Regulament FantaEurovision
-

-

-

-

-

Fiecare jucător are la dispoziție 100 saBaudi1 pentru a cumpăra 5 din artiștii înscriși în concurs
Fiecare echipă trebuie să fie compusă obligatoriu din 5 artiști,dintre care unul va fi numit căpitan
Echipele trebuiesc înscrise până luni 09 mai 2022 la ora 23:59
Punctele Bonus și Malus pentru fiecare artist vor fi atribuite conform acestui regulament,în cazul în care
atribuirea punctelor Bonus sau Malus este neclară , decizia finală va fi a FIF2 care va verifica situația în mod
profesional,necondiționat și obiectiv. În alte cazuri de neclaritate sau neregulamentare FIF va lansa
interpretări oficiale în timpul săptămânii când se desfășoară Eurovision Song Contest
Punctele Bonus sau Malus are căpitanului vor fi dublate
Atribuirea punctelor Bonus sau Malus se va aplica artiștilor începând cu primul minut al transmisiei în direct
al Eurovision Song Contest până la finalizarea transmisiunii în direct a marii finale. (Tot ce se întâmplă
înainte sau după Eurovision Song Contest nu se va lua în calcul)
Când nu este specificat,punctele Bonus și Malus se atribuie acțiunilor făcute de către artist sau evenimente
care îl implică de când este anunțat să urce pe scenă până când își termină prestația live în cadrul
transmisiunilor Eurovision Song Contest.
În cazul în care un artist rezultă pozitiv la infecția cu Covid-19 sau deplasarea acestuia la Torino este
imposibilă,va fi utilizată o prestație pre-înregistrată. În acest caz,punctele Bonus și Malus vor fi atribuite
bazându-se pe această prestrație pre-înregistrată.
Câștigă cine va totaliza cele mai multe puncte după terminarea Eurovision Song Contest.
Regulamentul s-ar putea să sufere modificări din partea FIF până pe data de luni 09 mai 2022 la ora 23:59

Atribuirea punctelor Bonus și Malus
-

Punctaje bazate pe clasamentul seratei finale3:
o 1º Locul = +50
o 10º Locul = +4
o 2º Locul = +35
o 11º Locul = +3
o 3º Locul = +25
o 12º Locul = +2
o 4º Locul = +10
o 13º Locul = +1
o 5º Locul = +9
o 14º Locul = 0
o 6º Locul = +8
o 15º Locul = -1
o 7º Locul = +7
o 16º Locul = -2
o 8º Locul = +6
o 17º Locul = -3
o 9º Locul = +5
o 18º Locul = -4

-

Punctaje bazate pe clasamentul juriilor din serata finală:
o Locul 1 = +25
o Locul 2 = +10
o Locul 3 = +5

-

Punctaje bazate pe clasamentul televotului din serata finală:
o Locul 1 = +25
o Locul 2 = +10
o Locul 3 = +5

1 saBaudi

o
o
o
o
o
o
o

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

= moneda oficială a FantaEurovision
Jurizarea FIF (Federazione Italiana FantaEurovision / Federația Italiană de FantaEurovision) este de necontestat
3
În cazul în care poziția finală a unui artist este nespecificată, punctajele acelor poziții nu vor fi atribuite
2

-

Alte premii oferite în timpul transmisiunilor live ale Eurovision Song Contest = +25
Niciun punct din partea juriilor în timpul seratei finale = -20
Niciun punct din partea televotului în timpul seratei finale = -20

-

Punctaje bazate pe clasamentul parțial din semifinale:
o Artistul cu drept de vot în semifinala respectivă este deja calificat în marea finală (cu sau fără prestație
live în seara respectivă) = +30
o Artistul se califică în finală = +10
o Artistul nu se califică în finală = -10

-

Utlimul artist anunțat ca finalist = +10
Standing ovation din partea publicului Eurovision Song Contest (bonusul nu se atribuie dacă publicul este
tot timpul în picioare sau dacă se ridică în picioare un singur sector sau o parte mică din public) = +25
Instrument muzical în flăcări sau care emite scântei în timpul prestației în direct = +10
Nip-slip (un sfârc care se vede în direct, dacă se vede în transparență nu se pune) = +10 (pentru fiecare
sfârc)
Artistul poartă ochelari de soare = +5
Artistul poartă bretele = +10
Artistul dansează o coreografie care nu are legătura cu melodia sa (de exemplu în 2021: valid pentru Daði &
Gagnamagnið, invalid pentru Gjon's Tears) = +10
Coriști și/sau muzicieni (fără artiștii din competiție) = +10
Dansatori (fără artiștii din competiție) = +10
Prezența unui performer (fără artiștii din competiție,coriștii,muzicienii sau dansatorii) = +20

