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1. Pendahuluan

Peraturan Resmi (“Peraturan”) dari Kejuaraan Dunia Clash of Clans 2021 (“Turnamen”, atau “Kejuaraan”)
berlaku untuk setiap orang yang berpartisipasi dalam Turnamen di tahun 2021 (“Pemain”). Semua
Pemain harus menyetujui semua ketentuan yang ditetapkan di dokumen ini serta memahami bahwa
segala pelanggaran peraturan dapat berujung kepada diskualifikasi serta pembatalan semua hadiah uang
yang telah diraih sebagaimana yang ditentukan oleh penyelenggara turnamen ("Penyelenggara", atau
"Administrator").

Syarat dan ketentuan berikut yang ditetapkan dalam Buku Peraturan Resmi ("Peraturan") Kejuaraan Dunia
Clash of Clans 2021 ("Turnamen", atau "Kejuaraan") berlaku untuk keseluruhan Turnamen beserta 6
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musimnya, mencakup Liga Perang Klan ("LPK"), Prakualifikasi Bulanan, Kualifikasi Bulanan, Kualifikasi
Terakhir ("KT"), dan Final Kejuaraan Dunia ("FKD"), danmencakup juga para pesertanya ("Pemain").

Dengan ikut berkompetisi dalam Kejuaraan Dunia Clash of Clans, kamu memberi persetujuan atas hal
berikut.

Penyelenggara Turnamen (“Penyelenggara”) memiliki wewenang penuh untuk: (a) memperbarui,
mengubah, atau menambah Peraturan ini kapan saja dengan atau tanpa pemberitahuan kepada Pemain,
dan (b) berhak menginterpretasikan atau menerapkan peraturan dengan merilis pemberitahuan,
unggahan online, email, atau bentuk komunikasi lain yang memberikan instruksi dan panduan kepada
Pemain.

2. Ikhtisar Umum

2.1. Definisi Istilah

2.1.1. Turnamen: Merujuk ke Kejuaraan Dunia Clash of Clans 2021 secara keseluruhan,
termasuk lima (5) babak di dalamnya - Liga Perang Klan, Prakualifikasi Bulanan,
Kualifikasi Bulanan, Kualifikasi Terakhir, dan Final Kejuaraan Dunia.

2.1.2. Perang: Merujuk ke Perang Teman 5v5 antara dua tim peserta dan dimainkan
hingga pemenang ditentukan. Masing-masing pemain hanya dapat mengerahkan
1 serangan dalam satu kali Perang.

2.1.3. Waktu Persiapan: Merujuk ke masa permulaan Perang Teman di mana tim bisa
menyusun tata letak, menyumbangkan peleton bantuan, dan mengintai
pangkalan lawan. Waktu ini dibatasi menjadi 5 menit di tiap babak Turnamen
(kecuali di Liga Perang Klan).

2.1.4. Waktu Perang: Merujuk ke masa setelah Waktu Persiapan. Di masa ini, tim bisa
mulai menyerang pangkalan lawan. Waktu ini dibatasi menjadi 30-45 menit di
tiap babak Turnamen (kecuali di Liga Perang Klan).

2.1.5. Musim: Musim berlangsung selama satu bulan dan terdiri dari Liga Perang Klan,
Prakualifikasi Bulanan, dan Kualifikasi Bulanan.

2.1.6. Eliminasi Tunggal: Tim akan berkompetisi dalam format braket dan tim akan
langsung dieliminasi setelah satu (1) kali kalah.

2.1.7. Eliminasi Ganda: Tim akan berkompetisi dalam format braket dan akan ada dua
braket; braket tim menang (untuk tim tanpa kekalahan) dan braket tim kalah
(untuk tim dengan satu (1) kekalahan). Tim dengan dua (2) kekalahan akan
dieliminasi.

2.1.8. Tiket Emas: Tim yang meraih posisi pertama di Kualifikasi Bulanan akan meraih
Tiket Emas yang memberikan kesempatan untuk berkompetisi di Final Kejuaraan
Dunia.
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2.1.9. Tiket Perak: Tim yang meraih Tiket Perak berhak untuk bertempur di Kualifikasi
Kesempatan Terakhir. Tim yang meraih posisi tertinggi di tiap Kualifikasi Bulanan
namun tidak memenangkan Tiket Emas di Kualifikasi Bulanan setelahnya dan
tidak memenangkan Tiket Perak di kualifikasi sebelumnya akan memenangkan
Tiket Perak di kualifikasi tersebut.

2.1.10. Tiket Komunitas: Tim yang meraih posisi tertinggi di beberapa turnamen
komunitas tertentu dan belum meraih Tiket Perak atau Tiket Emas di enam (6)
Musim akan meraih Tiket Komunitas. Tim yang meraih Tiket Komunitas berhak
menduduki slot tertentu di Kualifikasi Terakhir.

2.1.11. Hub Turnamen: Platform kompetisi dalam aplikasi di mana pendaftaran, jadwal,
informasi acara, dan format terkait Turnamen dapat dilihat.

2.2. Terjemahan Peraturan

2.2.1. Peraturan ini telah diterjemahkan ke beberapa bahasa untuk mengakomodasi
basis Pemain yang beragam. Versi Bahasa Inggris dari dokumen ini akan
dianggap sebagai acuan kebenaran tertinggi jika terjadi perselisihan mengenai
Peraturan atau jika ada inkonsistensi pada versi terjemahan.

2.3. Hadiah Uang

2.3.1. Jika tim berhak meraih hadiah uang, kapten tim akan dihubungi untuk memulai
proses pembayaran hadiah. Tim harus menyerahkan informasi pembayaran
dalam tujuh (7) hari setelah kompetisi berakhir. Hadiah uang akan dibayarkan
dalam nominal bersih 90 hari setelah informasi pembayaran diterima.

2.3.2. Jika informasi pembayaran tidak lengkap atau tidak sesuai, jadwal pembayaran
akan ditunda hingga informasi yang benar diterima.

2.3.3. Pemain bertanggung jawab atas segala biaya dan tanggungan terkait hadiah
yang tidak disebutkan secara spesifik di sini. Pajak nasional, negara bagian, dan
wilayah setempat, termasuk juga PPN (VAT) yang terkait dengan penerimaan
hadiah akan menjadi tanggung jawab pemain.

2.3.4. Hadiah uang atau hadiah bernilai uang tidak dapat diklaim apabila Pemain
tinggal di negara yang saat ini menerima sanksi ekonomi dari Amerika Serikat
atau Uni Eropa yang mana akan menghalangi transaksi finansial atau
pembayaran ke negara tempat tinggal.

