penyelenggara Turnamen dapat, atas kebijakannya sendiri, menentukan
pemenang dari semua entri yang tidak dicurigai dan memenuhi syarat yang diterima hingga
saat tindakan tersebut menggunakan prosedur penjurian yang diuraikan di atas.
Penyelenggara Turnamen, atas kebijakannya sendiri, berhak mendiskualifikasi setiap
individu yang ditemukan merusak proses masuk atau pengoperasian Kompetisi atau
bertindak melanggar Peraturan Resmi ini atau Peraturan Kompetisi lainnya, atau
Persyaratan Layanan dan Perjanjian Pengguna PlayStation Network, atau dengan cara yang
tidak sportif atau mengganggu dan membatalkan semua entri terkait.
Setiap upaya oleh siapa pun untuk dengan sengaja merusak operasi sah Kompetisi dapat
merupakan pelanggaran hukum pidana dan perdata, dan, jika upaya tersebut dilakukan,
Penyelenggara Turnamen berhak untuk meminta ganti rugi dan pemulihan lainnya
(termasuk biaya pengacara) dari orang tersebut sejauh diizinkan oleh hukum. Kegagalan
Penyelenggara Turnamen untuk menegakkan ketentuan apa pun dari Aturan Resmi ini
bukan merupakan pengesampingan ketentuan itu.
(e) Keikutsertaan dalam Pertandingan ini merupakan persetujuan penuh dan tanpa syarat
Pemain terhadap Peraturan Resmi ini. Anda mengakui dan setuju bahwa Penyelenggara
Turnamen dan pihak yang ditunjuk memiliki hak untuk menggunakan informasi di bawah ini
dan informasi lain yang disediakan di FIFA22WWPS dalam administrasi, pemasaran, dan
promosi FIFA22WWPS, tanpa persetujuan atau kompensasi lebih lanjut kepada Anda,
kecuali seperti yang dinyatakan bawah ini:
Info dasar: Nama lengkap, negara tempat tinggal, usia, platform, persona (termasuk ID PSN),
info Media Sosial lainnya, misalnya akun Discord (jika ada)
Pengumpulan informasi dasar dimaksudkan untuk tujuan pertandingan ini saja.
(f) PEMAIN MENGAKUI BAHWA PEMBERIAN DAN PENERIMAAN SUAP ILEGAL.
PENYELENGGARA TURNAMEN BERHAK UNTUK MENDISKUALIFIKASI, ATAS KEBIJAKANNYA,
PESERTA YANG TERLIBAT DENGAN TINDAKAN ILEGAL APA PUN. Tidak ada dalam Peraturan
Resmi ini yang dianggap mengecualikan atau membatasi hak hukum Pemenang atau Peserta
sebagai konsumen.

Hak Komersial.
Semua hak komersial (termasuk tanpa batasan setiap dan semua pemasaran dan hak media)
yang berkaitan dengan FIFA22WWPS milik Penyelenggara Turnamen dan pemberi
lisensinya.
Pemain tidak boleh mengasosiasikan diri dengan FIFA22WWPS, CGA, EA Sports, atau Sony
Interactive Entertainment Hong Kong Limited dengan cara komersial apa pun, atau
menggunakan hak kekayaan intelektual apa pun dari pihak-pihak tersebut, dan mereka juga
tidak akan mengizinkan pihak ketiga untuk melakukannya, tanpa izin sebelumnya, tanpa
persetujuan tertulis dari Penyelenggara Turnamen atau pemegang hak yang berlaku, yang
persetujuannya dapat diberikan atau ditahan atas kebijakannya masing-masing.
Setiap Pemain atau sponsor iklan Pemain yang ingin melakukan atau memfasilitasi kegiatan
promosi atau pemasaran apa pun sehubungan dengan FIFA22WWPS, akan memerlukan
persetujuan tertulis sebelumnya dari Penyelenggara Turnamen atau dari masing-masing
pemegang hak, yang dapat diberikan atau ditahan atas kebijakannya masing-masing.
Perekaman dan penyebaran gambar atau cuplikan FIFA22WWPS untuk tujuan komersial
oleh atau atas nama pemain dilarang keras.
“PlayStation” dan “PS5/PS4” adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Sony
Interactive Entertainment Inc.
Lampiran A: Kode Etik
Kode Etik di bawah ini berlaku untuk semua pemain di FIFA22WWPS di semua level
pertandingan, kecuali ditentukan oleh hal lain. Penyelenggara Turnamen berhak untuk
memungut penalti, sanksi atau mendiskualifikasi pemain mana pun atas kebijakan
Penyelenggara sendiri.
ETIKA PEMAIN
Semua pemain harus berperilaku dengan cara yang wajar, menjaga sikap yang pantas
kepada penonton, anggota pers, administrator turnamen, dan kepada pemain lain.
Persyaratan ini berlaku untuk agenda pertandingan secara online dan offline, termasuk etika
di media sosial, dan saat aktivitas streaming langsung. Semua pemain diharapkan untuk
mematuhi standar sportivitas ini.
SELAMA PERTANDINGAN BERLANGSUNG:
•

