Regulamento FantaEurovision
-

-

-
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Cada jogador tem 100 SaBaudis1 que podem usar para “comprar” 5 artistas entre os concorrentes.
É obrigatório formar uma equipe de 5 artistas, não menos que isso, não mais que isso, e nomear um
deles como capitão.
O prazo para envio de sua equipe é 9 de maio às 23h59.
Bônus e penalidades serão aplicados a todos os artistas de acordo com as seguintes regras. Se a
aplicação de um bônus ou uma penalidade for incerta, o FIF2 terá a palavra final: avaliará
profissional, incondicional e factualmente o caso em questão. A FIF sempre divulgará suas
interpretações oficiais durante a semana do Eurovision Song Contest.
Bônus e penalidades aplicadas ao capitão durante a grande final serão dobradas.
Bônus e penalidades são pontuados desde o primeiro minuto do Eurovision Song Contest até o final
da ‘grande final’ (tudo o que acontecer antes ou depois desse intervalo de tempo não será contado.
Se não especificado, bônus e penalidades referem-se a ações realizadas pelo artista ou a eventos
que o envolvam desde o momento em que sua apresentação é anunciada até a saída do palco
(durante os saraus do Eurovision Song Contest).
Se um artista ou banda for testado positivo para Covid-19 e não puder ir a Turim, a apresentação de
backup será utilizada. Nesse caso, bônus e penalidades serão aplicados com base no desempenho
do backup.
O jogador com a maior pontuação total no final do Eurovision Song Contest será proclamado
vencedor.
Este regulamento pode ser modificado pela FIF até 9 de maio de 2022 às 23h59.

Bônus e Penalidades
-

Pontos de classificação da Grande Final3:
● 1º Lugar = +50
● 2º lugar = +35
● 3º lugar = +25
● 4º lugar = +10
● 5º lugar = +9
● 6º lugar = +8
● 7º lugar = +7
● 8º lugar = +6
● 9º lugar = +5

●
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10º lugar = +4
11º lugar = +3
12º lugar = +2
13º lugar = +1
14º lugar = 0
15º lugar = -1
16º lugar = -2
17º lugar = -3

-

Pontos de classificação do júri da Grande Final:
● 1º Lugar = +25
● 2º lugar = +10
● 3º lugar = +5

-

Pontos de classificação do tele voto da Grande Final:
● 1º Lugar = +25
● 2º lugar = +10
● 3º lugar = +5
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1

SaBaudis é a moeda do FantaEurovision.

2

O julgamento da FIF (Federazione Italiana FantaEurovision) é final e inquestionável.

3

Se algumas das posições do ranking não forem especificadas, os pontos para essas posições não serão atribuídos.

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

-

Outros prêmios atribuídos durante o Eurovision Song Contest = +25
Pontos nulos pelo júri durante a Grande Final = -20
Pontos nulos por tele voto durante a Grande Final = -20

-

Pontos de classificação parcial da semifinal:
● O artista com direito a voto à noite já está qualificado para a Grande Final (com ou sem
apresentação) = +30
● O artista se classifica para a Grande Final = +10
● O artista não se qualifica para a Grande Final = -10

-

Último artista a se classificar para a Grande Final em cada semifinal = +10

-

Aplausos de pé da plateia no Eurovision Song Contest (o bônus não é válido se a plateia está sempre de
pé ou se apenas uma seção/área ou uma pequena parte da plateia se levanta) = +25
Instrumento musical pegando fogo ou soltando faíscas durante a apresentação = +10
Nip-slip (mamilo à vista, transparência não conta) = +10 (para cada mamilo)
Artista usa óculos escuros = +5
Artista usa suspensórios = +10
O artista dança uma coreografia inequivocadamente associada à sua música (por exemplo, em 2021:
válido para Daði & Gagnamagnið, não é válido para Gjon’s Tears) = +10
Coristas e/ou músicos (excluindo os artistas competidores) = +10
Dançarinos (excluindo os artistas competidores) = +10
Presença de performers / artistas performistas (excluindo os artistas competidores, coristas, músicos e
dançarinos) = +20