2.4. Versi Game

2.4.1. Untuk dapat berpartisipasi, semua pemain harus menginstal versi game terbaru.

2.4.2. Semua pertandingan online akan dimainkan dengan patch terbaru yang tersedia
di waktu pertandingan.
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2.5. Level Balai Kota yang Diperlukan

2.5.1. Semua pemain harus menggunakan akun dengan level Balai Kota tertinggi yang
saat itu tersedia di seluruh babak kompetisi. Pemain yang tidak berada di level
Balai Kota tertinggi tidak diperkenankan untuk berpartisipasi.

2.6. Perubahan Peraturan

2.6.1. Administrator berhak mengubah, menghapus, atau memodifikasi peraturan
dalam dokumen ini tanpa pemberitahuan lebih lanjut. Administrator juga berhak
untuk memberikan putusan pada kasus yang tidak tersedia atau dijabarkan
dalam Peraturan ini, atau bahkan dalam kasus ekstrem, memberikan putusan
yang bertentangan dengan Peraturan demi menjamin permainan yang adil dan
sportif.

2.7. Kerahasiaan

2.7.1. Semua konten yang mencakup protes, tiket dukungan, diskusi, dan/atau bentuk
korespondensi lain dengan Administrator dianggap sebagai konten rahasia.
Mempublikasikan material semacam itu tidak diperkenankan tanpa izin tertulis
dari Administrator. Siapa pun yang memublikasikan material tersebut tanpa izin
tertulis dapat dikenakan poin penalti.

2.7.2. Sebelum menerima informasi rahasia, para Pemain diharuskan untuk
menandatangani perjanjian kerahasiaan (NDA - non-disclosure agreement) di
mana mereka diharuskan untuk menyetujui syarat dan ketentuan yang ditetapkan
Penyelenggara. Pelanggaran terhadap NDA akan berujung pada denda yang
ditentukan oleh Penyelenggara serta pelarangan untuk berpartisipasi dalam
kompetisi selama satu tahun.

2.8. Syarat, Batasan, dan Kelayakan Partisipasi

2.8.1. Pemain harus berusia 16 tahun atau lebih tua untuk bisa berpartisipasi. Untuk
dapat berpartisipasi dalam acara ini, semua pemain berusia 16-17 tahun (16-18
tahun di Korea Selatan, 16-19 tahun di Jepang) wajib memberikan konfirmasi izin
orang tua/wali di formulir verifikasi. Pemain yang berdomisili di Tiongkok Daratan
harus berusia minimal 18 tahun untuk dapat berpartisipasi.

2.8.2. Pemain harus mencapai batas usia minimum di hari pertama kompetisi pada
Prakualifikasi Bulanan yang diikuti. Pemain yang berusia 16 tahun pada atau
setelah tanggal tersebut tidak dapat berkompetisi di musim tersebut.

2.8.3. Pemain yang berhak mengikuti kompetisi diwajibkan untuk menyelesaikan
formulir pendaftaran begitu lolos ke Kualifikasi Bulanan. Pemain yang berhak
mengikuti kompetisi diwajibkan untuk mengisi semua bagian yang diperlukan
dari formulir verifikasi untuk dievaluasi.

2.8.4. Pemain yang berkompetisi di Turnamen wajib memberikan bukti identitas. Tanpa
bukti identitas, pemain mungkin akan kehilangan hak untuk berpartisipasi atau
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bahkan didiskualifikasi dari Turnamen. Penyelenggara berhak melakukan
verifikasi terhadap informasi Pemain kapan saja jika dirasa perlu.

2.8.5. Selama proses verifikasi, pemain harus menyerahkan bukti identitas berfoto yang
sah ke Administrator agar identitas dapat diverifikasi. Bukti identitas yang sah
antara lain:

2.8.5.1. Dokumen identifikasi yang diterbitkan pemerintah

2.8.5.2. Dokumen identifikasi yang diterbitkan sekolah

2.8.5.3. Akta Kelahiran

2.8.5.4. Paspor

2.8.6. Pemain wajib menjadi satu-satunya pemilik akun Clash of Clans yang digunakan
untuk berpartisipasi dalam Turnamen. Pemain hanya diizinkan berpartisipasi
dalam Prakualifikasi Bulanan, Kualifikasi Bulanan, Kualifikasi Terakhir, dan Final
Kejuaraan Dunia dengan satu akun.

2.8.7. Pemain yang sebelumnya meraih Tiket Emas di tahun 2021 tidak diperkenankan
ikut di Liga Perang Klan, Prakualifikasi Bulanan, dan Kualifikasi Bulanan.

2.8.8. Karyawan Supercell, staf pelaksana turnamen, berserta perusahaan rekanan
tidak diperbolehkan untuk mendaftar atau berkompetisi di Prakualifikasi Bulanan,
Kualifikasi Bulanan, Kualifikasi Terakhir, dan Final Kejuaraan Dunia.

2.9. Syarat dan Batasan Tim

2.9.1. Tim diwajibkan untuk mendaftarkan lima (5) pemain pada pendaftaran
Prakualifikasi. Perubahan lini pemain tidak diperkenankan setelah pendaftaran
ditutup. Tim yang tidak lolos ke babak selanjutnya melalui Tiket Perak, Tiket
Emas, atau Tiket Komunitas akan mendapat kesempatan untuk menyusun lini
pemain baru untuk musim berikutnya.

2.9.1.1. Pada saat pendaftaran, Pemimpin Klan dapat memilih lima (5)
anggota yang ada di Klan yang sama. Anggota yang dipilih harus
memenuhi ketentuan dan tidak sedang terdaftar di tim lain dalam
Prakualifikasi Bulanan, Kualifikasi Bulanan, Kualifikasi Terakhir, dan
Final Kejuaraan Dunia.

2.9.2. Semua perubahan pemain lain tidak diperkenankan kecuali untuk alasan luar
biasa atau keadaan kahar yang menghalangi pemain tersebut untuk
berpartisipasi. Permintaan penggantian pemain harus dikomunikasikan ke
Kepala Administrator melalui Discord/WeChat. Permintaan tersebut akan
dievaluasi secara kasus per kasus. Ketua Administrator berhak menolak atau
menyetujui permintaan penggantian pemain.
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3. Penjabaran Turnamen

3.1. Babak & Format

Satu tahun Turnamen akan terdiri dari enam (6) Musim. Setiap Musim terdiri dari tiga (3)
babak, yaitu Liga Perang Klan, Prakualifikasi Bulanan, dan Kualifikasi Bulanan.
Semuanya akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini. Enam (6) Musim tersebut akan
menentukan enam (6) dari delapan (8) tim yang berhak lolos ke Final Kejuaraan Dunia.
Dua (2) tim terakhir akan ditentukan melalui Kualifikasi Terakhir.

3.1.1. Liga Perang Klan

3.1.1.1. Liga Perang Klan berlangsung selama 11 hari pertama dalam suatu
bulan.

3.1.1.2. Di akhir Liga Perang Klan tiap bulan, Klan yang
didemosi/dipromosikan/tetap berada di Liga Juara I-III dalam Liga
Perang Klan berhak untuk mendaftar ke Prakualifikasi bulan tersebut.
Klan yang berada di Liga Juara I-III tetapi tidak berpartisipasi di LPK
bulan itu juga berhak untuk mendaftarkan tim.