•

Pemain harus berperilaku wajar, menjaga sikap yang pantas kepada penonton,
anggota pers, administrator turnamen, dan kepada pemain lain. Persyaratan ini
berlaku untuk agenda pertandingan secara offline dan online, termasuk terkait
dengan etika media sosial. Semua pemain diharapkan untuk mematuhi standar
sportivitas yang baik setiap saat. Pemain akan menahan diri untuk tidak
menggunakan bahasa yang vulgar atau menyinggung.
Perilaku kasar, termasuk pelecehan dan ancaman dilarang.

•
•

•
•

Pelecehan fisik, perkelahian atau tindakan mengancam atau bahasa yang
mengancam, ditujukan kepada pemain, penonton, pihak berwenang, atau orang lain
mana pun adalah dilarang.
Segala tindakan yang mengganggu jalannya permainan, termasuk namun tidak
terbatas pada dengan sengaja merusak tempat permainan, mengganggu dengan
kekuasaan, dan penyalahgunaan jeda dalam permainan adalah dilarang dan dapat
mengakibatkan pembatalan pertandingan dan/atau diskualifikasi dari kompetisi.
Perjudian, termasuk bertaruh pada hasil pertandingan, dilarang.
Semua pemain tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia apa pun yang
diberikan oleh Penyelenggara Turnamen atau afiliasinya kepada orang lain, termasuk
melalui media sosial.

KEBIJAKAN KOLUSI
Kolusi didefinisikan sebagai kesepakatan apa pun di antara dua pemain atau lebih, untuk
merugikan pemain lain dalam Kompetisi. Kolusi antar pemain sangat dilarang. Jika ada
pemain yang ditentukan oleh Penyelenggara Turnamen pada tahap manapun dalam
pertandingan FIFA22WWPS untuk terlibat dalam sebuah kolusi, pemain tersebut akan
dikeluarkan dari Kompetisi, dipaksa untuk mengembalikan kompensasi, dan hadiah yang
mereka terima dari Penyelenggara Turnamen.
Contoh kolusi termasuk, tetapi tidak terbatas pada:
•
•
•
•

Sengaja kalah dalam pertandingan karena alasan apa pun.
Bermain atas nama kompetitor lain, termasuk menggunakan akun sekunder, untuk
membantu mereka.
Segala bentuk pembetulan skor.
Menyetujui untuk membagi hadiah uang.

PENALTI
Pelanggaran bagian mana pun dari Peraturan Resmi ini, pada pemilihan Penyelenggara
Turnamen, akan mengakibatkan (a) sanksi dan/atau (b) hilangnya status pemenang. Semua
pemain harus mengikuti arahan Penyelenggara Turnamen. Semua keputusan dan keputusan
Penyelenggara Turnamen bersifat final dan mengikat. Penyelenggara Turnamen berhak
untuk memberi sanksi kepada pemain mana pun dalam kompetisi di level mana pun, kapan
pun dengan alasan apa pun. Sanksi dapat mencakup, tanpa urutan tertentu, sebagai berikut:
•
•
•
•
•
•

Peringatan
Teguran
Kehilangan pertandingan tunggal
Kehilangan semua pertandingan
Kehilangan penghargaan (termasuk hadiah uang dan biaya lain yang dibayarkan)
Diskualifikasi dari FIFA22WWPS

