
Timo dan Hasyek wakil dari Blue Rhinos Tersingkir di Babak Playoff Perdana

Ajang pencarian bakat calon bintang pro player eSport, program “eSports Star Indonesia” telah memasuki pertandingan babak 
playoff perdana. Mempertemukan Blue Rhinos vs Red Tigers. 40 player terbagi dalam dua tim, 20 calon bintang masing-masing 
berada di kedua tim.
Di babak playoff perdana, tim Red Tigers berhasil menundukan tim Blue Rhinos dengan skor 2-1. Dua player Blue Rhinos yang 
tereliminasi adalah Timo dan Hasyek.
Dua host Boy William dan Sere Kalina yang menjadi host pada acara ini, diramaikan juga oleh ketiga caster dan analis, seperti 
Kornet, Ranger Emas, dan Profesor KB. Blue Rhinos yang diasuh oleh Wizzking dan Marsha menunjuk lima pemain calon bintang Kornet, Ranger Emas, dan Profesor KB. Blue Rhinos yang diasuh oleh Wizzking dan Marsha menunjuk lima pemain calon bintang 
untuk tampil di babak playoff perdana, yakni Hasyek, Midas, SugaSuga, Timo, dan Jbun ditunjuk sebagai captain tim. Sedangkan, 
untuk tim Red Tigers terpilih lima pemain pilihan dari coach Nyoong dan Emperor yakni, Ditsky, Juliet, Cello, Hansel, dan 
SaintdeLucaz di daulat sebagai captain tim.
Untuk peraturan pertandingan, pada babak playoff setiap tim harus mencetak 2 kemenangan diawal. Pada babak ini juga d
iberlakukan tahap eliminasi atau tersingkir bagi tim yang kalah dan terpilih dua player dengan cara dieliminasi atas keputusan 
coach dan dieliminasi atas hasil voting tim.coach dan dieliminasi atas hasil voting tim.
Pada jalannya pertandingan round pertama, kedua tim memulai menjalankan formasi dan strategi diawal untuk menekan lawan-
lawan mereka. Namun Red Tigers, mampu tampil lebih mendominasi dengan keunggulan poin dan berhasil mendapatkan buff. 
SaintdeLucaz yang menggunakan karakter Bruno langsung memberikan dampak yang besar. Tim Blue Rhinos juga nampak tampil 
tertekan dan kehilangan koordinasi antar player. Di round pertama,tim Red Tigers berhasil memenangkan pertandingan dengan 
skor telak 21-7.
Selanjutnya di round kedua, kali ini tim Blue Rhinos yang tampil lepas dan dominan sejak diawal. Tim Red Tigers yang tampil 
terlalu percaya diri dan menghasilkan beberapa kesalahan langsung dimanfaatkan oleh tim Blue Rhinos. Dengan cepat, tim Blue terlalu percaya diri dan menghasilkan beberapa kesalahan langsung dimanfaatkan oleh tim Blue Rhinos. Dengan cepat, tim Blue 
Rhinos  berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 5-18 dan menyamakan poin kemenangan menjadi 1-1. 
Di round ketiga yang merupakan babak penentuan, kedua tim tampil lebih tenang dan hati-hati dalam mengambil keputusan, 
skor kedua tim saling berbalas keunggulan. Di akhir pertandingan, tim Blue Rhinos selangkah lagi hampir memenangkan 
pertandingan namun mampu dibalikkan keadaan dengan berhasil menghancurkan turet terakhir dan meraih kemenangan untuk 
tim Red Tigers dengan skor tipis 31-29.
Memasuki babak eliminasi, tim Blue Rhinos harus menyingkirkan kedua playernya. Coach Wizzking dan Marsha memutuskan Memasuki babak eliminasi, tim Blue Rhinos harus menyingkirkan kedua playernya. Coach Wizzking dan Marsha memutuskan 
Timo untuk di eliminasi karena tampil paling tidak maksimal di antara player lainnya. Sedangkan, player yang kedua di eliminasi 
adalah Hasyek melalui hasil voting tim.
Para pemirsa juga bisa berpartisipasi pada acara ini dengan mendukung player yang diunggukan menjadi terfavorit dengan cara 
ketik SMS: ESI(spasi)Nickname player favorit dan kirm ke 95151. Saksikan terus “eSport Star Indonesia”, setiap Jumat, 
pukul 19.00 WIB, hanya di GTV.
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