3.1.1.3. Pemimpin Klan akan mendaftarkan tim yang terdiri dari lima (5)
anggota yang ada di dalam Klan untuk berpartisipasi di Prakualifikasi
Bulanan melalui aplikasi Hub Turnamen. Pemimpin Klan juga dapat
mendaftarkan anggota yang tidak termasuk dalam lini pemain di LPK
bulan itu.

3.1.1.4. Pendaftaran ditutup 48 jam sebelum dimulainya Prakualifikasi
Bulanan. Pada masa ini, akun pemain di tim terdaftar yang
melanggar Kebijakan Main Aman dan Bersih Supercell dapat
dikeluarkan oleh Administrator.

3.1.1.5. Setelah menyelesaikan pendaftaran, Pemain akan menerima tautan
melalui aplikasi Hub Turnamen untuk bergabung ke server Discord
atau WeChat untuk Prakualifikasi Bulanan. Di saat itu, bergabung ke
platform tersebut masih bersifat opsional, namun direkomendasikan
bagi pemain yang menginginkan dukungan lebih lanjut.

3.1.2. Prakualifikasi Bulanan

3.1.2.1. Prakualifikasi Bulanan adalah kompetisi eliminasi tunggal yang
berlangsung selama 2 hari dan akan diselenggarakan melalui
aplikasi Hub Turnamen. Posisi tim di braket akan ditentukan oleh
hasil Liga Perang Klan. Tim yang menduduki peringkat atas akan
menempati slot prioritas. Dari seluruh tim yang terdaftar, tim dengan
peringkat 64 teratas di Liga Juara I dalam Liga Perang Klan bulan itu
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akan langsung ditempatkan di ronde pertama Hari ke-2 (yang diikuti
oleh total 128 tim) dan tidak berpartisipasi di Hari ke-1.

3.1.2.2. Pemain harus berkompetisi dalam tim yang terdiri dari lima (5)
pemain. Lini pemain akan dikunci setelah tim menyelesaikan
pendaftaran untuk Prakualifikasi Bulanan.

3.1.2.3. Jumlah ronde braket akan beragam, tergantung dari jumlah tim yang
terdaftar dengan total perkiraan antara 12-16 ronde.

3.1.2.4. Braket Hari ke-1 akan dimainkan hingga 64 tim tersisa. Hari ke-2
adalah kelanjutan dari braket Hari ke-1 dan akan menghadirkan 64
tim tambahan (lihat 3.1.2.1) di ronde awal. Braket Hari ke-2 akan
dimainkan hingga selesai. Selain pertandingan final untuk
menentukan posisi ke-1 dan ke-2, pertandingan tambahan penentu
hasil seri juga akan dimainkan untuk menentukan posisi ke-3, ke-4,
ke-5, dan ke-6. Enam (6) tim terbaik di tahap ini akan melaju ke
Kualifikasi Bulanan.

3.1.2.5. Kapten Tim diwajibkan untuk melakukan konfirmasi masuk di awal
acara serta di permulaan tiap ronde melalui aplikasi Hub Turnamen.
Konfirmasi masuk akan dilakukan 2 jam sebelum Turnamen dimulai
dan akan ditutup 45 menit sebelum Turnamen dimulai. Konfirmasi
masuk pertandingan akan dibuka selama 5 menit setelah
pertandingan tersedia di Hub Turnamen. Tidak melakukan konfirmasi
masuk di waktu yang telah ditentukan dapat berujung pada
diskualifikasi.

3.1.2.6. Enam (6) tim teratas dari Prakualifikasi Bulanan akan melaju ke
Kualifikasi Bulanan. Semua pemain yang lolos ke Kualifikasi Bulanan
harus bergabung ke server Discord atau WeChat agar dapat
menyelesaikan survei pemain serta melakukan verifikasi usia.

3.1.2.6.1. Tim yang tidak bergabung ke Discord/WeChat,
tidak menyelesaikan formulir yang diperlukan
tepat waktu, atau tidak lolos pemeriksaan
verifikasi dapat didiskualifikasi. Jika
diskualifikasi terjadi, Administrator akan
menghubungi tim dari Prakualifikasi Bulanan
yang paling memenuhi syarat untuk
berpartisipasi sebagai pengganti.

3.1.3. Kualifikasi Bulanan

3.1.3.1. Tim yang lolos ke Kualifikasi Bulanan akan berkompetisi dalam
braket Eliminasi Ganda 2 Hari. Posisi braket akan ditentukan
berdasarkan peringkat akhir di Prakualifikasi Bulanan. Peringkat ke-1
dan ke-2 akan langsung lolos ke ronde kedua.
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3.1.3.2. Kamera Web untuk Siaran

3.1.3.2.1. Pemain diwajibkan untuk menggunakan
kamera web dan perangkat keras yang
diperlukan untuk menampilkan video dalam
siaran langsung. Selain itu, tim harus mematuhi
Ketentuan Integritas Kompetitif yang dijabarkan
di bagian 3.3.

3.1.3.2.2. Pemain yang tidak memiliki kamera web harus
segera menghubungi administrator untuk
mendapatkan kamera web. Administrator
Turnamen akan membantu seluruh peserta
Kualifikasi Bulanan untuk mendapatkan kamera
web.

3.1.3.2.3. Pemain akan menerima instruksi untuk
memasang kamera web. Kamera web tersebut
akan digunakan selama Kualifikasi Bulanan.
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3.1.3.3. Tim yang meraih posisi pertama di Kualifikasi Bulanan akan meraih
"Tiket Emas" yang memberikan hak untuk berkompetisi di Final
Kejuaraan Dunia di akhir tahun.

3.1.3.4. Ada juga "Tiket Perak" yang akan meloloskan tim ke Kualifikasi
Terakhir. Tiket ini diberikan ke tim yang meraih posisi tertinggi di
Kualifikasi Bulanan, namun belum lolos ke Kualifikasi Terakhir di
Kualifikasi Bulanan sebelumnya maupun lolos ke Final Kejuaraan
Dunia di Kualifikasi Bulanan setelahnya. Riwayat mengenai tim mana
yang mendapatkan tiket setelah tiap acara dapat dilihat pada situs
web Kejuaraan Dunia Clash of Clans.

