X – FACTOR

Regulament general
Emisiunea tv X-Factor (denumita in continuare si emisiune) este show-ul de televiziune care
inregistreaza cel mai mare succes international. Este difuzata intr-un numar foarte mare de tari,
atragand o audienta ce insumeaza milioane de telespectatori pe intrega planeta. Spre deosebire de alte
emisiuni asemanatoare, X-Factor aduce in fata telespectatorilor o explozie de trairi si emotii, de la ras
la plans pana descoperirea unor talente cu adevarat iesite din comun! In acest show limitele de varsta
sunt aproape inexistente. Este primul concurs de gen in care pot participa atat solisti cat si interpreti
care canta in duet, ori grupuri.
Derularea emisiunii tv X-Factor se va face prin intermediul postului de televiziune “ANTENA 1”.
Concursul emisiunii tv X-Factor se va desfasura in perioada 01 mai 2011 – 31 martie 2012.
Producatorul emisiunii tv X-Factor este desemnat de catre S.C Antena Tv Group S.A. si este
singurul in masura a stabili si a aduce modificari/completari scenariului, regiei, regulamentului de
concurs si oricaror altor elemente ale emsiunii-concurs sau ale activitatilor ce au legatura cu aceasta
emisiune-concurs.
Pentru a ajunge la auditii, fiecare trebuie sa se prezinte la preselectii.
Pentru a putea participa la preselectii, fiecare concurent trebuie sa fi implinit varsta de 16 ani pana la
data exacta a preselectiei din orasul in care participa. Persoanele sub 18 ani trebuie sa se prezinte
insotite de catre un parinte sau un tutore.
Este necesar ca fiecare persoana ce se prezinta la preselectie sa aiba un document de indentitate. Acest
lucru este valabil si pentru parintii/tutorii care insotesc persoanele sub 18 ani.
Preselectiile vor avea loc in urmatoarele orase:
14 mai – Cluj Napoca, inregistrarea participantilor si auditii, prima etapa
21 mai – Constanta, inregistrarea participantilor si auditii, prima etapa
28 mai – Timisoara, intregistrarea participantilor si auditii, prima etapa
04 iunie – Iasi, inregistrarea participantilor si auditii, prima etapa
11 iunie - Bucuresti, inregistrarea participantilor si auditii, prima etapa
La preselectii pot participa atat solisti cat si artisti ce canta in duet sau trupe.
Piesele interpretate la casting vor fi numai acapella.
Organizatorii preselectiilor cauta oameni cu abilitati vocale deosebite, care sa fie in acelasi timp
amuzanti, atractivi si carismatici, in general oameni care ies din tipare prin felul in care canta sau se
prezinta. Pentru a impresiona participantii se pot baza pe langa vocea de exceptie si pe tinutele
speciale sau dansurile iesite din comun pe care le-au pregatit. Orice lucru ce da dovada de
originalitate si creativitate va fi foarte apreciat.
Cei care vor participa la preselectii este bine sa pregateasca cel putin doua cantece diferite, care sa le
scoata in evidenta calitatile.
Chiar daca vorbim despre preselectii, acestea se vor filma si parti din aceste filmari vor fi difuzate in
cadrul show-ului. Din aceasta cauza este important ca fiecare participant la preselectii sa vina
imbracat asa cum ar dori sa fie vazut de catre juriu, dar si de catre public. Asadar, fiecare trebuie sa ia
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in calcul look-ul care il va pune in valoare si il va scoate in evidenta. Daca tinuta va include un
machiaj deosebit sau accesorii iesite din comun cu atat mai bine. Este de preferat ca interpretarea
piesei/pieselor pregatite pentru preselectie sa nu depaseasca 2 minute. Daca depasesc aceata durata,
este bine sa alegeti partea cea mai interesanta.
Pentru ca este un moment important, pot veni cu voi sa va sustina prietenii, rudele ori admiratorii.
Daca sunteti pensionar, aduceti niste prieteni care sa va fie alaturi. Si pentru ca tot veni vorba de
prieteni, ei pot aduce stegulete, afise sau orice fel de materiale destinate sa va sustina talentul si sa va
puna in valoare personalitatea unica. Toate acestea nu vor face decat sa atraga atentia, in mod
original asupra personalitati voastre unice si asupra telentului vostru special.
Echipa noastra garanteaza ca toti participantii vor fi tratati cu atentie si respect.
Preselectiile se vor desfasura in doua etape (doua zile). Daca nu sunteti din orasul in care se
desfasoara aceste preselectii, trebuie sa luati in calcul un loc de cazare unde sa stati peste noapte in
cazul in care veti trece de prima etapa. Daca nu aveti posibilitatea sa va asigurati acest loc de cazare,
va rugam sa aduceti la cunostinta organizatorilor acest lucru pentru a incerca o rezolvare a
problemei.
Pentru mai multe informatii referitoare la preselectii sau la show, va rugam sa sunati la telefon:
0372108276 sau sa trimiteti un e-mail la adresa: xfactor@antena1.ro
Emisiunea tv X-Factor se desfasoara in 4(patru) etape:

Etapa nr.1 : Preselectiile si Auditiile
In faza de preselectie fiecare dintre concurentii inscrisi au sansa sa cante in fata unui juriu alcatuit
din producatori, specialisti sau vedete ale postului Antena 1 special pregatite de catre licentiatorul
emisiunii Freemantle Media Ltd. Preselectiile se vor desfasura in 5 (cinci) orase din Romania: Cluj
Napoca, Constanta, Timisoara, Iasi si Bucuresti in locatii ce vor fi anunate pe site-ul xfactor.a1.ro. In
urma acestor preselectii juriul va selecta un numar de aproximativ 200 de concurenti (solo sau
grupuri) pentru fiecare dintre cele 5(cinci) orase.
In faza de auditii cu juriu vor participa toti cei care au trecut de faza preselectiilor. Auditiile se vor
desfasura in cele cinci orase: Cluj Napoca, Constanta, Timisoara, Iasi, Bucuresti in locatii ce vor fi
anunate pe site-ul xfactor.a1.ro Juriul va fi alcatuit din 3(trei) judecatori alesi de catre Producatorul
emisiunii. Judecatorii vor selecta dintre participanti un numar de aproximativ 40 de concurenti (solo
sau grupuri) pentru fiecare dintre cele 5(cinci) orase. Juriul voteaza cu Da sau Nu. Pentru ca vor fi
3(trei) judecatori, doua voturi similare decid soarta fiecarei concurent (solo sau grupuri).

Etapa nr.2 : Tabara de pregatire
Tabara de pregatire va reuni intr-o locatie din Bucuresti toti cei aproximativ 200 de concurenti care
au trecut de faza Auditiilor in toate cele cinci orase. Pe parcursul a trei zile de probe si provocari
juriul va selecta pentru etapele urmatoare cei mai buni 24 de concurenti (solo si grupuri) .

