
 

 

OFICIÁLNE PRAVIDLÁ MAJSTROVSTIEV SVETA V SAUNOVÝCH 
RITUÁLOCH 2021 

 
 
 

Najvýznamnejšou súčasťou Majstrovstiev sveta v saunových rituáloch (ďalej AUFGUSS-WM) 
je takzvaná Aufguss šou. Ide o klasické saunovanie s pridaním špeciálnej hudby, animácií, 
kostýmov, choreografie a iných efektov. Pozornosť sa zameriava najmä na klasické prvky ako 
voda/ľad, uterák/vírenie vzduchu, vône. Na podporu zážitku z potenia divákov sa pridávajú 
individuálne a kreatívne prvky.  
 
Právnym základom národných majstrovstiev by mali byť oficiálne pravidlá. Pri kvalifikácii sú 
prípustné mierne odchýlky.  
 
Registrácia národnej súťaže do oficiálnej kvalifikácie AUFGUSS-WM by mala byť uzavretá do 
určeného termínu do konca februára daného kalendárneho roku. Registrácia je platná iba 
s kompletne vyplneným súhlasom.  
 

 

PODMIENKY 
 
AUFGUSS-WM sa môžu zúčastniť iba jednotlivci zamestnaní ako saunamastri vo wellness 
centre (potrebné overenie), teda ovládajú saunové rituály, certifikovaní saunamastri 
(vyžaduje sa certifikát) alebo úspešní účastníci súťaží v saunovaní. Každý účastník sa môže 
prihlásiť a zúčastniť iba raz za kolektív a raz ako jednotlivec.  
 
Účastníci AUFGUSS-WM sa kvalifikujú na národných kvalifikáciách vo svojich krajinách alebo 
priamou kvalifikáciou na základe predošlého roka. Po roku 2020 bude priama kvalifikácia 
pozastavená, takže národné kvalifikačné kolo bude jedinou cestou k účasti. Účastníci môžu 
reprezentovať krajinu, odkiaľ pochádzajú alebo v ktorej aspoň 1 rok pracovali. V prípade 
tímov musí túto podmienku spĺňať aspoň jeden člen tímu. Obe podmienky sú rovnaké – 
národnosť a práca. Pri určovaní ročného zamestnaneckého vzťahu je rozhodujúcim dátumom 
konanie národnej kvalifikácie. Od tohto dátumu sa odpočíta jeden rok. V prípade potreby sa 
môže vyžadovať potvrdenie od zamestnávateľa.  
 
Ak sa v domácej krajine alebo v krajine zamestnávateľa neuskutoční národná kvalifikácia, 
účastník sa môže prihlásiť za štartovací poplatok vo výške 120 € priamo do vylučovacieho 
kola. V tomto prípade tiež platia podmienky uvedené vyššie.  
 
Počet účastníkov, ktorí sa môžu na základe národnej kvalifikácie prihlásiť na AUFGUSS-WM, 
určuje kvalifikačný kľúč a závisí od viacerých faktorov napr. počet obyvateľov a  hustota 
obyvateľstva v krajine.   
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DISCIPLÍNY 
 

Definícia: Súťaž jednotlivcov v saunových rituáloch 
 

Saunový rituál sa koná výlučne v priestoroch sauny a vykonáva ho iba saunamaster (bez 
pomoci druhých).  
 

Definícia: Súťaž tímov v saunových rituáloch 
 

Saunový rituál sa koná výlučne v priestoroch sauny a vykonávajú ho najviac 2 alebo 3 
saunamastri (bez pomoci druhých).  
 

 

TÉMA SAUNOVÉHO RITUÁLU 
 

Témy sú voliteľné a treba ich oznámiť pri registrácii na AUFGUSS-WM. 
 

 

TRVANIE SAUNOVÉHO RITUÁLU 
 

Saunový rituál trvá 10 až 15 minút vrátanie privítania a  rozlúčky. Čas sa začína počítať, keď 
saunamaster vojde do sauny (max. 15 minút). 
 