3.1.3.5. Jika tim yang meraih Tiket Perak lolos ke Final Kejuaraan Dunia di
turnamen setelahnya, Tiket Perak akan diberikan ke tim dengan
peringkat tertinggi sesuai dengan peraturan di atas. Jika ada posisi
imbang, metode berikut akan digunakan:

3.1.3.5.1. Hasil pertempuran langsung antar kedua tim
saat Kualifikasi Bulanan atau Prakualifikasi
Bulanan (jika ada)

3.1.3.5.2. Bintang total yang diraih saat Kualifikasi
Bulanan

3.1.3.5.3. Tingkat Kehancuran rata-rata di Kualifikasi
Bulanan

3.1.3.5.4. Posisi awal di Prakualifikasi

3.1.3.6. Jika keenam tim yang berpartisipasi di Kualifikasi Bulanan tidak
dapat menerima Tiket Perak, tiket tersebut akan diberikan ke tim
dengan posisi tertinggi yang belum lolos ke Final Kejuaraan Dunia
atau Kualifikasi Terakhir setelah enam (6) Kualifikasi Bulanan.

3.1.4. Kualifikasi Terakhir

3.1.4.1. Kualifikasi Terakhir (atau KT) akan diikuti sepuluh (10) tim, enam (6)
tim akan berasal dari Kualifikasi Bulanan sebagaimana yang
dijelaskan di bagian 3.1.3.4., dan empat (4) tim lain akan berasal dari
tim yang meraih Tiket Komunitas di turnamen pihak ketiga
sebagaimana yang dijelaskan di bagian 2.1.10.

3.1.4.2. Tim yang lolos akan berkompetisi dalam dua braket eliminasi
tunggal yang berisi lima (5) tim. Dua tim yang lolos dengan Tiket
Komunitas akan saling berhadapan dan pemenang akan lolos ke
ronde berikutnya yang terdiri dari empat (4) tim. Masing-masing
braket akan berkompetisi di hari yang berbeda.

10

Version 13.0.0

Last Updated: September 29th, 2021



3.1.4.3. Tim yang meraih Tiket Perak akan diposisikan di braket berdasarkan
urutan kualifikasi. Jika suatu tim meraih Tiket Perak kemudian
meraih Tiket Emas di Kualifikasi Bulanan berikutnya, tim dengan
peringkat kedua tertinggi di kualifikasi bulanan saat itu akan
menerima Tiket Perak dan masuk ke braket Kualifikasi Terakhir
menggantikan tim pertama.

3.1.4.3.1. Posisi Braket untuk Peraih Tiket Perak:

Slot 1 - Mei
Slot 2 - Juni
Slot 3 - Juli
Slot 4 - Agustus
Slot 5 - September
Slot 6 - Oktober

3.1.4.3.2. Slot pada braket untuk pemenang Tiket
Komunitas akan ditentukan secara acak.
Kapten tim memiliki kesempatan untuk
menyaksikan pengundian urutan.

3.1.4.4. Kamera Web untuk Siaran

3.1.4.4.1. Pemain diwajibkan untuk menggunakan
kamera web dan perangkat keras yang
diperlukan untuk menampilkan video dalam
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siaran langsung. Selain itu, tim harus mematuhi
Ketentuan Integritas Kompetitif yang dijabarkan
di bagian 3.3.

3.1.4.4.2. Pemain yang tidak memiliki kamera web harus
segera menghubungi administrator untuk
mendapatkan kamera web.

3.1.4.4.3. Sebelum acara dimulai, pemain akan menerima
instruksi pemasangan kamera web dari
administrator siaran.

3.1.5. Final Kejuaraan Dunia

3.1.5.1. Final Kejuaraan Dunia akan diikuti oleh enam (6) tim yang meraih
Tiket Emas melalui musim bulanan dan dua (2) tim dari Kualifikasi
Terakhir.

3.1.5.2. Informasi mengenai format dan detail lain untuk Final Kejuaraan
Dunia akan diumumkan di masa mendatang.

3.2. Format Pertandingan

3.2.1. Setelan Perang

Prakualifikasi Bulanan Hari ke-1:

● Waktu Persiapan: 5 Menit
● Waktu Pertempuran: 30 Menit
● Serangan bisa terjadi kapan saja selama 30 menit perang.

Prakualifikasi Bulanan Hari ke-2:
● Waktu Persiapan: 5 Menit
● Waktu Pertempuran: 45 Menit
● Serangan harus mengikuti ketentuan Urutan Menyerang (lihat Bagian

3.2.3).
● Klan hanya boleh terdiri dari 5 Pemain yang berpartisipasi, Administrator,

serta akun siaran resmi.

Kualifikasi Bulanan Hari ke-1 dan Hari ke-2:
● Waktu Persiapan: 5 Menit
● Waktu Pertempuran: 45 Menit
● Serangan harus mengikuti ketentuan Urutan Menyerang Siaran (lihat

Bagian 3.2.4).
● Klan hanya boleh terdiri dari 5 Pemain yang berpartisipasi, Administrator,

serta akun siaran resmi.

Kualifikasi Terakhir:
● Waktu Persiapan: 5 Menit
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● Waktu Pertempuran: 45 Menit
● Serangan harus mengikuti ketentuan Urutan Menyerang Siaran (lihat

Bagian 3.2.4).
● Klan hanya boleh terdiri dari 5 Pemain yang berpartisipasi, Administrator,

serta akun siaran resmi.
○ Tim harus menggunakan Klan yang disediakan setelah

Kualifikasi Bulanan yang mereka ikuti berakhir. Pemenang Tiket
Komunitas diwajibkan untuk bergabung ke Klan siaran sebelum
Kualifikasi Terakhir dimulai.

3.2.2. Skor Pertandingan dan Penentu Hasil Seri

Setelah setiap Perang diselesaikan, pemenang akan ditentukan berdasarkan
kriteria berikut (secara berurutan):

1. Total Bintang tertinggi
2. Persentase Penghancuran tertinggi
3. Durasi Serangan rata-rata tercepat

Ronde Penentu Hasil Seri: Jika tim masih imbang berdasarkan kriteria di atas,
tim akan berkompetisi di Tantangan Teman dengan mode Terbaik dari 1
Serangan. Setiap tim akan memilih satu Anggota Tim untuk berpartisipasi.
Pemain hanya akan menyerang satu (1) kali. Kriteria di atas akan digunakan
untuk menentukan hasil Tantangan Teman. Proses ini akan diulang hingga
pemenang ditentukan.

● Administrator akan mengundang kedua pemain ke Klan terpisah. Pemain
harus menyiapkan Tentara Teman dan Peleton Kastel Klan sebelum
bergabung ke Klan tersebut.

● Begitu kedua pemain bergabung, Administrator akan memberikan
aba-aba untuk mengirim Tantangan Teman dan mulai menyerang secara
bersamaan.

3.2.3. Urutan Menyerang

Urutan Menyerang menentukan waktu di mana Pemain harus memulai serangan
selama Perang.

Waktu Perang Tersisa merujuk ke pewaktu dalam game yang ada di bagian atas
layar perang dan mulai menghitung mundur begitu Waktu Perang dimulai.

Tim Kiri merujuk ke tim yang ada di sisi kiri pertempuran sebagaimana
ditampilkan di Hub Turnamen. Tim Kiri adalah tim dalam pertandingan yang
memiliki slot awal yang lebih baik.