-

-

Bônus referentes a artistas, músicos, coristas, bailarinos e/ou performers:
Perna-de-pau na apresentação = +10
Artistas são levantados e permanecem suspensos no ar = +10
Eles mudam ou transformam completamente as roupas = +10
Salta mortal/cambalhotas = +10
Eles usam máscaras = +10
Twerking/rebolar = +10
Eles usam roupas, gadgets, maquiagem, perucas ou qualquer outra coisa com cores inconfundivelmente
associadas com os da bandeira do país pelo qual o artista concorre = +5
Eles carregam a bandeira do país pelo qual o artista está concorrendo = +10
Uso óbvio de máquina de vento = +5
Uso óbvio de máquina de fumaça/neblina = +5
Chamas, faíscas ou fogos de artifício = +10
Câmera no microfone = +10
Beijo na boca (duplo para beijo de/com língua) = +15
Declarações, gestos e/ou símbolos pró-LGBTQ+ = +10
Declarações, gestos e/ou símbolos pró-feministas = +10
Declarações, gestos e/ou símbolos a favor da sustentabilidade ambiental = +10
Declarações, gestos e/ou símbolos de solidariedade com os trabalhadores da indústria do
entretenimento = +10
Declarações, gestos e/ou símbolos a favor da paz e/ou contra a guerra = +10

-

-

-

Artista se molha no palco (se mergulhar na piscina, jogar água em alguém / lhe jogarem água, o bônus
dobra) = +10
Palavras de agradecimento pós-apresentação = +5
Palavras de agradecimento ao país anfitrião = +10
O artista se emociona com lágrimas óbvias durante ou no final da apresentação = +10
Primeiro artista a se apresentar (cada noite) = +10
Último artista a se apresentar (cada noite) = +10
Xingar antes ou depois da apresentação (xingamento na letra não conta)4 = +20
Gestos provocativos do artista contra o público = +20
Moonwalk = +20
Mergulho de palco = +20
O artista desce até a plateia = +20
Artista beija a câmera (deve haver contato entre os lábios e a câmera) = +20
Queda de microfone / jogar o microfone no chão = +30
Artista é falsamente acusado de uso de drogas pela imprensa = +50
Invasão de palco não planejada durante a apresentação (se o intruso mostrar partes íntimas, o bônus
duplica) = +50
Perda de consciência = +50
Artista diz explicitamente a palavra FantaEurovision durante entrevistas, em mídias sociais e/ou
participações especiais5 (bônus concedido apenas na primeira vez que o artista diz explicitamente a
palavra FantaEurovision fora do palco) = +10
Artista diz expressamente a palavra FantaEurovision (bônus atribuível apenas uma vez) = +25
Artista faz o “gesto alcachofra” e diz “Mamma Mia” (se fizer apenas uma das duas ações, eles recebem
metade dos pontos, bônus atribuível apenas durante a Grande Final) = +50
Artista usa gravata borboleta = -10
Artista usa meias felpudas com sandálias = -10
Artista descalço = -10
Use de autotune = -10
Artista se senta no palco, escada ou chão durante a apresentação = -10
Artista quebra qualquer instrumento = -20
Artista deixa cair acidentalmente o microfone ou o suporte do microfone = -20
Artista, coristas, músicos, dançarinos ou performers acidentalmente tropeçam ou caem = -25
Artista acidentalmente cai na piscina = -30
Artista cospe em direção à câmera = -30
Assobios de desaprovação claramente audíveis do público = -30
Problemas técnicos que façam com que a música seja interrompida = -50
Artista é testado positivo para Covid-19 durante a semana do Eurovision Song Contest⁶ = -50
Blasfêmia ao vivo⁷ = -66,6
Música e/ou artista desqualificado = -100

FIF
Federazione Italiana FantaEurovision

⁴FIF atribuirá o bônus se conseguir pegar e/ou entender qualquer palavrão. A FIF está aberta a quaisquer relatórios que possam ajudar.
⁵Premiado na noite seguinte do show.
⁶Penalidade atribuída na noite do show após a comunicação do teste positivo.
⁷A FIF atribuirá a penalidade se for capaz de captar e/ou compreender qualquer blasfêmia. A FIF está aberta a quaisquer relatórios que
possam ajudar.

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.

