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Każdy gracz posiada 100 saBaudów¹ żeby kupić 5 konkurujących artystów
Obowiązkowo należy wystawić drużynę składającą się z 5 artystów i wyznaczyć jednego z nich na
kapitana
Można zarejestrować swoją drużynę do poniedziałku 09 maja 2022 r. do godziny 23:59
Bonusy i malusy zostaną przyznane do każdego artysty zgodnie z poniższym regulaminem: jeśli
przyznanie bonusa lub malusa nie jest pewne, FIF² ma ostateczne zdanie i oceni sprawę w sposób
profesjonalny, bezwarunkowy i obiektywny. W przypadkach wątpliwych lub nieuregulowanych
jednoznacznie FIF wyda oficjalne interpretacje w tygodniu, w którym odbędzie się Konkurs Piosenki
Eurowizji
Bonusy i malusy otrzymane w finale przez artystę nominowanego na kapitana zostaną podwojone
Przyznanie bonusów i malusów trwa od pierwszej minuty Konkursu Piosenki Eurowizji aż do
zakończenia transmisji na żywo nocy finałowej (wszystko to co dzieje się przed i po Konkursie
Piosenki Eurowizji nie będzie brany pod uwagę)
Jeśli nie zostało to wyraźnie określone, bonusy i malusy odnoszą się do działań wykonywanych przez
artystę lub do zdarzeń związanych z artystą od momentu ogłoszenia jego występu do momentu jego
opuszczenia sceny (wszystko to, co się stanie przed lub po festiwalu nie będzie brane pod uwagę)
W przypadku pozytywnego wyniku testu na Covid-19 lub niemożliwości przyjazdu do Turynu, będzie
przedstawiony występ zapasowy. W takim przypadku bonusy i malusy będą nadal przyznawane na
podstawie występu zapasowego
Zwycięzcą zostaje osoba, która po ostatniej rundzie Konkursu Piosenki Eurowizji, otrzyma największą
liczbę punktów
Regulamin może ulec zmianie za pośrednictwem FIF aż do poniedziałku 09 maja 2022 r. do godziny
23:59

Bonusy i Malusy
-

Punkty wynikające z rankingu wieczoru finałowego3:
o 1. miejsce = +50
o 10. miejsce = +4
o 2. miejsce = +35
o 11. miejsce = +3
o 3. miejsce = +25
o 12. miejsce = +2
o 4. miejsce = +10
o 13. miejsce = +1
o 5. miejsce = +9
o 14. miejsce = 0
o 6. miejsce = +8
o 15. miejsce = -1
o 7. miejsce = +7
o 16. miejsce = -2
o 8. miejsce = +6
o 17. miejsce = -3
o 9. miejsce = +5

-

Punkty z rankingu od jury wieczoru finałowego:
o 1. miejsce = +25
o 2. miejsce = +10
o 3. miejsce = +5

-

Punkty z rankingu od głosowania telewidzów wieczoru finałowego:
o 1. miejsce = +25
o 2. miejsce = +10
o 3. miejsce = +5

1

saBaudi = waluta FantaEurovision
podjęte przez FIF (Federazione Italiana FantaEurovision) są ostateczne.
3 Jeśli niektóre pozycje w rankingu nie zostaną określone, punkty za te pozycje nie zostaną przyznane
2 Decyzje

o
o
o
o
o
o
o
o

18. miejsce = -4
19. miejsce = -5
20. miejsce = -6
21. miejsce = -7
22. miejsce = -8
23. miejsce = -9
24. miejsce = -10
25. miejsce = +25

-

Inne nagrody przyznane podczas Konkursu Piosenki Eurowizji = +25
Nul points od jury w ostatnim wieczorem = -20
Nul points od głosowania telewidzów w ostatnim wieczorem = -20

-

Punkty wynikające z cząstkowego rankingu w półfinale:
o Artysta, mający prawo głosu podczas wieczoru, jest już zakwalifikowany do finału (z
występem lub bez) = +30
o Artysta zakwalifikuje się do finału = +10
o Artysta nie zakwalifikuje się do finału = -10

-

Ostatni artysta zakwalifikowany do finału za każdy półfinał = +10

-

Owacja na stojąco publiczności Eurowizji (bonus nie przysługuje, jeśli publiczność jest zawsze na
stojąco i jeśli wstaje tylko sektor lub niewielka część publiczności) = +25
Instrument muzyczny płonie lub iskrzy się podczas występu = +10
Widoczny cycek (nie liczy się prześwitująca odzież) = +10 (za każdy cycek)
Artysta ma okulary przeciwsłoneczne = +5
Artysta nosi szelki = +10
Artysta tańczy wykonując choreografię jednoznacznie związaną z jego piosenką (np. w 2021 r.:
ważne dla Daði & Gagnamagnið, nieważne dla Gjon's Tears) = +10
Chórzyści i/lub muzycy (z wyjątkiem artystów biorących udział w konkursie) = +10
Tancerze (z wyjątkiem artystów biorących udział w konkursie) = +10
Obecność performerów (z wyłączeniem artystów, chórzystów, muzyków i tancerzy) = +20