Tim Kanan merujuk ke tim yang ada di sisi kanan pertempuran sebagaimana
ditampilkan di Hub Turnamen.

Jika Perang berlangsung di luar Hub Turnamen, Penyelenggara Turnamen akan
menetapkan sisi untuk tiap tim.
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Tim tidak harus mengumumkan urutan Penyerang.

Tabel Waktu Urutan Menyerang

Seranga
n #

Waktu Perang Tersisa Tim - Penyerang

1 37 menit 0 detik Tim Kanan - Pemain 1

2 33 menit 0 detik Tim Kiri - Pemain 1

3 29 menit 0 detik Tim Kanan - Pemain 2

4 25 menit 0 detik Tim Kiri - Pemain 2

5 21 menit 0 detik Tim Kanan - Pemain 3

6 17 menit 0 detik Tim Kiri - Pemain 3

7 13 menit 0 detik Tim Kanan - Pemain 4

8 09 menit 0 detik Tim Kiri - Pemain 4

9 05 menit 0 detik Tim Kanan - Pemain 5

10 01 menit 0 detik Tim Kiri - Pemain 5

Pemain harus memulai serangan dalam 15 detik dari sisa waktu yang tertera di
atas tanpa memedulikan status serangan lawan. Pemain dapat mengambil
tangkapan layar dan melaporkan tim yang tidak mematuhi waktu tersebut.
Dengan mempertimbangkan frekuensi dan bobot pelanggaran, Penyelenggara
Turnamen mungkin akan memberikan peringatan, hasil kalah, atau diskualifikasi
pada tim yang melanggar.

Contoh: Pemain kelima di tim kanan harus memulai serangan saat sisa waktu
menunjukkan lima menit. Artinya, mereka boleh memulai serangan paling awal
saat waktu menunjukkan 5 menit 15 detik dan paling lambat saat waktu
menunjukkan 4 menit 45 detik.

3.2.4. Urutan Menyerang Siaran

Selama Kualifikasi Bulanan dan Kualifikasi Terakhir, Urutan Menyerang akan
disesuaikan untuk mengakomodasi siaran.

Tim harus menginformasikan urutan Penyerang kepada Penyelenggara
Turnamen. Urutan ini harus diserahkan ke Penyelenggara Turnamen sebelum
Waktu Perang Tersisa berada di 38 menit 0 detik. Tim yang tidak menyerahkan
tepat waktu atau tidak mengikuti urutan yang telah diserahkan akan menerima
penalti.
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Alih-alih menggunakan Tabel Waktu Urutan Menyerang, Penyelenggara Turnamen
akan memberikan arahan kepada Pemain untuk memulai setiap serangan melalui
obrolan Klan.

3.2.5. Batasan Anggota Klan

Selama Prakualifikasi Bulanan Hari ke-2, Kualifikasi Bulanan Hari ke-1 dan Hari
ke-2, serta Kualifikasi Terakhir, Klan hanya boleh terdiri dari lima (5) Anggota Tim
resmi yang terdaftar. Sebelum konfirmasi masuk di Prakualifikasi Bulanan hari
ke-2 dimulai, Klan harus dikosongkan dan hanya menyisakan lima (5) pemain
yang resmi terdaftar sebagai anggota tim. Kelima anggota tersebut harus berada
dalam Klan di Liga Perang Klan yang digunakan untuk lolos kualifikasi.

Administrator mungkin akan meminta untuk bergabung ke Klan kapan saja
selama Turnamen untuk menyelesaikan masalah dan membantu memfasilitasi
pertandingan. Selain itu, akun siaran resmi harus diperbolehkan bergabung ke
Klan agar dapat memberikan liputan langsung di tiap Perang.

Tim dapat didiskualifikasi jika ditemukan ada pihak lain selain 5 Anggota Tim
resmi yang terdaftar, Administrator, dan akun siaran resmi.

3.2.6. Persiapan Pertandingan

Perangkat keras dan koneksi internet yang stabil diperlukan untuk bisa
berpartisipasi di Kejuaraan. Pemain diharapkan bisa memastikan perangkat serta
koneksi yang dimiliki sudah memadai sebelum kompetisi dimulai. Kendala
koneksi atau perangkat selama pertandingan dapat berujung pada diskualifikasi
yang diberikan oleh admin.

3.2.7. Tidak hadir/Absen

Selama Prakualifikasi Bulanan, masing-masing tim memiliki waktu 5 menit untuk
hadir di pertandingan online (waktu pertandingan +5 menit) setelah menerima
pemberitahuan dari Hub Turnamen bahwa pertandingan siap dimulai. Kegagalan
untuk hadir dalam batas waktu 5 menit tersebut dapat berujung pada
diskualifikasi.

Untuk memastikan siaran berjalan tepat waktu, selama Kualifikasi Bulanan dan
Kualifikasi Terakhir, Administrator akan menetapkan batas waktu yang lebih ketat
untuk Pemain melalui kanal Discord dan WeChat.

3.3. Prosedur Pertandingan

3.3.1. Proses dan Alur Prakualifikasi Bulanan:

3.3.1.1. Pendaftaran:
Pemain yang ingin berpartisipasi harus berada dalam Klan yang
menduduki Liga Juara I, II, atau III di Liga Perang Klan. Mereka harus
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dipilih masuk ke tim oleh Pemimpin Klan dan harus menyelesaikan
pendaftaran melalui Hub Turnamen dalam aplikasi. Kegagalan dalam
menyelesaikan pendaftaran akan mengakibatkan pemain serta tim
tidak dapat berpartisipasi.

3.3.1.2. Partisipasi:
Agar tim dapat berpartisipasi, semua anggota tim harus
menyelesaikan pendaftaran dan Kapten Tim harus mengunci formasi
tim serta melakukan konfirmasi masuk Turnamen dalam waktu yang
ditentukan melalui Hub Turnamen dan Discord atau WeChat. Kapten
Tim juga diwajibkan untuk melakukan konfirmasi masuk dalam
kurun waktu 5 menit di setiap pertandingan. Kegagalan dalam
menyelesaikan langkah-langkah tersebut akan mengakibatkan
pemain serta tim tidak dapat berpartisipasi.

Klan juga harus menurunkan persyaratan masuk ke Klan mereka
agar akun siaran resmi dapat meminta akses masuk.

3.3.1.3. Masalah dan Sengketa:
Tim yang mengalami masalah atau sengketa selama pertandingan
diwajibkan untuk melaporkan masalah tersebut ke Administrator
Turnamen saat pertandingan berlangsung atau setelah pertandingan
selesai. Kegagalan dalam melaporkan masalah atau sengketa
sebelum ronde pertandingan berikutnya dimulai akan mengakibatkan
hasil pertandingan tetap dihitung sebagaimana adanya.

