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I. Aturan Dasar
1. Registrasi
Setiap tim dianggap menerima aturan yang berlaku sejak pertama kali terdaftar sebagai peserta
Female Gaming League PUBG Mobile Minor Series dan bersedia untuk mengikuti seluruh rangkaian
acara tanpa terkecuali. Setiap peserta yang menolak terhadap keberadaan aturan yang ada
dianggap mengundurkan diri dari kompetisi.

2. Pelaksanaan Aturan Kompetisi
Xolus sebagai pihak penyelenggara bertanggung jawab penuh atas keberlangsungan acara Female
Gaming League PUBG Mobile Minor Series I serta bertanggung jawab menyediakan pejabat, wasit,
beserta admin untuk jalannya pertandingan.

II. Peraturan Pertandingan
1. Struktur pertandingan
1.1 Game Mode
Game mode yang digunakan untuk pertandingan adalah Third Person Perspective (TPP) dan
First Person Perspective (FPP).
1.2 Character
Peserta bebas untuk menggunakan Character / baju / skin senjata apapun.
1.3 Map
Map yang digunakan untuk pertandingan adalah Erangel, Miramar dan Vikendi.
1.4 Lokasi
Pertandingan Female Gaming League PUBG Mobile Minor Series I diadakan secara online.
1.5 Scoring
Penilaian pada Female Gaming League PUBG Mobile Minor Series menggunakan sistem skor
sebagai berikut

Scoring System
Rank

Score

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Kill Point

20
14
10
8
7
6
5
4
3
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1

1.6 Tie Breaker
Jika terjadi point yang sama, maka keunggulan tim akan dinilai berdasarkan banyaknya jumlah
winner winner chicken dinner. Apabila masih belum dapat ditentukan pemenangnya, maka
akan dihitung dari total kill yang didapat sepanjang kompetisi. Dan apabila dari kedua hal
tersebut masih belum dapat ditentukan tim mana yang lebih unggul, maka akan dilihat dari
rank game terakhir yaitu game ke-12 (dua belas).
1.7 Sistem operasi
Pertandingan berjalan dengan sistem silang. Seluruh peserta dapat bermain di device Android
ataupun iOS.

2. Peserta
2.1 Jumlah Peserta
1) Setiap tim beranggotakan maksimal 5 (lima) orang, yaitu 4 (empat) pemain utama dan 1
(satu) pemain cadangan yang sifatnya tidak wajib.
2) Pertandingan berjalan dengan maksimum 20 (dua puluh) tim terdaftar.
2.2 Usia Peserta
Semua peserta wajib berumur 15 (lima belas) tahun keatas. Jika ada peserta yang berumur di
bawah 15 (lima belas) tahun, maka diwajibkan untuk mendapatkan surat ijin dari orang tua
atau wali.
2.3 Gender
Seluruh peserta yang terdaftar dan bermain diwajibkan memiliki jenis kelamin perempuan. Jika
terbukti ada yang melanggar, maka tim akan didiskualifikasi kemudian tim tersebut beserta
seluruh jajaran manajemen tim dan juga anggotanya (termasuk tim untuk game lain) akan di
blacklist dari Female Gaming League untuk jangka waktu yang tak terbatas.
2.4 Nama / Nickname
Setiap anggota tim wajib memiliki nick in-game sesuai dengan yang didaftarkan. Nick harus
berisikan nama tim dan in-game name.
2.5 Pergantian Pemain
Setiap tim diperbolehkan melakukan pergantian pemain hanya apabila telah mendaftarkan
cadangannya maksimal pada tanggal 17 Oktober pukul 23.59. Dan pemain pengganti harus
sesuai dengan yang telah didaftarkan. Jika suatu tim melanggar maka nilai game yang diikuti
dengan pemain yang tidak valid akan dianulir.
2.6 Screenshot
1) Setiap peserta diwajibkan untuk tetap di dalam game sampai game tersebut selesai.
2) Peserta diwajibkan melakukan screenshot setiap akhir permainan untuk disimpan dan
dikirim kepada panitia setelah game selesai.
2.7 Ketentuan lainnya
Setiap manajemen tim diperbolehkan mendaftar lebih dari 1 (satu) tim dengan syarat memiliki
nama tim yang berbeda dan berisikan anggota yang berbeda.

3. Persiapan pertandingan
3.1 Client Version
Setiap peserta diwajibkan untuk melakukan update client PUBG Mobile ke versi yang terbaru
saat pertandingan akan dimulai. Jika ada pemain yang tidak dapat memasuki lobby tournament
dikarenakan belum melakukan update atau memiliki versi yang berbeda, maka hal itu
merupakan tanggung jawab masing-masing peserta.