 

PRIVÍTANIE A ÚVOD 
 

Privítanie na úvod rituálu by malo byť v anglickom jazyku a trvať by nemalo viac ako 90 
sekúnd. V rámci privítania by mali zaznieť nasledujúce informácie: meno saunamastra 
a názov rituálu, trvanie rituálu, použité vône, upozornenie, že účastníci môžu saunu 
kedykoľvek opustiť. Presné vysvetlenie príbehu sa považuje za ovplyvňovanie poroty, takže 
sa mu treba vyhnúť. Privítanie je súčasťou rituálu, preto sa ráta do celkového trvania. Každý 
účastník musí najprv predložiť oleje, ktoré bude používať pri rituáli, a  poskytnúť ich 
k nahliadnutiu porote.  
 

 

ÚVOD NA NÁRODNÝCH KVALIFIKÁCIÁCH 
 

Odporúča sa, aby úvod na národných kvalifikáciách zaznel dvojjazyčne (v angličtine + v 
materinskom jazyku) a jeho trvanie by bolo max. tri minúty. Aj v tomto prípade platia 
pravidlá uvedené vyššie.  
 

 

VYBAVENIE / SVETLO / HUDBA 
 

Saunamaster si pripravuje a zariaďuje vybavenie sám. Vedrá, naberačky, vodu a ľad 
zabezpečí hostiteľ. O dekoráciách, kostýmoch, trvaní a hlasitosti hudby, svetle a špeciálnych 
efektoch rozhoduje každý sám.*  
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Hudba, ktorú chcú saunamastri používať pri rituáloch, musí byť nahratá  na usb kľúči ako MP3 
súbor. Dĺžka určená organizátorom sa bude kontrolovať. Príprava a  upratovanie pred a po 
rituáli (inštalovanie a odpratanie výzdoby a pod.) by nemali trvať dlhšie ako 15 minút 
a pomáhať s nimi by mali najviac 2 asistenti.  
 

Akékoľvek úpravy, ktoré by zmenili charakter sauny, musia byť podpísané v písomnej forme 
a odsúhlasené porotou a hostiteľom (mail@aufguss-wm.com). 
 

*Elektrické svetelné efekty: Na použitie sú k dispozícii všetky svetlá a efekty v saune. 
Elektronické načítanie pokynov na svetelné efekty je na požiadanie. Zariadenia a predmety 
používané saunamastrami nesmú byť v rozpore s protipožiarnymi a bezpečnostnými 
predpismi. Organizátor môže zakázať použitie akýchkoľvek zariadení, ktoré sú v rozpore 
s protipožiarnymi a bezpečnostnými predpismi. Vchod a východ musia byť kedykoľvek 
dostupné. 
 

 

DISKVALIFIKÁCIA 
 

V prípade porušenia ktorýchkoľvek z vyššie uvedených pravidiel nasleduje okamžitá 

diskvalifikácia.  
 

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 
 

1. Profesionalita & celkový dojem zo saunamastra 
2. Nárast a rozloženie tepla 

3. Techniky vírenia vzduchu (uterákom a pod.) 
4. Použité vône, dávkovanie  
5. Téma, realizácia a zábavné resp. divadelné prvky  
6. Emócie, kreativita, atmosféra 
7. Tímový duch (platí iba pre tímy) 

 

 

Podrobnosti ku kritériám hodnotenia sú opísané v katalógu hodnotenia.  
 

Pri každom kritériu sa dá dosiahnuť najmenej 0 a najviac 10/15 bodov, takže celkové 
najvyššie skóre môže byť 80 (tímová súťaž) a 70 bodov (súťaž jednotlivcov). 
 

Z hlavnej poroty volí 6 členov (vnútri sauny). Pre medzinárodnú porovnateľnosť sa určuje 10 
členov poroty, pričom najvyššie a najnižšie skóre sa vopred škrtajú. Odborná porota má 
100% váhu. Celkovo sa dá dosiahnuť najviac 800 bodov v tímovej súťaži a 700 bodov v súťaži 
jednotlivcov.  
 