3.3.2. Ketentuan Integritas Kompetitif untuk Kualifikasi Bulanan dan Kualifikasi
Terakhir

3.3.2.1. Selama durasi Perang, tiap pemain harus tampil secara langsung di
panggilan video bersama Administrator. Rekaman video dari
panggilan ini hanya dapat dilihat oleh Administrator dan akan
disimpan untuk keperluan integritas kompetitif.

3.3.2.2. Administrator akan memfasilitasi panggilan video dengan
masing-masing tim secara terpisah. Pemain dan perangkat harus
terlihat di kamera sepanjang durasi panggilan video. Selain itu, audio
harus dinyalakan supaya administrator dapat mendengar pemain.
Pemain tidak diperkenankan untuk memutus panggilan video selama
pertandingan berlangsung atas alasan apa pun.

3.3.2.3. Tim hanya boleh berkomunikasi dengan Anggota Tim lain dan
Administrator selama bertanding. Tim tidak boleh menerima
dukungan eksternal di waktu ini, baik melalui interaksi langsung atau
online.

3.3.2.4. Tim tidak boleh menggunakan perangkat tambahan apa pun seperti
ponsel atau tablet. Selama pertandingan berlangsung, anggota Tim

16

Version 13.0.0

Last Updated: September 29th, 2021



hanya boleh berinteraksi satu sama lain dengan perangkat yang
digunakan untuk berpartisipasi dalam Perang. Perangkat boleh
digunakan sebagai kamera web antikecurangan atau kamera siaran,
tetapi tidak boleh digunakan untuk keperluan lain selama
pertandingan berlangsung.

3.3.2.5. Jika gagal memenuhi ketentuan ini, tim akan dinyatakan kalah dalam
Perang dengan kemungkinan didiskualifikasi.

3.3.3. Final Kejuaraan Dunia

3.3.3.1. Final Kejuaraan Dunia akan berlangsung di penghujung 2021.
Format, jadwal, dan logistik perjalanan akan diumumkan di masa
mendatang.

4. Jadwal Turnamen
Penyelenggara berhak mengubah, menghapus, atau memodifikasi jadwal di buku
peraturan ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Perlu diperhatikan bahwa Waktu Mulai di bawah ini tertera dalam waktu universal
terkoordinasi (UTC). Tergantung di zona waktu mana Pemain berada, acara mungkin
akan berlangsung di tanggal yang berbeda dari yang ditampilkan di Waktu Mulai UTC.

4.1. Liga Perang Klan

Liga Perang Klan untuk setiap musim bulanan dimulai pada tanggal 1 dan berakhir pada
tanggal 11 setiap bulan.

4.2. Prakualifikasi Bulanan

Pendaftaran Prakualifikasi untuk tiap acara akan ditutup 48 jam sebelum waktu mulai
Hari ke-1. Konfirmasi masuk melalui Hub Turnamen untuk kedua hari Prakualifikasi akan
dibuka dua (2) jam sebelum waktu mulai dan ditutup empat puluh lima (45) menit
sebelum waktu mulai.

Acara Tanggal (UTC) Waktu Mulai (UTC)

Prakualifikasi Mei 22 - 23 Mei 10.00

Prakualifikasi Juni 19 - 20 Juni 18.00

Prakualifikasi Juli 17 - 18 Juli 01.00

Prakualifikasi Agustus 21 - 22 Agustus 10.00

Prakualifikasi
September

18 - 19 September 18.00
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Prakualifikasi Oktober 16 - 17 Oktober 01.00

4.3. Kualifikasi Bulanan

Pemain harus melakukan konfirmasi masuk dengan Administrator di kedua hari
Kualifikasi satu (1) jam sebelum waktu mulai.

Acara Tanggal (UTC) Waktu Mulai (UTC)

Kualifikasi Mei 29 - 30 Mei 01.00

Kualifikasi Juni 26 - 27 Juni 01.00

Kualifikasi Juli 24 - 25 Juli 01.00

Kualifikasi Agustus 28 - 29 Agustus 01.00

Kualifikasi September 25 - 26 September 01.00

Kualifikasi Oktober 23 - 24 Oktober 01.00

4.4. Kualifikasi Terakhir

Pemain harus melakukan konfirmasi masuk dengan Administrator di kedua hari
Kualifikasi Terakhir satu (1) jam sebelum waktu mulai.

Acara Tanggal (UTC) Waktu Mulai (UTC)

Kualifikasi Terakhir 13-14 November 01.00

4.5. Final Kejuaraan Dunia

Pemain harus melakukan konfirmasi masuk dengan Administrator di kedua hari Final
Kejuaraan Dunia satu (1) jam sebelum waktu mulai.

Acara Tanggal (UTC) Waktu Mulai (UTC)

Final Kejuaraan Dunia 3-5 Desember Akan diumumkan
kemudian

4.6.
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5. Insentif & Hadiah

5.1. Kualifikasi Bulanan

Tim yang berpartisipasi dalam Kualifikasi Bulanan akan meraih hadiah uang
berdasarkan peringkat akhir di tiap Kualifikasi Bulanan.

Peringkat Hadiah Uang

1 15.000 USD

2 10.000 USD

3 8.250 USD

4 6.750 USD

5-6 5.000 USD

5.2. Kualifikasi Terakhir

Tim yang berpartisipasi dalam Kualifikasi Terakhir akan meraih hadiah uang
berdasarkan peringkat akhir. Hadiah yang diterima sama untuk kedua hari.

Peringkat Hadiah Uang per Hari

1 5.000 USD

2 4.000 USD

3-4 3.000 USD

5 2.000 USD

5.3. Final Kejuaraan Dunia

Informasi mengenai hadiah Final Kejuaraan Dunia akan dibagikan di masa mendatang.
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6. Komunikasi & Dukungan

6.1. Platform Komunikasi

6.1.1. Discord akan menjadi platform komunikasi utama untuk menghubungi Tim
Administrasi perihal masalah/pertanyaan penting terkait Turnamen yang
memerlukan tanggapan segera.

6.1.2. WeChat akan digunakan sebagai platform komunikasi alternatif untuk negara
dengan akses Discord yang tidak memadai.

6.1.3. Server Discord dan WeChat Turnamen hanya tersedia untuk peserta yang
terdaftar dan memenuhi syarat.

6.2. Dukungan

6.2.1. Server Discord dan WeChat Turnamen akan menyediakan sumber daya
tambahan terkait Turnamen bagi peserta. Admin dan Moderator siap menjawab
pertanyaan Pemain dan membantu permintaan yang terkait dengan Turnamen.

7. Brand dan Sponsor bagi Pemain/Tim
Administrator berhak melarang penggunaan nama dan/atau simbol yang tidak diinginkan dalam
Turnamen. Kata atau simbol yang memiliki perlindungan hukum secara umum tidak boleh
digunakan tanpa izin dari pemilik.

