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INFORMASI UMUM TURNAMEN 

AOV National Championship (ANC) 2018 adalah turnamen SEMI-PRO terbesar 

berskala nasional yang akan diadakan secara offline di 23 kota dan juga online. 

Pemain yang berlaga di AOV Star League (ASL) dilarang untuk berpartisipasi di ANC 

2018. 

Dengan adanya ANC 2018, Challengers memiliki kesempatan untuk menjadi bintang 

baru di AOV.  

4 Semifinalis ANC 2018 akan mendapatkan slot kualifikasi di ASL Playoff sebagai satu-

satunya tiket menuju ASL. 

Ayo buktikan dirimu, dan daftarkan tim-mu! Raih kemenangan bersama tim-mu! 

 

"Join As 5, Battle As 1!" 

 

 

Turnamen akan dibagi menjadi 3 tahap pertandingan yaitu:  

1. Qualifiers.  

Qualifiers akan diadakan di 23 kota + 1 Online. Pemenang dari City dan Online 

Qualifiers akan melaju ke Online Playoffs. 

2. Online Playoffs. 

Online Playoffs akan diadakan secara online untuk mencari 4 tim terbaik untuk 

berlaga di Grand Final ANC. 4 tim yang melaju ke Grand Final ANC juga akan 

mendapatkan slot untuk bertanding di Playoff ASL Season  

3. Grand Final ANC 

Grand Final ANC akan berlangsung Offline di salah satu kota di Indonesia*.  

 

Jadwal Turnamen: 

 

1. Registrasi. 

Online Qualifiers  : 16 Januari 2018 – 28 Januari 2018 

City Qualifiers : 1 Februari 2018 – 9 Maret 2018 

2. Turnamen 

Online Qualifiers : 30 Januari 2018 – 4 Februari 2018 

City Qualifiers W1 : 24 Februari 2018 – 25 Februari 2018 

City Qualifiers W2 : 3 Maret 2018 – 4 Maret 2018 

City Qualifiers W3 : 10 Maret 2018 – 11 Maret 2018 

Online Playoffs : April 2018 

Grand Final ANC : April 2018 

 



PERATURAN PEMBENTUKAN TIM 

1. Registrasi dibuka untuk umum, namun hanya terbuka untuk Warga Negara 

Indonesia 

2. Setiap tim beranggotakan 5 pemain. 

3. Tim juga diperbolehkan untuk mempunyai 1 pemain cadangan. 

4. Nama pemain, in game name dan Open ID harus sama dengan yang didaftarkan. 

5. Tim tidak boleh mengganti pemain yang sudah didaftarkan ketika turnamen sudah 

dimulai. 

6. Tidak ada batasan untuk seorang pemain mendaftar, asalkan pemain tersebut dapat 

hadir ketika turnamen berlangsung. 

7. Pihak AOV akan memverifikasi data tim yang anda registrasi sebelum turnamen 

dimulai 

8. Pendaftaran yang tidak lengkap akan dianggap tidak sah. 

9. Tim yang lulus verifikasi akan diumumkan secepatnya sesuai jadwal yang 

ditentukan. 

 

MEKANISME TURNAMEN 

1. Kompetisi akan diadakan di server Indonesia (Baratayuda) 

2. ANC - Qualifiers akan diadakan dengan sistem “Single Elimination Playoff” format 

Best of One (BO1). 

4. Babak semifinal dan final ANC– Qualifiers akan dilaksanakan dengan format Best of 

Three (BO3). 

5. Setiap pertandingan akan diadakan dengan dalam mode Custom Match 5v5 

Spectator 

 

ANC – Online Qualifiers 

6. Pemimpin tim akan diundang ke dalam Group Whatsapp sehari sebelum hari 

pertandingan, yang akan digunakan untuk berkoordinasi. 

7. Pemimpin tim wajib memastikan nomor Whatsapp yang didaftarkan aktif. 

8. Pemimpin dari kedua tim akan membuat room 5vs Spectator Mode sendiri dengan 

bantuan koordinasi dari Staff Garena 



9. Pemimpin dari kedua tim akan mengundang peserta lain di dalam timnya 

10. Jika pemain tidak memasuki ruangan permainan di dalam waktu 10 menit, maka 

tim akan didiskualifikasi 

11. Pemimpin dari kedua tim diwajibkan untuk melaporkan hasil pertandingan di 

Group Whatsapp 

12. Babak Final setiap bracket akan diadakan dengan format Best Of Three. 

 

ANC – City Qualifiers 

13. Pemimpin tim akan diundang ke dalam Group Whatsapp untuk koordinasi 

Technical Meeting. 

14. Peserta yang mengikuti ANC – City Qualifiers, wajib mengirimkan 1 perwakilan 

untuk datang ke Technical Meeting.* 

15. Untuk Battle Of Valor – City Qualifiers, sekurang-kurangnya 5 anggota tim harus 

hadir di venue. 

16. Tim yang sudah lulus ke Online Playoffs (menjadi juara di ANC Online / City 

Qualifiers) dilarang mengikuti ANC – City Qualifier di kota lain. 

 

Online Playoffs. 

17. Online Playoffs ANC akan diikuti oleh 23 tim pemenang City Qualifiers + 1 tim 

pemenang Online Qualifier. 

18. Jikat terdapat 2 atau lebih tim dengan poin yang sama, tiebreaker akan ditentukan 

dengan urutan sebagai berikut: 

 

 

19. Empat tim terbaik dari Online Playoffs ANC akan mendapatkan tiket ke Grand 

Final ANC. 

 

 



PERATURAN PESERTA 

1. Pemain akan menggunakan akun personal 

2. Pemain dilarang menggunakan emulator untuk bermain di dalam kompetisi 

3. Peserta dapat menggunakan semua hero yang sudah dirilis, kecuali hero  

yang baru dirilis di minggu turnamen berlangsung.* 

4. Peserta dapat menggunakan semua Arcana dan Skin yang telah dimiliki 

5. Peserta harus memastikan baterai dan jaringan internet dari device yang 

digunakan. Diskoneksi yang diakibatkan oleh gangguan jaringan adalah tanggung 

jawab dari masing-masing peserta.  

6. Peserta dianjurkan untuk menggunakan fitur “do not disturb” pada device masing-

masing. Gangguan yang disebabkan oleh telepon atau notifikasi adalah tanggung 

jawab dari masing- masing peserta. 

 

PERATURAN UMUM LAINNYA 

1. Pemain tidak diperbolehkan menggunakan kata-kata kasar di dalam pertandingan. 

Peringatan akan diberikan bagi para pemain yang melanggar peraturan ini. Pemain 

yang melanggar peraturan berulang kali akan didiskualifikasi. 

2. Penggunaan cheat program akan langsung didiskualifikasi dan akun pemain akan 

langsung diblok secara permanen. Pemain juga akan diblok dari turnamen dan acara 

yang akan datang. 

3. Keputusan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

4. Segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan di atas akan berakibat diskualifikasi 

tim. 

5. Pengecualian akan diterapkan pada peraturan ini dengan pertimbangan dari pihak 

penyelengagra (Garena). Peraturan yang tertulis di dokumen ini dapat diperbarui dan 

akan segera diunggah ke website resmi https://aov.co.id/ANC 

 

*Syarat dan ketentuan berlaku. 

 

 