Zvíťazí saunamaster s najvyšším celkovým skóre.  
 

Dá sa udeľovať aj cena verejnosti. Rozhodnutie, akú formu bude cena mať, je na 
organizátorovi. Počet vybraných hostí pre potenciálnu cenu verejnosti ako aj počet členov 
odbornej poroty sa môžu v jednotlivých kvalifikáciách odlišovať, no systém bodovania a  váhy 
je všade rovnaký.   
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HLAVNÁ POROTA 
 

Porota sa na www.aufguss-wm.com vyhlasuje samostatne a pozostáva zo 14 členov. 
Členovia hlavnej poroty sú zastúpení aj na národných kvalifikáciách. Každý člen hlavnej 
poroty sa musí zúčastniť aspoň troch národných súťaží. Na každej národnej súťaži musia 
hodnotiť aspoň dvaja členovia hlavnej poroty. Ostatných členov vopred určí organizátor. 
Hlavná porota sa na finále rozdelí do dvoch rovnako veľkých skupín, každá bude mať svojho 
predsedu. Nominácie do poroty sa uzatvárajú v určenom termíne koncom februára daného 
roku v kancelárii AUFGUSS-WM pred začiatkom súťaže. 
  

 

VEREJNÁ POROTA 
 

Voliť môže 10 až 20 ľudí z publika prítomného na rituáli. Vyberá ich náhodne referent 
verejnej voľby a zapíše ich body. Najvyššie a najnižšie skóre sa škrtajú.  
 

ÚĆASTNÍCI SÚŤAŽE A ICH ASISTENTI NESMÚ VOLIŤ! 
 

 

LÍSTKY 
 

Hostiteľ poskytuje vstupenky pre hostí na každý rituál. Účastníci kvalifikácií dostanú lístky pre 
priateľov a fanúšikov, ktorí cestujú s nimi. Ak má účastník záujem o lístok na rituál iného 
súťažiaceho, môže ho získať iba od daného súťažiaceho.  
 

 

ŠTARTOVACIA LISTINA 
 

Časový rozpis k štartovacej listine by sa mal určiť deň vopred za prítomnosti člena hlavnej 
poroty prostredníctvom žrebovania. Výsledky žrebovania sa zaznamenajú a  podľa nich sa 
zostaví štartovacia listina.  
 

 

KVALIFIKAČNÝ KĽÚČ 
 

Na finále AUFGUSS-WM 2020 sa udeľuje 64 štartovacích miest – 32 pre jednotlivcov a 32 pre 
tímy. Iba hostiteľ má právo udeľovať divoké karty.  
 

Počet jednotlivcov a tímov, ktorí sa môžu kvalifikovať na finále z národných kvalifikácií, je 
uvedený v tabuľke nižšie. Vylučovacie kolá sú druhou šancou na dosiahnutie finále.  
 

O číslach rozhoduje AUFGUSS-WM e.V. na základe skúseností z predošlých rokov. Sú 
zosúladené s počtom obyvateľov a registračnými podmienkami jednotlivých krajín, aby bola 
kvalifikácia čo najspravodlivejšia.   
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Krajina Jednotlivci  Tímy Vylučovacie kolo  
     

Poľsko 3 3 1   
     

Belgicko 1 1 1   
     

Holandsko 3 3 1   
     

Taliansko 3 3 1   
     

Nemecko 3 3 1   
     

Švajčiarsko 1 1 1   
     

Nórsko 2 2 1   
     

Dánsko 2 2 1   
     

Maďarsko 3 3 1   
     

Česká republika 3 3 1   
     

Slovensko 1 1 1   
     

Slovinsko 1 1 1   
     

Rakúsko 1 1 1   
     

Rusko 1 1 1   
     

Vylučovacie kolá 3 3   
     

CELKOVO 31 31   
     

Hostiteľ 1 1   
     

FINÁLE 32 32   
     

     
      
 

 

ZMENA VYHRADENÁ. © AUFGUSS-WM December 2020  
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