7.1. Brand Tim

Pemain dan Tim diharapkan untuk konsisten dalam penggunaan nama sapaan pemain
dan nama tim di sepanjang kompetisi. Saat Tim lolos ke Kualifikasi Bulanan, peraturan
berikut mulai berlaku;

7.1.1. Tim memiliki dua (2) kesempatan total per tahun Turnamen untuk melakukan
perubahan brand. Satu kali di awal keseluruhan turnamen dan satu kali setelah
tiga Kualifikasi Bulanan berlangsung.

7.1.2. Jika Tim tanpa sponsor dikontrak oleh suatu organisasi dan brand Tim diganti
dengan nama organisasi tersebut, hal ini dihitung sebagai perubahan brand.

7.1.3. Jika Tim dikontrak oleh suatu organisasi namun kemudian kontrak diputus, Tim
harus kembali ke nama semula saat masih berstatus bebas agen. Pergantian
nama ini tidak dihitung sebagai perubahan brand.
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7.2. Batasan Sponsor

Pemain dan Tim tidak diperkenankan untuk mempromosikan brand personal atau tim
serta sponsor dan logo yang bertentangan dengan prinsip Turnamen yang mencakup
namun tidak terbatas pada kategori berikut;

7.2.1. Alkohol

7.2.2. Obat-obatan yang tidak dijual bebas di pasaran

7.2.3. Situs perjudian

7.2.4. Produk tembakau

7.2.5. Senjata api

7.2.6. Pornografi

7.2.7. Produk dari kompetitor langsung

7.2.8. Perusahaan, penerbit, dan/atau platform game lain

8. Pedoman Perilaku
Semua peserta wajib tunduk pada kebijakan Main Aman dan Bersih yang ditetapkan oleh
Supercell sebagai pemilik Turnamen di sini.

8.1. Integritas Kompetitif

Tim diharapkan untuk memberikan permainan terbaik kapan saja selama Turnamen dan
dilarang untuk melakukan tindakan yang menyalahi prinsip sportivitas, kejujuran, dan
main bersih.

8.2. Investigasi Tindakan Pemain

Jika Tim Administrasi Turnamen menetapkan bahwa suatu Tim atau salah satu Anggota
Tim telah melakukan pelanggaran terhadap Ketentuan Layanan Clash of Clans,
peraturan Clash of Clans lain, atau peraturan Supercell lain, Tim Administrasi Turnamen
memiliki wewenang penuh untuk menjatuhkan hukuman. Jika Tim Administrasi
menghubungi Anggota Tim untuk mendiskusikan proses investigasi, Anggota Tim wajib
menjawab dengan jujur. Jika Anggota Tim menyembunyikan informasi atau
memperdaya Tim Administrasi sehingga menghalangi investigasi, Tim dan/atau
Anggota Tim dapat dikenai hukuman.
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8.3. Permainan Kotor

Tindakan berikut ini dianggap sebagai kecurangan dan dapat diberikan hukuman yang
mencakup kemungkinan diskualifikasi. Keputusan final menjadi wewenang Tim
Administrasi Turnamen.

8.3.1. Kolusi

Kolusi didefinisikan sebagai persekongkolan antara pemain atau Tim dengan
sengaja untuk mengatur hasil pertandingan. Tim yang berpartisipasi dalam
diskusi semacam ini akan diinvestigasi. Tim mana saja yang terbukti
melanggar peraturan ini akan dihukum dengan pelarangan untuk
menyelesaikan Turnamen dan pembatalan semua hadiah uang. Kolusi
mencakup, namun tidak terbatas pada, contoh-contoh berikut:

8.3.1.1. Sengaja kalah dalam pertandingan untuk mendapatkan kompensasi,
atau alasan lain, atau mencoba membujuk pemain lain untuk
mengalah.

8.3.1.2. Membuat perjanjian untuk membagi hadiah uang dan/atau bentuk
kompensasi lain.

8.3.1.3. Bermain tidak serius, yang dapat diartikan sebagai perjanjian
antarpemain untuk tidak saling memberikan kerusakan, menahan
serangan, maupun tidak memenuhi standar wajar kompetisi.

8.3.2. Bermain Curang

8.3.2.1. DDoS

Membatasi, atau mencoba membatasi, koneksi peserta lain
dengan serangan DDoS (Distributed Denial of Service) atau cara
lain.

8.3.2.2. Perangkat Lunak atau Perangkat Keras

Menggunakan perangkat lunak atau perangkat keras untuk
mendapatkan keunggulan yang tidak bisa didapat dalam game.
Contoh mencakup, namun tidak terbatas pada: Perangkat lunak
pihak ketiga (aplikasi ilegal yang memanipulasi alur permainan),
bermain di server pribadi, dan menyerang menggunakan script.
Untuk informasi lebih lengkap, silakan kunjungi halaman Main
Aman dan Bersih dan Ketentuan Layanan Supercell.

8.3.3. Meretas

Meretas (hacking) didefinisikan sebagai usaha memodifikasi klien game
Clash of Clans oleh pemain, Tim, atau siapa saja atas permintaan Tim atau
pemain.
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8.3.4. Eksploitasi Bug

Dengan sengaja mengeksploitasi bug dalam game, baik yang sudah
diketahui atau baru ditemukan, untuk mendapatkan keunggulan sangat
dilarang.

8.3.5. Sengaja Memutus Koneksi

Memutus koneksi game dengan sengaja tanpa alasan yang jelas dan
dinyatakan secara eksplisit sehingga memberikan keunggulan.

8.3.6. Menggunakan Joki (Ringer)

Bermain menggunakan akun Pemain lain atau menawarkan, membujuk,
menyarankan, atau meminta orang lain untuk bermain menggunakan akun
Pemain lain.

8.3.7. Tindakan Tidak Profesional

8.3.7.1. Tindakan Mengganggu

Tindakan mengganggu dapat didefinisikan sebagai tindakan
permusuhan yang dilakukan secara sistematis dan berulang
kali. Jika peserta turnamen terbukti mengganggu pemain lain
atau penyelenggara turnamen, mereka akan diberikan
peringatan atas sikap yang tidak profesional. Jika pelanggaran
masih berulang, peserta akan diberikan poin penalti.

8.3.7.2. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual didefinisikan sebagai tindakan seksual yang
tidak patut. Penilaian akan dilakukan berdasarkan persepsi
orang normal apakah tindakan yang dilakukan dianggap ofensif
atau tidak patut. Tidak ada toleransi terhadap
ancaman/paksaan seksual atau janji untuk memberikan
keunggulan dengan kompensasi berupa tindakan seksual.