-

-

Bonusuri legate de artiști,muzicieni,coriști,dansatori și/sau perfomer:
Picioroange în timpul prestației live = +10
Sunt ridicați și rămân suspendați în aer = +10
Își schimba sau își transformă de tot outfit-ul = +10
Salturi mortale = +10
Poartă măști = +10
Twerking = +10
Poartă hainte,gadget-uri,machiaj,perucă sau alte lucri cu culorile asociate steagului țării cu care participă în
concurs = +5
Poartă steagul țării cu care participă în concurs = +10
Utilizarea evidentă a mașinii de vânt = +5
Utilizarea evidentă a mașinii de ceață = +5
Flăcări,scântei și/sau artificii = +10
Sărut pe gură (dacă este sărut franțuzesc punctajul se dublează) = +15
Declarații,gesturi și/sau simboluri pro LGBTQ+ = +10
Declarații,gesturi și/sau simboluri pro feminism = +10
Declarații,gesturi și/sau simboluri în favoarea susținerii mediului înconjurător = +10
Declarații,gesturi și/sau simboluri care exprimă solidaritatea lucrătorilor din lumea spectacolului = +10
Declarații,gesturi și/sau simboluri în favoarea păcii și/sau împotriva războiului = +10
Artistul se udă pe scenă (dacă se aruncă în piscină sau dacă împinge pe cineva în piscină sau este aruncat în
piscină bonusul se dublează) = +10
Cuvinte de mulțumire după prestația live = +5
Cuvinte de mulțumire țării gazdă = +10
Artistul se emoționează și lacrimează în timpul sau după prestația sa live = +10
Primul artist care urcă pe scenă (în fiecare serată) = +10
Ultimul artist care urcă pe scenă (în fiecare serată) = +10
Cuvinte urâte înainte sau după prestația sa live,cuvintele urâte din textul cântecului nu se pun4 = +20
Gesturi provocatoare făcute de artist către public = +20
Moonwalk = +20

-

-

-

Stage diving = +20
Artistul coboară către public = +20
Artistul sărută camera de luat filmări (trebuie să fie contact între buze și aparat) = +20
Mic drop = +30
Artistul este acuzat pe nedrept de folosirea substanțelor stupefacente de către presă = +50
Invadarea scenei neprogramată în timpul prestației live (dacă intrusul arată la cameră părți intime bonusul
se dublează) = +50
Pierdere de sensuri = +50
Artistul spune în mod expresiv cuvântul FantaEurovision în timpul interviurilor,comunicări pe rețele de
socializare și/sau apariții ca oaspete5 (Bonusul se atribuie doar prima dată când artistul va spune în mod
expresiv cuvântul FantaEurovision în afara scenei) = +10
Artistul spune în mod expresiv cuvântul FantaEurovision (Bonusul se atribuie o singură dată) = +10
Artistul face gestul anghinarei spunând ”Mamma mia” (dacă face unul dintre aceste lucruri primește
jumătate de punctaj,bonusul se atribuie doar în serata finală) = +50
Artistul poartă papion = -10
Artistul poartă șosete terry cu sandale = -10
Artistul este desculț = -10
Folosirea autotune-ului = -10
Artistul se așează pe scenă,pe scări sau pe pământ în timpul prestației live = -10
Artistul strică instrumente = -20
Artistului îi cade din greșeala microfonul sau suportul de microfon = -20
Artistul,coriștii,muzicienii,dansatorii sau performerii se împiedică sau cad din greșeală = -25
Artistul cade din greșeală în piscină = -30
Artistul scuipă către camera de filmat = -30
Fluiere de dezaprovare din partea publicului care se aud clar = -30
Probleme tehnice care cauzeaza întreruperea cântecului = -50
Artistul rezultă positiv la Covid-19 în timpul săptămânii când se desfășoară Eurovision Song Contest6 = -50
Înjurătură în direct7 = -66,6
Cântec și/sau artist descalificați = -100

FIF
Federația Italiană de 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

va atribui bonusul când va reuși să înțeleagă să capteze/înțeleagă eventualele cuvinte urâte. Orice ajutor din parte externă va fi de mare
ajutor FIF
5 Punctajul Bonus va fi atribuit în următoarea tranmisiune în direct
6 Punctajul Malus va fi atribuit în următoarea tranmisiune live după confirmarea și comunicarea rezultatului pozitiv
7FIF va acorda puncajul Malus când va reuși să înțeleagă să capteze/înțeleagă eventualele cuvinte urâte. Orice ajutor din parte externă va fi de
mare ajutor FIF