-

-

Bonusy odnoszące się do artystów, muzyków, chórzystów, tancerzy i/lub wykonawców:
Szczudła podczas przedstawienia = +10
Zostają uniesione w górę i pozostają zawieszone w powietrzu = +10
Zmiana lub całkowite przekształcenie ich stroju = +10
Śmiertelne skoki = +10
Noszą maski = +10
Twerkowanie = +10
Noszą ubrania, gadżety, makijaże, peruki lub inne przedmioty w kolorach jednoznacznie kojarzących
się z flagą kraju, dla którego artysta występuje w konkursie = +5
Biorą ze sobą flagę kraju, dla którego artysta występuje w konkursie = +10
Wyraźne użycie maszyny wiatrowej = +5
Wyraźne użycie maszyny do wytwarzania mgły = +5
Płomienie, iskry i/lub fajerwerki = +10
Kamera na mikrofonie = +10
Pocałunek w usta (podwójne punkty jeśli to będzie francuski pocałunek) = +15
Deklaracje, gesty i/lub symbole pro-LGBTQ+ = +10
Deklaracje, gesty i/lub symbole pro-ochrony środowiska = +10
Deklaracje, gesty i/lub symbole wyrażające poparcie dla pracowników sektora rozrywkowego = +10
Deklaracje, gesty i/lub symbole na rzecz pokoju i/lub przeciwko wojnie = +10
Artysta zamoczy się na scenie (jeśli zanurzy się w basenie albo będzie autorem lub ofiarą rzucenia
balonem z wodą, bonus jest podwojony) = +10
Słowa podziękowania po przedstawieniu = +5
Słowa podziękowania dla kraju goszczącego = +10
Wzruszenie z widocznymi łzami w trakcie lub po występie = +10
Artysta, który wystąpi jako pierwszy (każdego wieczoru) = +10
Artysta, który wystąpi jako ostatni (każdego wieczoru) = +10
Przeklinanie przed lub po występie, nie liczą się przeklinania w tekście4 = +20
Prowokujące gesty wykonawcy wobec publiczności = +20

-

-

Moonwalk = +20
Stage diving = +20
Artysta schodzi na parter = +20
Artysta pocałuje kamerę (musi być kontakt między ustami a obiektywem) = +20
Mic drop = +30
Artysta zostaje bezpodstawnie oskarżony przez prasę o zażywanie narkotyków = +50
Nieplanowane wtargnięcie na scenę podczas performansu (jeśli intruz pokazuje części intymne,
bonus jest podwajany) = +50
Utrata zmysłów = +50
Artysta wyraźnie wypowiada słowo "FantaEurovision" podczas wywiadów, w mediach
społecznościowych i/lub w programach, w których jest zapraszany5 (bonus przyznawany tylko za
pierwsze wypowiedzenie przez artystę słowa “FantaEurovision” poza sceną) = +10
Artysta wyraźnie wypowiada słowo FantaEurovision (premia przyznawana tylko raz) = +25
Artysta wykonuje typowy włoski gest, mówiąc "Mamma mia" (jeśli wykona tylko jedną z dwóch
czynności otrzymuje połowę punktów, bonus przyznawany tylko podczas finału) = +50

-

Artysta nosi muszkę = -10
Artysta nosi frottowe skarpety do sandałów = -10
Artysta jest bosy = -10
Korzystanie z autotune = -10
Artysta siada na scenie, schodach lub podłodze podczas przedstawienia = -10
Artysta rozbija instrumenty = -20
Mikrofon lub statyw mikrofonowy artysty przypadkowo spada = -20
Artysta, chórzyści, muzycy, tancerze lub performerzy przypadkowo potkną się lub upadną = -25
Artysta przypadkowo wpada do basenu = -30
Artysta pluje w stronę kamery = -30
Gwizdy dezaprobaty wyraźnie słyszalne z widowni = -30
Problemy techniczne powodujące przerwanie utworu = -50
Pozytywny wynik testu na obecność Covid-19 u artysty w tygodniu, w którym odbywa się Konkurs
Piosenki Eurowizji6 = -50
- Bluźnierstwo na żywo7 = -66,6
- Piosenka i/lub artysta zdyskwalifikowani = -100

FIF
Federazione Italiana FantaEurovision

NOTICE:
This rulebook is not intended to be official. In case of quibbles and discrepancies, the Italian and English rulebooks will
be taken as official and authentic. FIF would like to thank all translators from the bottom of its heart and invites all
FantaCoaches to do the same.

4 FIF

przyzna bonus, gdy będzie w stanie wykryć i/lub zrozumieć przekleństwa. FIF jest otwarty na wszelkie zgłoszenia, które mogą być pomocne.
Bonus zostanie przyznany podczas następującego wieczoru
6 Malus zostanie przyznany podczas wieczoru następującego po powiadomieniu artysty o pozytywnym wyniku testu na Covid-19
7 Fif przyzna malus, gdy będzie w stanie wykryć i/lub zrozumieć bluźnierstwo. FIF jest otwarty na wszelkie zgłoszenia, które mogą być pomocne.
5