Etapa nr.3 : Grupele judecatorilor
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Membrii juriului (cei trei judecatori) vor deveni indrumatori muzicali ai celor care vor reusi sa
ajunga in aceasta faza, inainte de concertele live, fiecare dintre cei trei judecatori preluand cate o
categorie: 16-25 de ani, Peste 25 de ani si Grupuri. Cele trei categorii de concurenti vor petrece doua
zile impreuna cu judecatorul/indrumatorul fiecarei categorii intr-o locatie aleasa de producatorul
emisiunii. La sfarsitul acestei etape fiecare judecator, ajutat de unii dintre cei mai importanti oameni
din industria muzicala va selecta 4(patru) concurenti, in total 12 (doisprezece) concurenti. Cei 12
(doisprezece) concurenti alesi vor ajunge in cea mai importanta si mai spectaculoasa etapa de la XFactor, etapa FINALA.
Etapa nr.4 : FINALA
Prin ascensiunea in aceasta etapa, cei 12 (doisprezece) concurenti finalistii vor deveni protagonistii
unei serii extraordinare de spectacole live in numar de 10(zece) numite in continuare si “Gale”.
Aceste Gale nu vor fi cu nimic mai prejos decat concertele sustinute de cele mai cunoscute staruri din
lumea intreaga si vor avea loc sub semnul grandorii si al spectaculosului, din toate punctele de
vedere. Fiecare dintre cele 10(zece) Gale live se vor desfasura pe durata a doua zile, respectiv in zilele
de sambata si duminica, in Bucuresti, intr-o locatie ce va fi anuntata pe site-ul xfactor.a1.ro. Pe
perioada celor 10(zece) Gale live cei doisprezece finalisti vor fi cazati intr-o locatie speciala aleasa de
catre Producator.
Toate cântecele ce vor fi interpretate de către cei 12 (doisprezece) concurenti finalistii pot fi alese de
către Judecători şi/sau Producători, la absoluta lor discreţie.
Fiecărui Finalist i se va cere să interpreteze cel puţin un (1) cântec diferit în fiecare săptămână în
timpul fiecărei Gale. După fiecare interpretare Judecătorii îşi vor prezenta comentariile.
In cursul sau dupa încheierea fiecărei Gale de Sâmbătă (in functie de libera decizie a Producatorului),
publicul telespectator va vota interpretarea Finalistului, iar voturile vor fi înregistrate. Numărul
voturilor va fi stabilit de către Producători în baza datelor operatorului de vot selectat. Unul sau mai
mulţi Finalişti vor fi eliminati din Competiţie la încheierea Galei de Duminică.
Incepand cu semifinale concursului „Xfactor” Producatorul, la libera sa alegere, poate sa anunte
publicul telespectator, la sfarsitul Galei de Sâmbătă, unul dintre concurentii calificati in etapa
urmatoare, respectiv unul din cei doi concurenti cu cel mai mare numar de voturi, in cursul editiei
respective, din partea telespectatorilor, urmand ca pana la incheierea Galei de Duminica sa se tina in
continuare deschise liniile de vot exclusiv pentru ceilalti trei concurenti ramasi in concurs.
Procesul de eliminare poate atrage după sine următoarele situaţii:
a. fiecăruia dintre cei doi (2) Finalişti cu cel mai mic număr de voturi înregistrate din partea
membrilor publicului i se va cere să interpreteze încă o dată alt cântec, după cum vor stabili
Producătorii, iar apoi Judecătorii vor stabili, la absoluta lor discreţie, un (1) Finalist care va fi
eliminat din Competiţie; sau
b. în cazul în care Judecătorii se află în impas şi nu se pot hotărî, Finalistul cu cel mai mic număr de
voturi înregistrate din partea telespectatorilor va fi eliminat din Competiţie.
Decizia Producătorilor cu privire la orice dispută care decurge din votare, în cadrul oricărui episod al
Programului, va fi definitivă şi obligatorie.
In cazul în care, în timpul Galelor, toţi Finaliştii dintr-o anume Categorie sunt eliminaţi din
Competiţie, Îndrumătorul Categoriei respective va fi, de asemenea, eliminat din Competiţie, dar el va
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continua să participe la fiecare dintre Gale şi i se va putea cere să îşi prezinte comentariile si sa
stabileasca impreuna cu celilati Judecatori eliminarile ulterioare.
Este posibil ca Finaliştilor rămaşi in Gala Finala să li se ceară să interpreteze cel puţin (2) cântece
diferite în timpul Finalei.
Astfel, in editia finala a emisiunii X Factor vor ajunge 3(trei) concurenti, dintre care unul singur
(grup sau solist) devenind singurul castigator al emisiunii X Factor ce va primi marele premiu.
Alegerea este in aceasta etapa exclusiv a telespectatorilor (cel care va primi cele mai multe voturi sa fi
desemnat castigator).
Premiul acordat castigatorului concursului emisiunii X Factor (cel care in finala a primit cele mai
multe voturi din partea telespectatorilor) este in valoare bruta de 200.000 (douasutedemii) euro si va
fi acordat de catre Antena Tv Group prin sponsorul Orange.

ECHIPA X-FACTOR UREAZA MULT SUCCES TOTUROR CANDIDATILOR NOSTRI!
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