1.

Peserta wajib menaati ketentuan rulebook dari masing-masing kompetisi
yang tertera pada web COMPFEST X.

2.

Peserta diwajibkan mengisi form-form prasyarat final (RSVP, ukuran kaos, list
alergi) sebelum 31 Agustus 2018 pukul 23.59 WIB.

3.

Pada acara Awarding Night, peserta diharapkan untuk menggunakan atasan
batik dan celana/rok formal.

4.

Peserta diharapkan membawa obat-obatan dan kebutuhan pribadi.

5.

Peserta diharapkan untuk membawa paying untuk mengantisipasi cuaca
yang tidak menentu.

6.

Peserta diwajibkan utnuk mengikuti seluruh agenda final hingga Awarding
Night serta menaati ketepatan waktu dari seluruh agenda final.

7.

Peserta diwajibkan untuk mengikuti dan menaati segala ketentuan rangkaian
final.

8.

Panitia akan menyediakan konsumsi selama berlangsungnya rangkaian final.

9.

Jika peserta tidak bisa mengikuti ketentuan dari rangkaian final karena satu
dan lain hal, diwajibkan menghubungi panitia terlebih dahulu (sebelum
tanggal 10 September 2018). Peserta yang tidak mengikuti ketentuan tanpa
sepengetahuan / izin panitia akan dikenakan sanksi berupa diskualifikasi
(hilangnya hak mendapat penghargaan sebagai finalis maupun juara).

10. Jika ada perubahan dalam ketentuan Final akan diberitahukan pada peserta
melalui email.

1.

Finalis wajib untuk menghadiri Awarding Night pada akhir rangkaian acara
final.

2.

Babak final akan dilaksanakan selama 8 jam. Format perlombaan di babak
final adalah tipe Attack & Defense.

3.

Setiap tim akan diberikan akses menuju Virtual Private Server (VPS) yang
identik satu sama lain. Di dalam VPS akan terdapat beberapa container
terisolasi

yang

masing-masing

berisi

service-service

yang

dapat

dipertahankan oleh peserta ataupun diserang peserta tim lain. Setiap service
mengandung flag dengan poin tertentu sesuai dengan tingkat kesulitan
eksploitasinya. Peserta kemudian dapat mencari celah keamanan pada
service miliknya sendiri, melakukan patching, dan menyerang celah
keamanan service peserta lain (lihat bagian Sistem Penilaian).
4.

Setiap tim mempersiapkan maksimal 3 (tiga) laptop yang memiliki port LAN
(atau membawa ekstensinya) untuk digunakan pada babak final. Jika tidak
dapat menyediakan minimal 1 (satu) laptop, ketua tim dapat mengontak
panitia untuk disiapkan laptop dari pihak panitia.

5.

Setiap tim diperbolehkan mengakses internet selama babak final
berlangsung.

6.

Setiap tim baru diperbolehkan menyerang service tim lainnya setelah 1 (satu)
jam kompetisi berjalan.

7.

Scoreboard akan dibekukan pada 1 (satu) jam sebelum kompetisi berakhir.

8.

Selama kompetisi berlangsung, setiap tim dilarang:
•

Berkomunikasi dengan peserta tim lain.

•

Menggangu atau merugikan peserta lain maupun panitia, seperti
melakukan DoS, merusak service peserta lain, merusak properti
penyelenggara, dan sebagainya.

•
9.

Mengganggu jalannya kompetisi dalam bentuk apapun.

Tim yang diindikasikan melakukan pelanggaran atau kecurangan akan
diberikan hukuman sesuai keputusan panitia.

10.

Jika ada perubahan mengenai peraturan yang bersangkutan, maka pihak
panitia berhak untuk mengadakan perubahan yang akan di umumkan
kemudian.

11.

Jika peserta memerlukan kebutuhan khusus atau tidak bisa mengikuti
ketentuan dari rangkaian acara final karena hal yang mendesak harap
menghubungi panitia terlebih dahulu.

Waktu

Kegiatan

Lokasi

07.00-08.00 Open

Lobby Gedung A Fakultas Ilmu Komputer,

Registration

Universitas Indonesia (Depok)

08.00-08.30 Briefing

Ruang 3112-3113 Fakultas Ilmu Komputer,
Universitas Indonesia (Depok)

08.30-09.00 Persiapan Kontes

Ruang 3112-3113 Fakultas Ilmu Komputer,
Universitas Indonesia (Depok)

09.00-17.00 Kontes Final

Ruang 3112-3113 Fakultas Ilmu Komputer,
Universitas Indonesia (Depok)

17.00-17.30 Pembahasan dan Ruang 3112-3113 Fakultas Ilmu Komputer,
Penutupan
17.30-18.00 Mobilisasi

Universitas Indonesia (Depok)
ke

Venue Awarding
Night
18.00-22.00 Awarding Night

Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia (Kampus UI Depok)

Kegunaan

: Tempat utama pelaksanaan final Capture the Flag

Alamat lengkap

: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, Kampus UI
Depok, Pd. Cina, Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424

Nomor telepon

:

+62 21 786 3419

Lokasi google maps: https://goo.gl/iuJFq4

Azka Ali

: 08111353182 | Line: azkali20

Yusuf

: 081272977770 | Line: yusufardho

Email

: ctf@compfest.web.id

