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GAMEATHON 2021

Contact Person
+62 895 0123 1134 (Sam)
+62 811 3147 747 (Riezky)

www.gameathon.id

GAMEATHON
2021

NATIONAL GAME
COMPETITION

GAMEATHON

Diciptakan oleh dan untuk penggemar game, Gameathon
bertujuan untuk mencari inovasi dan ide cemerlang
dari komunitas, mendorong & mengembangkannya di
lingkungan yang kompetitif.
GAMEATHON 2021

Topik yang diangkat di tahun ini adalah board game.
SPECIAL GUESTS 2021

PHIL WALKER-HARDING
Designer of Sushi Go, Imhotep

MARTIN WALLACE

Designer of Brass, Hit Z Road

www.gameathon.id

TOTAL
HADIAH

IDR 9,000,000
Untuk 3 Desain Terbaik

HADIAH

Tiga desain terbaik masing-masing akan mendapatkan uang
tunai sebesar IDR 3.000.000 dan satu desain favorit akan
mendapatkan satu board game senilai IDR 2,000,000+
Semua karya pemenang akan berkesempatan untuk
diikutsertakan dalam program crowdfunding setelah acara
Gameathon 2021 selesai.
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TIMELINE PESERTA
SEPT 20

TH

Pendaftaran
Dibuka

Pendaftaran dilakukan melalui
gameathon.id/registration
Beberapa hal yang perlu disiapkan :
• Biaya Pendaftaran : IDR 100,000 per judul
• Board game fisik dikirim ke Kantor Tabletoys
Indonesia di alamat: Jalan Raya Mulyosari,
Ruko Central Park AB No.10 (Lantai 2, Kalisari,
Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur 60112) paling
lambat 28 Oktober 2021
• Link Google Drive berisikan:
- Rulebook (PDF)
jelas dan mudah dipahami, baik secara
konten, layout maupun visual
format penamaan: Rulebook_Nama Game.pdf
- Folder berisikan semua file yang diperlukan untuk
memainkan game tersebut
format penamaan: Aset_Nama Game
- Video tutorial cara bermain
(MP4, minimum 720p, maksimum 15 menit)
format penamaan: Tutorial_Nama Game.mp4
- Dokumentasi playtest (JPG, maksimum 5 foto)
format penamaan: Dok1_Nama Game.jpg,
Dok2_Nama Game.jpg, dan seterusnya
- Opsional : File pendukung lain, misalnya
sell sheet, aplikasi, dan sebagainya

OCT 28TH
Pendaftaran
Dibuka

Pendaftaran ditutup tepat pukul 23:59
Pastikan semua kelengkapan sudah diupload
sesuai instruksi agar lolos babak kurasi
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OCT 29TH
Technical
Meeeting

OCT 30TH
Workshop
Tabletopia

OCT 31ST
Sharing
Session

NOV 19TH
Pengumuman
Finalis

NOV 21ST
Technical
Meeting

Technical meeting akan dilakukan
melalui online conference
Detail akan dihubungi lebih lanjut

Para peserta harus mulai
mempersiapkan game mereka di
platform Tabletopia

Online Sharing Session
bersama Phil Walker-Harding
dan Martin Wallace

10 Finalis Terbaik akan dipilih untuk masuk ke
babak showcase

Technical meeting akan dilakukan
melalui online conference
Detail akan dihubungi lebih lanjut
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NOV 29TH
DEC 5TH

Pengumuman
Finalis

DEC 10TH
Pemenang
Favorit

COMING
SOON

Peserta mendemonstrasikan game
rancangannya melalui platform Tabletopia
pada publik melalui website Gameathon.
gameathon.id/showcase

Pengumuman jumlah pemenang dan juara
favorit. Juara favorit dipilih berdasarkan
jumlah likes saat sesi showcase berlangsung

Peluncuran program crowdfunding untuk
3-4 desain board game terbaik yang akan
diterbitkan, dimana kontrak dengan masing
masing juara akan didiskusikan sesuai
kesepakatan bersama.
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CROWDFUNDING
Program crowdfunding merupakan acara
lanjutan setelah Gameathon 2021 dan
ditujukan untuk menggalang dana yang
akan digunakan untuk menerbitkan desain
board game ciptaan pemenang.
Tiga desain terbaik dan satu desain favorit
dari Gameathon 2021 akan mendapatkan
kesempatan untuk mengikuti program
crowdfunding yang akan disupport oleh
Tabletoys Indonesia.
Seluruh proses program crowdfunding
akan dilakukan secara online dan
diperbaharui secara periodik melalui situs
resmi Gameathon 2021.
Sebelum program dimulai, publisher akan
menawarkan kontrak kepada pemenang
terkait crowdfunding tentang biaya
artwork, minimum kuantiti cetak, royalti,
komisi penjualan dan lain-lain.
Program crowdfunding hanya akan dilaksanakan apabila minimum
tiga pemenang menyetujui kontrak yang ditawarkan.
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PERATURAN PENTING

SYARAT DAN KETENTUAN
UNTUK LOLOS KURASI

Desain board game yang diikutsertakan diharap
memiliki nilai jual yang tinggi (contoh board game
yang kami anggap memiliki nilai jual tinggi antara
lain Dixit, Bang!, Pandemic, Splendor, Catan,
Ticket To Ride, Power Grid, dan Terraforming
Mars, Sushi Go, Brass, Unlock).
Tema dan mekanik yang digunakan dalam
kompetisi ini bersifat bebas dan diserahkan
sepenuhnya pada kreativitas para desainer.
Komponen board game yang digunakan tidak
boleh melanggar hak cipta yang berlaku.

X

Desainer hanya boleh mengikutsertakan game
yang belum pernah dipublikasikan atau diterbitkan
sebelumnya.
Board game yang diikutsertakan harus sudah
siap, baik dari segi tampilan maupun gameplay.
Artwork game tidak harus final, namun hindari
mengikutsertakan desain game yang masih
terlihat seperti “rough draft” (tanpa art atau masih
“HVS looking”).
Board game yang diikutsertakan harus sudah di
playtest terlebih dahulu.
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Board game yang diikutsertakan merupakan
karya original dan tidak pernah memenangkan
perlombaan lain yang serupa.

X

Board game yang diikutsertakan tidak
memiliki entri di situs boardgamegeek.com

Board game yang diikutsertakan tidak boleh
mengandung unsur SARA, pornografi, dan
hal-hal yang melanggar etika yang tidak patut
dipublikasikan ke masyarakat.

Board game yang pernah diikutsertakan ke
penerbit manapun tetap bisa didaftarkan asal
belum ada kontrak resmi dengan penerbit.

Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.
Panitia berhak mendiskualifikasi peserta
apabila peserta terbukti melakukan
pelanggaran terhadap peraturan yang
sudah tertera.
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