
GAMER ARENA 2020 • SEASON 1

Info Musim Ini

• GAMER Arena 2020 Musim 1 adalah turnamen leaderboard yang diadakan selama 8 minggu 
di PlayStation ™ Network (PSN).

•	 7	minggu	pertama	adalah	babak	kualifikasi:	pemain	akan	bersaing	secara	online	dan	
mendapatkan	poin	untuk	lolos	ke	babak	final	di	minggu	ke	8.

•  Meskipun tidak wajib bagi pemain tetap mengikuti setiap turnamen mingguan agar 
dapat memaksimalkan poin yang bisa mereka peroleh.

•  Di akhir minggu ke 7, 4 pemain terbaik TEKKEN® 7,  4 pemain terbaik Call of Duty®: 
Modern Warfare dan 3 pemain terbaik FIFA 20 Ultimate Team akan lolos untuk 
berpartisipasi	di	turnamen	final	yang	akan	diadakan	di	Singapura	pada	minggu	ke	8.

•  Jika pemain atau tim berasal dari Malaysia, Thailand atau Indonesia, biaya akomodasi 
ke	Singapura	akan	ditanggung	untuk	bertanding	dalam	putaran	final.	Finalis	dari	
Singapura juga akan diberikan biaya transportasi, makanan, dan akomodasi.

• Pemain harus memiliki akun PSN untuk berpartisipasi dalam turnamen.

•	 Setiap	games	(TEKKEN®	7,	Call	of	Duty®:	Modern	Warfare,	dan	FIFA	20	Ultimate	Team)	
memiliki leaderboard masing-masing.



Format Babak Kualifikasi

TEKKEN® 7 (1v1)

• Double Elimination 
Bracket	(Dua	Bagan	
Eliminasi)

• Semua pertandingan 
adalah Best of-Three 
kecuali	untuk	final	
para	pemenang,	final	
untuk yang belum 
menang dan untuk 
semua	babak	final	
menggunakan format 
Best	of-Five.

FIFA 20 Ultimate Team (1v1)

• Double Elimination 
Bracket, Home & Away 
Online FUT MODE.

• Home & Away: Pemain 
akan melakukan 2 
pertandingan (aturan 
gol tandang tidak 
berlaku)

• Jika agregat skor 
tetap sama setelah 
2 pertandingan, 
pemain akan kembali 
bertanding dengan 
aturan Golden Goal 
Rule. Pemain yang 
mencetak	gol	pertama	
akan langsung 
memenangkan 
pertandingan.

Call of Duty®: Modern 
Warfare (2v2 Gunfight)

• Turnamen double 
elimination	bracket	
dengan sistem tim duo.

•	 Format	pertandingan	
best-of three.

• Pemain yang 
mendapatkan 6 poin 
pertama akan menjadi 
pemenang.

• Win by 2 dinonaktifkan. 
(Setiap tim terdiri dari 2 
pemain tanpa pemain 
pengganti).

Babak Kualifikasi

•	 Berikut	Jadwal	Babak	Kualifikasi	Selama	
7	Minggu:

• 11 & 12 Jan

• 18 & 19 Jan

•	 01	&	02	Feb

•	 08	&	09	Feb

•	 15	&	16	Feb

•	 22	&	23	Feb

•	 29	Feb	&	01	Maret

• Pemain akan diberikan peringkat sesuai 
dengan	poin	yang	diperoleh:

 • Peringkat 1 – 150 poin

• Peringkat 2 – 100 poin

• Peringkat 3 – 85 poin

• Peringkat 4 – 70 poin

• Peringkat 5 – 60 poin

• Peringkat 6 – 60 points

• Peringkat 7 – 45 points

• Peringkat 8 – 45 points

• Semua peserta lain akan mendapat 
poin 20



Format Turnamen Final

TEKKEN® 7 (1v1)

• 4 pemain terbaik akan 
bertanding dengan 
format round robin 
untuk menentukan 2 
pemain terbaik.

• 2 pemain terbaik akan 
bertanding dengan 
format	best-of-five	
untuk menentukan 
pemenang utama.

FIFA 20 Ultimate Team (1v1)

•	 Babak	kualifikasi	
terakhir:	Pemenang	
akan bergabung 
dengan 3 pemain 
dengan poin tertinggi 
pada 15 Maret 2020 di 
babak terakhir.

Babak	Final

• 4 pemain terbaik akan 
bertanding dengan 
format round robin 
untuk menentukan 2 
pemain terbaik.

• 2 pemain terbaik akan 
bertanding dengan 
format	best-of-five	
untuk menentukan 
pemenang utama.

Call of Duty®: Modern 
Warfare (2v2 Gunfight)

• 4 tim terbaik akan 
bertanding dengan 
format round robin 
untuk menentukan 2 
tim terbaik.

• 2 tim terbaik akan 
bertanding dengan 
format	best-of-seven	
untuk menentukan 
pemenang utama.

Grand Final
•	 14	Maret	2020:

	 •	 TEKKEN®	7	Final

•	 Call	of	Duty®:	Modern	Warfare	Final

•	 FIFA	20	Ultimate	Team	Last	Chance

•	 15	Maret	2020:

•	 Babak	terakhir	Final	20	Ultimate	
Team



Hadiah

TEKKEN® 7

• Hadiah Pertama -  
US	$	1.000

• Hadiah Kedua -  
US	$	500

• Hadiah ketiga -  
US	$	300

• Hadiah keempat -  
US	$	200

FIFA 20 Ultimate Team 

• Hadiah Pertama -  
US	$	5.000

• Hadiah Kedua -  
US	$	3.000

• Hadiah ketiga -  
US	$	2.000

• Hadiah keempat -  
US	$	1.000

Call of Duty®: Modern 
Warfare

• Hadiah Pertama -  
US	$	2.000

• Hadiah Kedua -  
US	$	1.000

• Hadiah ketiga -  
US	$	600

• Hadiah keempat -  
US	$	400