Penyelenggara turnamen juga memiliki hak untuk mengumumkan secara terbuka penalti
yang telah dikenakan kepada pemain. Pemain yang telah dihukum oleh penyelenggara

turnamen dengan ini melepaskan segala hak tindakan hukum terhadap FIFA22WWPS dan
Penyelenggara Turnamen, dan/atau afiliasinya.
SPONSOR PEMAIN
Pemain di FIFA22WWPS bisa mendapatkan sponsor iklan. Namun, akuisisi sponsor iklan
terbatas untuk mengecualikan kategori dan industri tertentu. Jika sponsor iklan termasuk
dalam kategori yang terbatas di bawah ini, maka sponsor iklan tidak boleh ditampilkan oleh
pemain dalam hubungannya dengan/selama FIFA22WWPS. Penyelenggara Turnamen
maupun pihak yang ditunjuk Penyelanggara berhak memperbarui daftar di bawah ini setiap
saat. Berikut ini adalah daftar non-eksklusif dari sponsor iklan yang dilarang:
•
•
•
•
•
•

Situs perjudian atau perjudian
Alkohol, tembakau, dan/atau obat-obatan yang tidak dijual bebas di pasaran
Senjata api atau segala jenis senjata
Materi pornografi atau dewasa
Produk atau layanan dari pesaing langsung Penyelenggara Turnamen, mitranya, dan
merek anak perusahaan lainnya
Pesaing langsung Penyelenggara Turnamen

Penyelenggara Turnamen atas kebijakannya sendiri berhak melarang pihak ketiga mana
pun.
Lampiran B: Negara & Usia
Negara
Indonesia
Malaysia
Singapura
Thailand

Wilayah
Asia
Asia
Asia
Asia

Usia
16
16
16
16

‘PlayStation’ dan ‘PS5/PS4’ adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Sony
Interactive Entertainment Inc.
Aturan sistem
1. Turnamen WWPS
Aturan Umum
1.1. Umum

Administrasi liga memiliki hak untuk memutuskan di luar, atau bahkan melawan buku
peraturan dalam kasus-kasus khusus untuk menjamin adanya permainan yang adil.
1.2. Kode Etik
Setiap pemain harus menghormati perwakilan Penyelenggara Turnamen, pers, pemirsa,
mitra, dan pemain lain. Para peserta diminta untuk mewakili esports, Penyelenggara
Turnamen, dan sponsor mereka secara terhormat. Ini berlaku dalam permainan dan juga
dalam obrolan, mengirim pesan, komentar, dan media lainnya. Kami mengharapkan para
pemain untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai berikut:
•
•
•
•

Welas asih: perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan.
Integritas: jujur, berkomitmen, dan bermain adil.
Rasa hormat: tunjukkan rasa hormat kepada sesama, termasuk rekan satu tim, lawan
main, dan staf acara.
Keberanian: berani selama pertandingan dan membela yang benar.

Pemain tidak boleh terlibat dalam pelecehan atau ujaran kebencian dalam bentuk apa pun.
Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada:
•

•
•
•
•
•

Ujaran kebencian, perilaku menyerang, atau pelecehan verbal yang terkait dengan
jenis kelamin, identitas dan ekspresi gender, orientasi seksual, ras, etnis, disabilitas,
penampilan fisik, ukuran tubuh, usia, atau agama.
Menguntit atau mengintimidasi (secara fisik atau online).
Spamming, raiding, pembajakan, atau membuat gangguan pada streaming atau
media sosial.
Mempublikasikan atau mengancam untuk mengirim informasi identitas pribadi
orang lain.
Perkataan atau bentuk ekspresi seksual yang tidak senonoh. Ini termasuk, komentar
yang mengandung unsur seksual, candaan, dan rayuan yang bersifat seksual.
Mengadvokasi, atau mendorong, salah satu dari perilaku di atas.

Dalam kasus pelanggaran berulang atau ekstrim, hukuman mungkin termasuk diskualifikasi,
atau pelarangan dari acara mendatang oleh Penyelenggara Turnamen.
1.2. Perilaku Umum
Semua pemain dilarang berperilaku buruk, yang tidak diinginkan, atau negatif terhadap
siapa pun yang terlibat dengan turnamen, tanpa terkecuali.
Semua pemain dilarang melakukan tindakan atau dengan cara apapun yang mengarahkan
siapa saja yang terlibat dengan turnamen, ke dalam penghinaan publik atau segala bentuk
penghinaan lainnya, skandal atau ejekan yang mengurangi nilai komersil dan hubungan
masyarakat dari pihak yang terlibat. Ini termasuk komentar menghina yang ditujukan
kepada Penyelenggara Turnamen, mitra atau produknya dalam wawancara, pernyataan,
dan/atau kanal media sosial.
1.3. Pertandingan, Kompetisi, dan Pertemuan

