BASES LEGALS DE L'ENIGMÀRIUS
Què cal fer? Cal endevinar una paraula que
resolgui l'enigma plantejat diàriament per
Màrius Serra a "El matí de Catalunya Ràdio"
segons les condicions establertes i enviar-la.
Com cal fer-ho? Només es pot participar per
correu electrònic a copa@enigmarius.cat (o,
quan escau, a lliga@enigmarius.cat) amb la
resposta al títol del correu i les dades del
participant a la primera línia del cos del
missatge interior. S'admet només 1 missatge
per participant. Qualsevol repetició serà
eliminada, sense tenir en compte si la
resposta és correcta. Qualsevol correu
electrònic que no porti la resposta correcta a
l'assumpte (títol) serà descartat.
Quan cal fer-ho? El periode hàbil de
participació comença quan s'emet el
plantejament, a les 7.50 h, i acaba a les 9:30.
Els dilluns, el Superenigmàrius es planteja
als volts de les 10:30 i es poden enviar
respostes fins a les 11.30.
Qui pot participar? Poden participar-hi tots
els oients de Catalunya Ràdio.

Qui pot guanyar els premis? Opten als
premis diaris tots els correus electrònics amb
la solució a l’assumpte i les dades (nom,
població i telèfon) a l’interior que arribin en el
període hàbil de participació, en el benentès
que només s'accepta 1 missatge per
participant. El guanyador surt d'un sorteig
entre els missatges encertats. Un
professional de Catalunya Ràdio tria un
número a l'atzar entre tots els missatges
admesos. Si correspon a una resposta
encertada, el participant ja s'endú el premi. Si
està equivocat el guanyador és el missatge
anterior encertat
segons l'ordre numèric derivat de la recepció
i després, el número més proper. El mateix
succeeix si el guanyador correspon a un
participant que ja hagi obtingut el premi dins
del trimestre. A banda del premi diari, els
missatges correctes permeten sumar punts a
la classificació general de la Copa (o de la
Lliga). L'adreça ha de ser la mateixa durant
tota la competició, i només es pot canviar per
causa justificada.
Puntuacions de la Copa 2017 i de la Lliga
2018? Cada enigmàrius dóna punts segons
el nombre d'encertants que obté, d'una

manera inversament proporcional, de manera
que els centenars d'encertants es restin de la
màxima puntuació de 20 punts. És a dir, que
els enigmes encertats per més de 1900
participants atorguen 1 punt, entre 1800 i
1899 encertants 2 punts, entre 1700 i 1799 3
punts, 4 punts entre 1600 i 1699 encertants,
5 punts entre 1500 i 1599, 6 punts entre
1400 i 1499, 7 punts entre 1300 i 1399, 8
punts entre 1200 i 1299, 9 punts entre 1100 i
1199 encertants, 10 punts entre 1000 i 1099,
11 punts entre 900 i 999, 12 entre 800 i 899,
13 entre 700 i 799, 14 entre 600 i 699, 15
entre 500 i 599, 16 entre 400 i 499, 17 entre
300 i 399, 18 entre 200 i 299, 19 entre 100 i
199 i 20 punts en l'hipotètic cas que un
enigmàrius fos endevinat, només, per menys
de 100 participants.. Els superenigmàrius
donen 3 punts, tal com s'anuncia cada
dilluns.
Puntuen per a la Copa 2017 els enigmes
plantejats des del dia 1 de setembre al 15 de
desembre de 2017. La classificació general
s'actualitza setmanalment i es pot consultar
al web del programa.
Qui n'arbitra les incidències? Un jurat
unipersonal constituït per Màrius Serra resoldrà

qualsevol conflicte que pugui sorgir. Les seves
decisions seran inapel·lables. Tots els dubtes,
reclamacions i consultes seran atesos a través del
correu consulta@enigmarius.cat