8.3.7.3. Diskriminasi

Pemain tidak diperkenankan untuk menyerang martabat atau
integritas negara, perseorangan, atau sekelompok orang
melalui ucapan atau tindakan yang menghina,
mendiskriminasikan, atau merendahkan ras, warna kulit, etnis,
kewarganegaraan, asal-usul sosial, jenis kelamin, bahasa,
agama, pendapat politik atau opini lain, status finansial, kondisi
lahir atau status lain, orientasi seksual, atau alasan apa pun.
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8.3.7.4. Pemain dilarang merepresentasikan diri sebagai Supercell atau
afiliasi game Supercell lain dalam pernyataan publik.

8.3.8. Pernyataan terkait Kejuaraan Dunia Clash of Clans, Supercell, dan Anggota Tim
Clash of Clans: Anggota tim tidak boleh memberikan, menciptakan,
mengeluarkan, mengotorisasi, atau mengesahkan pernyataan atau tindakan apa
pun yang dimaksudkan untuk merugikan atau memberi efek buruk terhadap
kepentingan turnamen, Supercell dan afiliasinya, atau Clash of Clans,
sebagaimana yang ditentukan secara mutlak oleh turnamen ini.

8.3.9. Aktivitas Kriminal

Anggota Tim tidak diperkenankan untuk terlibat dalam aktivitas apa pun yang
dilarang oleh hukum, undang-undang, atau perjanjian yang mungkin berujung
pada hukuman di pengadilan yang berwenang.

8.3.10. Tindakan Amoral

Anggota Tim dilarang terlibat dalam aktivitas yang oleh turnamen dianggap
amoral, tidak patut, atau bertentangan dengan norma dan etika umum yang
berlaku.

8.3.11. Kerahasiaan

Anggota Tim tidak diperkenankan untuk membocorkan informasi rahasia
yang dibagikan oleh Tim Administrasi atau afiliasi Supercell lain melalui
metode komunikasi apa pun mencakup semua kanal media sosial.

8.3.12. Suap

Anggota Tim tidak diperbolehkan untuk menawarkan hadiah atau imbalan ke
pemain, pelatih, manajer, Tim Administrasi, atau individu yang memiliki
koneksi atau dipekerjakan oleh tim turnamen lain sebagai ganti atas jasa
yang dijanjikan dengan maksud mengalahkan atau mencoba mengalahkan
tim lain yang ikut berkompetisi.

8.3.13. Hadiah

Tim dilarang menerima imbalan, hadiah, atau kompensasi atas jasa yang
dijanjikan dengan maksud untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dalam
game, mencakup jasa berupa mengalahkan atau mencoba mengalahkan tim
dalam kompetisi atau dengan mengalah atau mengatur hasil pertandingan.
Satu-satunya pengecualian pada peraturan ini adalah kompensasi berbasis
performa yang diberikan sponsor resmi atau pemilik tim kepada Anggota
Tim.

8.3.14. Ketidakpatuhan
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Anggota Tim tidak diperkenankan menolak atau tidak mematuhi instruksi
atau keputusan wajar dari Tim Administrasi.

8.3.15. Pengaturan Hasil Pertandingan

Anggota Tim tidak diperkenankan untuk menawarkan, menyetujui,
melakukan konspirasi, atau memengaruhi pertandingan dengan cara apa pun
yang dianggap ilegal oleh undang-undang atau Peraturan.

8.3.16. Kelengkapan Dokumen atau Beragam Dokumentasi Permintaan

Tim Administrasi Turnamen berhak meminta dokumen, beragam
dokumentasi permintaan, atau item sewajarnya yang lain sewaktu-waktu
sepanjang turnamen. Jika dokumentasi tidak dilengkapi sesuai standar yang
ditetapkan oleh Tim Administrasi Turnamen, maka Tim mungkin akan
diberikan hukuman. Hukuman mungkin akan diberikan jika item yang diminta
tidak diserahkan atau dipenuhi hingga waktu yang diminta.

8.3.17. Terlibat dalam Perjudian

Anggota Tim atau Tim Administrasi tidak diperkenankan terlibat secara
langsung atau tidak langsung dalam taruhan atau perjudian terkait hasil
Turnamen.

9. Hukuman
Hukuman akan diberikan kepada siapa pun yang terbukti melakukan atau mencoba melakukan
tindakan yang menurut wewenang penuh Tim Administrasi Turnamen dianggap sebagai
permainan kotor. Saat Anggota Tim diketahui melakukan pelanggaran yang disebutkan di atas,
Tim Administrasi Turnamen berhak, tanpa batasan otoritas, memberikan hukuman sebagai
berikut:

9.1. Peringatan

9.2. Pembatalan poin atau pembatalan hasil Perang

9.3. Penangguhan

9.4. Diskualifikasi

Pelanggaran berulang akan dikenakan hukuman yang lebih berat hingga, dan mencakup,
diskualifikasi untuk Turnamen Clash of Clans di masa mendatang. Perlu diketahui bahwa
hukuman tidak diberikan secara bertahap. Tim Administrasi Turnamen memiliki wewenang
penuh untuk, misalnya, mendiskualifikasi pemain atas pelanggaran pertama jika tindakan yang
pemain tersebut lakukan dirasa cukup berat untuk dijatuhi hukuman diskualifikasi.
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Tim akan menerima poin penalti untuk setiap pelanggaran yang dilakukan para anggotanya
terhadap ketentuan dari buku peraturan ini. Poin penalti yang diterima tim akan berlipat untuk
pelanggaran berulang.

Pelanggaran Peraturan Nilai Penalti

Peringatan 0 - 1

Ketidakpatuhan 2

Eksploitasi Bug/Sengaja Memutus Koneksi 2

Bermain Curang 4

Meretas 4 - 6

Diskriminasi 6

Tindakan Mengganggu 6

Kolusi/Pengaturan Hasil 8

Pelecehan Seksual 8

Hukuman untuk Setiap Akumulasi Poin Penalti

Hukuman Poin Penalti yang Diraih

Pembatalan poin atau pembatalan hasil
Perang

2

Diskualifikasi Musim 4

Diskualifikasi musim dan pelarangan
partisipasi di musim berikutnya

6

Pelarangan partisipasi di sepanjang Tahun
Turnamen

8

10. Ketentuan Layanan

Semua peserta wajib tunduk pada Ketentuan Layanan yang ditetapkan oleh Supercell sebagai
pemilik Turnamen di sini.
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11. Kemutlakan Keputusan

Kemutlakan keputusan terkait interpretasi dari Peraturan, kelayakan Tim dan Pemain, jadwal dan
persiapan turnamen serta acara terkait, dan hukuman atas pelanggaran menjadi wewenang
penuh Supercell dan Vindex. Semua keputusan bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.
Keputusan Supercell dan Vindex terkait Peraturan dan/atau Turnamen tidak dapat digugat dan
tidak dapat dijadikan basis atas klaim kerugian moneter atau legal atau ganti rugi yang setara.
Peraturan-peraturan ini dapat diubah, dimodifikasi atau ditambah oleh Supercell dan Vindex dari
waktu ke waktu dengan maksud, utama, memastikan main bersih dan integritas Turnamen.
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