Di semua kompetisi harus ada lapangan bermain yang adil untuk semua pemain.
Setiap pertemuan harus dimainkan sesuai dengan aturan sampai selesai dan hasil di
halaman situs Turnamen dimasukkan, atau di waktu lembar hasil selesai dibuat. Setiap
pertemuan yang tidak terjadi, harus dihapus. Pertandingan hanya akan dibuka oleh admin
untuk menghapus pengecualian. Pertandingan yang tidak terjadi akan dianggap
pertandingan palsu dan akan dikenakan hukuman.
1.4. Game / klien
Secara umum, semua program yang bukan merupakan bagian dari game asli, termasuk data
kustom dan modifikasi, tidak diperbolehkan dalam game apa pun. Semua program suara
eksternal diperbolehkan. Skrip dan perubahan pada konfigurasi game diperbolehkan,
kecuali dilarang sebagian atau seluruhnya oleh peraturan khusus liga. Program yang
memberikan keuntungan selama bermain game dilarang. Setiap program yang mengubah
game itu sendiri juga dilarang.
1.5. Teks Internal
Semua teks yang ditulis dalam tiket protes atau dukungan, atau ditulis oleh administrator
kepada anggota Turnamen tertentu, tidak dapat dipublikasikan tanpa izin dari CGA.
1.6. Bahasa
Bahasa resmi Turnamen Asia Tenggara ini adalah Bahasa Inggris. Semua pemain harus dapat
berkomunikasi dalam Bahasa Inggris, Indonesia, atau Thailand.
2. Penipuan
2.1. Penipuan
Upaya menipu admin atau pemain lain dengan pernyataan, informasi, atau data yang salah
atau palsu tidak akan ditoleransi.
2.2. Pelanggaran Tidak Sah Lainnya
Termasuk namun tidak terbatas pada penyalahgunaan bug di website.
Hukuman/penalti ini adalah atas kebijaksanaan admin yang bertanggung jawab, dan
dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat keparahannya.
2.3. Kecurangan
Segala bentuk kecurangan dalam pertandingan dilarang dan akan dikenakan sanksi oleh
Penyelenggara Turnamen. Jika diketahui oleh administrator turnamen bahwa segala bentuk
kecurangan digunakan untuk keuntungan pemain atau tim selama pertandingan,
Penyelenggara Turnamen berhak untuk menghukum mereka sesuai dengan aturan yang

tersedia. Dengan melanggar aturan apa pun, pemain berisiko dilarang atau dikeluarkan
sepenuhnya dari bagian turnamen tertentu atau dari semua turnamen.
3. Akun
3.1. Pemain
3.1.1. Multi-Akun
Setiap pemain di situs Turnamen hanya boleh memiliki satu akun! Jika seorang pemain tidak
dapat mengakses akunnya dan kemudian membuat akun baru, maka ia harus menulis tiket
dukungan yang menjelaskan secara rinci alasan tidak dapat mengakses akun tersebut.
3.1.2. Nama Panggilan, Nama Tim, dan Alias URL
Kami berhak mengedit nama panggilan dan/atau alias, jika tidak memenuhi persyaratan
berikut.
Nama panggilan/alias dilarang jika:
•

Dilindungi oleh hak pihak ketiga, dan pengguna tidak memiliki izin tertulis

•

Menyerupai atau identik dengan suatu merek atau merek dagang, tanpa terkecuali
apakah itu merek terdaftar atau tidak.
Menyerupai atau identik dengan nama orang yang nyata selain diri mereka sendiri
Menggunakan nama produk PlayStation®
Menyerupai atau identik dengan nama karyawan anggota Penyelenggara Turnamen

•
•
•

Selain di atas, semua nama panggilan/nama tim/alias yang murni komersil (semisal nama
produk), mengandung unsur memfitnah, merendahkan, menyinggung, vulgar, cabul, antiSemitisme, menghasut kebencian, atau menyinggung perilaku yang baik adalah dilarang.
Menggunakan ejaan alternatif, tanpa arti, atau ejaan yang salah untuk menghindari
persyaratan yang disebutkan di atas adalah ilegal. Kami berhak memperpanjang, mengubah,
menukar atau menghapus aturan ini jika diperlukan.
3.2. Sponsor/kemitraan
Penyelenggara turnamen berhak kapan saja untuk melarang atau menghapus tim dengan
sponsor atau mitra yang dikenal karena ada unsur pornografi, penggunaan narkoba, atau
tema dan produk dewasa lainnya untuk ikut serta dalam acara Penyelenggara Turnamen.