3.2 Download Map
Pemain diwajibkan untuk melakukan download map sebelum memasuki lobby pertandingan.
Untuk pemain yang kedapatan belum melakukan download map saat match akan dimulai,
maka pemain tersebut akan dikeluarkan dari lobby dan match akan tetap dimulai saat itu juga.
3.3 Discord
Setiap peserta diwajibkan menggunakan discord, bergabung ke discord FGL kemudian join ke
channel masing-masing yang telah disediakan selambat-lambatnya 30 menit sebelum
pertandingan.
3.4 Nomor Urut Tim
Semua tim harus menempati posisi dalam lobby pertandingan sesuai dengan nomor urut yang
telah dibagikan oleh panitia. Pemain yang salah menempati nomor urut dalam lobby, akan
dikeluarkan dari lobby.
3.5 Foto Profil
Setiap anggota tim disarankan menggunakan logo tim masing-masing sebagai foto profil, guna
mencegah agar tidak tertukar dengan anggota tim lain.
3.6 ID Lobby & Password
ID Lobby dan password akan dibagikan 15 (lima belas) menit sebelum jadwal pertandingan
dimulai. Setiap pemain wajib merahasiakan dan dilarang untuk menyebarkan ID room dan
password. Jika terbukti ada peserta yang menyebarkan ID room dan password diluar dari
peserta terdaftar maka peserta tersebut dianggap mengundurkan diri dari kompetisi atau
didiskualifikasi.
3.7 Toleransi keterlambatan
Toleransi keterlambatan setiap match adalah selama 5 (lima) menit. Keterlambatan lebih dari
5 (lima) menit tidak akan ditoleransi dan match akan tetap dimulai.

4. Larangan
4.1 Emulator
Peserta dilarang keras menggunakan emulator dalam bentuk atau nama apapun.
4.2 Penggunaan Bug
Seluruh peserta dilarang memanfaatkan bug atau dengan sengaja memancing terjadinya bug,
tim yang terbukti melakukan hal tersebut akan langsung didiskualifikasi.
4.3 Larangan di Discord
Dilarang untuk mengganggu peserta lain serta masuk ke dalam channel dengan maksud
sejenisnya. Bila terjadi hal demikian, peserta yang menjadi korban diharapkan untuk melapor
kepada panitia untuk pemberian sanksi
4.4 Program Illegal
Dilarang keras menggunakan program illegal baik itu cheat ataupun hack, jika terbukti maka
akan langsung didiskualifikasi dan akan di blacklist pada semua pertandingan / event yang
diadakan oleh FGL dan Xolus.
4.5 Teaming
Setiap tim dilarang bekerjasama dengan tim lain (teaming) dalam bentuk apapun. Seluruh tim
yang terbukti terlibat melakukan teaming akan didiskualifikasi.

5. Prizepool
5.1 Total Prizepool
Female Gaming League PUBG Mobile Minor Series memiliki total Prizepool sebesar IDR
25,000,000 (dua puluh lima juta rupiah) yang akan dibagi menjadi 4 (empat) untuk masingmasing series.
5.2 Prizepool Breakdown
Setiap series dari Female Gaming League PUBG Mobile Minor memiliki rincian hadiah sebagai
berikut :
Juara 1 : IDR 2,500,000 + 4 Headset Sades SA-806
Juara 2 : IDR 1,500,000 + 4 Headset Sades T-Power SA-701
Juara 3 : IDR 1,000,000
Juara 4 : IDR 500,000
Juara 5 : IDR 500,000
Terminator : 250,000 + 1 Headset Sades T-Power SA-701

5.3 Hak Tambahan Pemenang
Tim yang memperoleh Juara 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) berhak mendapatkan direct
invitation ke Female Gaming League Major Invitational.
5.4 Registrasi Ulang
1) Pemenang dari setiap series yang telah mendapatkan direct invitation ke Female Gaming
League Major Invitational sebagaimana disebutkan pada poin 5.3, diperbolehkan
melakukan registrasi ulang di Female Gaming League Minor series berikutnya dengan
catatan prioritas slot akan diberikan kepada tim lain terlebih dahulu.
2) Jika tim tersebut berhasil mendapatkan hak direct invitation kembali, maka hak direct
invitation pada series tersebut akan jatuh kepada tim yang berada di posisi 1 (satu)
peringkat di bawahnya. Hal ini berlaku secara berkesinambungan.
5.5 Roster Lock
Sistem pertandingan pada FGL Minor ke Major menggunakan sistem Roster Lock. Jika suatu
tim telah mendapatkan direct invitation ke Major maka tim tersebut hanya boleh melakukan
pergantian maksimal 2 (dua) orang pemain (inti ataupun cadangan) untuk berlaga di Major.
5.6 Pembagian Hadiah
Hadiah setiap series akan didistribusikan maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal
berakhirnya series tersebut.

III. Peraturan Tambahan
1. Segala keputusan panitia adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
2. Peraturan dapat berubah sewaktu-waktu demi kelancaran pertandingan dan diinfokan
secepatnya oleh panitia secara tertulis kepada peserta.
3. Setiap tim serta segenap manajemen dan anggota tim yang mendaftarkan diri dianggap telah
menyetujui peraturan FGL PUBG Mobile Minor Series 1 dan bersedia dikenakan sanksi apabila
melanggar.

