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JUKNIS PELAKSANAAN 

UMKU Cup FIS MOBILE LEGENDS 

 

A. Syarat dan Ketentuan 

1. Peserta adalah pelajar tingkat SMA/MA/SMK. 

2. Satu tim terdiri dari 5 orang dan 1 orang cadangan. 

3. Tim harus mewakili nama sekolah. 

4. Satu sekolah mengirim maksimal 2 tim. 

5. Peserta memakai kaos tim atau kaos olahraga. 

6. Full Slot untuk turnamen ini adalah 32 tim. 

7. Pendaftaran bersifat first come first serve, peserta yang mendaftar lebih awal akan 

mendapat slotnya. 

8. Pastikan Whatsapp peserta turnamen aktif agar bisa dihubungi oleh pihak 

penyelenggara. 

9. Format pengundian grup ditentukan oleh pihak penyelenggara. 

10. Apabila slot sudah penuh sebelum tanggal penutupan maka pendaftaran ditutup 

lebih cepat. 

11. Jumlah slot peserta bisa berubah-ubah sesuai dengan keputusan penyelenggara. 

12. Pendaftaran dilakukan oleh kapten atau yang mewakili. 

13. Pendaftaran turnamen dilakukan di: https://umku.id/lomba-mobile-legend  

14. Fee Regist setiap tim sebesar Rp. 50.000,- 

15. Pembayaran melalui Bank Danamon 5500171912 an. Universitas Muhammadiyah 

Kudus 

16. Pendaftaran 4-7 Oktober 2022. 

17. Fase Grup       : 10 – 11 Oktober 2021. 

18. Perempat Final, Semi Final, Final    : 11 Oktober 2021. 

 

B. Regulasi Turnamen 

1. Hanya pemain terdaftar yang bisa mengikuti pertandingan. 

2. Pemain menunjukkan kartu pelajar sebelum mulai match. 

3. Setiap tim berhak meminta sekali pause setiap match, maksimal durasi 3 menit. 

4. Semua tim harus menjunjung tinggi sportifitas dan fairplay. 

5. Apabila tim tidak menjunjung tinggi sportifitas dan fairplay maka akan 

didiskualifikasi dari turnamen. 

6. No chat all. 

7. Penggunaan program ilegal dalam bentuk apapun dapat dikenakan hukuman ban 

permanen baik itu ID, Device, dan Hak keikutsertaan turnamen Mobile Legends 

ID (Blacklist). 

8. Pertandingan grup sampai perempat final dimainkan dengan format Best of 1 

(BO1). 

9. Pertandingan semifinal dimainkan dengan format Best of 3 (BO3) dan 

pertandingan final dimainkan dengan format Best of 5 (BO5). 
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C. Skema Turnamen 

1. Turnamen terdiri dari 2 fase yaitu fase grup dan fase knockout. 

2. Fase grup dibagi menjadi 8 grup, masing-masing grup terdiri dari 4 tim. 

3. Setiap pemenang dan runner up fase grup melanjutkan turnamen ke fase 

knockout sampai terpilih juara turnamen. 

4. Model game yang digunakan adalah Custom: draft pick. 

D. Peraturan Pertandingan 

1. Pemain harus bersiap untuk pertandingan sesuai jadwal yang sudah ditentukan 

dan mengundang anggota lainnya untuk masuk ke dalam room yang dibuat 

admin/referee. 

2. Dilarang menggunakan VPN agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. 

3. Cek kondisi jaringan internet sebelum bertanding untuk menghindari disconnect. 

4. Dilarang menggunakan program ilegal dalam bentuk apapun. 

5. Penyelenggara berhak mendiskualifikasi tim yang melakukan 

flaming/kecurangan/toxic. 

6. Apabila anggota tim mengalami disconnect, error, dll, maka pertandingan tetap 

dilanjutkan. 

E. Penentuan Juara Grup 

1. Setiap pertandingan dihitung: 

a. Menang  : 1 poin 

b. Kalah  : 0 poin 

2. Apabila poin seri, maka dihitung selisih kill. 

3. Apabila jumlah poin dan selisih kill sama, maka dihitung jumlah kill. 

4. Juara grup memiliki total 3 poin. 

F. Technical Issue 

1. Sebelum pertandingan dimulai, semua tim harus memastikan bahwa koneksi 

internet dan device yang digunakan berjalan dengan lancar selama pertandingan. 

2. Apabila terjadi problem koneksi internet (lag) dari anggota tim yang menyebabkan 

kekalahan dari timnya, maka hasil pertandingan akan tetap dianggap sah. 

G. Force Majeure 

1. Force Majeure adalah kondisi dimana turnamen tidak dapat 

dilaksanakan/dilanjutkan karena kejadian yang tidak terhindarkan, seperti 

maintenance. 

2. Server atau gangguan yang tidak berasal dari pihak penyelenggara, maka 

pertandingan atau turnamen ditunda hingga masalah yang terjadi berhasil diatasi. 

3. Ketentuan adanya force majeure ditentukan oleh pihak panitia sebagai 

penyelenggara. 

4. Penyelenggara berhak menentukan kapan harus melanjutkan turnamen jika force 

majeure terjadi. 

H. Lain-lain 

1. Penyelenggara turnamen memiliki hak eksklusif atas setiap data dan materi yang 

diikutsertakan selama turnamen ini. 

2. Penyelenggara berhak untuk menghentikan, memperbaiki, dan menangguhkan 

turnamen (termasuk metode penentuan pemenang) secara sebagian atau 

keseluruhan. 

3. Juknis Pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu. 

4. Keputusan penyelenggara turnamen bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu 

gugat. 

 

Untuk informasi lebih lanjut terkait pendaftaran dan turnamen bisa menghubungi: 

WhatsApp: 0896-5376-4510 (admin) 


