
 
Polskie Towarzystwo Saunowe     Regulamin PTS Classic 2020       Strona 1 z 4 

Wersja z dn. 2019.12.18 

 

Regulamin  
Mistrzostw Polski Saunamistrzów  

Ceremonii Klasycznych 

PTS Classic 2022 
 

1. Cele i rola turnieju PTS Classic. 
Turniej Mistrzostwa Polski Saunamistrzów Ceremonii Klasycznych pod nazwą PTS Classic, 
organizowany przez Polskie Towarzystwo Saunowe, wspólnie z Gospodarzami eliminacji i 
finału IV edycji, ma na celu integrację środowiska Saunamistrzów, promowanie kultury 
poprawnego saunowania oraz saunowych ceremonii zapachowych, wykonywanych przez 
profesjonalnych Saunamistrzów. Turniej klasyczny to pierwsza tego typu impreza o 
charakterze współzawodnictwa organizowana w Polsce. W odróżnieniu od wielu turniejów, 
nastawionych na opowiadanie historii i show, skupia się na profesjonalizmie 
Saunamistrzów i atmosferze relaksu oraz promowaniu prozdrowotnych zalet sauny. 
Turniej składa się z trzydniowego finału. W turnieju współzawodniczy maksymalnie 34 
zawodników podzielonych na 3 maksymalnie 12 osobowe grupy, w ocenianych przez Jury 
i publiczność ceremoniach klasycznych. Po ostatniej ceremonii każdych zawodów 
następuje ogłoszenie wyników, dekoracja zwycięzców i pozostałych zawodników.  
 

2. Terminy i lokalizacje zawodów. 

24-26 czerwca 2022  - Aquadrom w Rudzie Śląskiej 
 

3. Zgłoszenie uczestnictwa. 
Do turnieju jako zawodnik może zgłosić się każdy pełnoletni Saunamistrz. Saunamistrz 
powinien być w jakiejkolwiek formie zatrudniony obecnie lub w przeszłości (nie dawniej niż 
12 miesięcy) w obiekcie saunowym lub firmie związanej ze środowiskiem saunowym, albo 
posiadać certyfikat Saunamistrza wydany przez szkoleniowca PTS.  
Zgłoszenia wprowadzane są online na stronie http://turniej.saunowy.pl/rejestracja/, gdzie 
po uzupełnieniu formularza zgłoszeniowego musi nastąpić akceptacja niniejszego 
Regulaminu.  
Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są od 02.06.2022 do 09.06.2022 (lub do wyczerpania 
miejsc). Liczy się kolejność zgłoszeń; Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia 
dowolnego zgłoszenia bez podania przyczyn. W ramach rekrutacji zostanie wyłoniona lista 
maksymalnie 37 zawodników, z których pierwszych 33 zostanie zakwalifikowanych do 
startu w zawodach, a pozostałych 4 jako lista rezerwowych, którymi będzie można zastąpić 



 
Polskie Towarzystwo Saunowe     Regulamin PTS Classic 2020       Strona 2 z 4 

Wersja z dn. 2019.12.18 

 

zawodników w przypadku ich rezygnacji. Zawodnicy z listy rezerwowej zachowują 
gotowość do udziału w turnieju do 23.06.2022. Organizator ustali podział zgłoszeń na 3 
poszczególne dni turnieju wg preferencji zgłoszonych przy rejestracji. Kolejność startu w 
każdej grupie zostanie ustalona w wyniku losowania. Tak ustalone listy Organizator ogłosi 
w terminie do 13 czerwca 2022. 
Zawodnicy nie ponoszą kosztów uczestnictwa w turnieju. Jeśli jednak chcą reprezentować 
obiekt saunowy, w którym są zatrudnieni, obiekt ten powinien przelać na konto PTS 100 zł, 
stając się jednocześnie sponsorem - uczestnikiem. Profity z tego wynikające opisane 
zostały w punkcie 5 Regulaminu. Wpłacona kwota traktowana jest jako darowizna celowa i 
PTS nie wystawi za nią faktury. Natomiast każdy obiekt dostanie podziękowanie na piśmie. 
 

4. Zasady turnieju PTS Classic. 
Zawodników oceniać będzie Jury wyznaczone przez Zespół sędziowski przy PTS, składające 
się z 7 sędziów, przy czym wykonanie danej ceremonii ocenia jednocześnie 5 sędziów. Jury 
ocenia zawodnika w 3 kategoriach: Kodeks, Kunszt i Harmonia. W każdej kategorii każdy 
sędzia ma do dyspozycji od 0 do 10 pkt z możliwością przyznawania punktów cząstkowych 
(z dokładnością do 0,1 pkt.). Odrzucane są 2 skrajne wyniki sędziów. 
Zwycięzcą zawodów zostaje Saunamistrz, który zdobędzie największą liczbę punktów. 3 
najlepszych zawodników otrzyma odpowiednio tytuły Mistrza, I Wicemistrza 
i II Wicemistrza Polski Saunamistrzów Ceremonii Klasycznych 2022. 
Szczegółowe kryteria oceny znajdują się w dokumencie „Zasady oceniania występów 
zawodników w turnieju saunamistrzów PTS Classic” dostępnym na stronie 
http://turniej.saunowy.pl/zasady-oceniania/. Dokument ten jest przewodnikiem zarówno 
dla Jury, jak i dla zawodników. 
Po ostatnim seansie Jury przygotowuje listę wyników i dyplomy za zajęcie pierwszych 10 
miejsc oraz dyplomy uczestnictwa dla pozostałych zawodników. Następnie na zakończenie 
zawodów uroczyście wręcza dyplomy w kolejności od ostatniego miejsca do pierwszego. 
Ogłoszone wyniki są ostateczne. 
 

5. Przywileje i obowiązki Saunamistrzów (zawodników). 
Saunamistrzowie biorący udział w turnieju jako zawodnicy mają zagwarantowane wejście 
do strefy saun w dniu zawodów,  w którym starują.  
Saunamistrzom przysługuje posiłek (obiad) podczas zawodów oraz woda do picia, w dniu 
swojego startu. Zawodnicy przyjezdni mają zapewniony jeden nocleg ze śniadaniem do 
wyboru. Preferencje odnośnie noclegu i dniu startu należy określić w formularzu 
zgłoszeniowym. 
Zawodnicy mają obowiązek zgłosić się na odprawę przed rozpoczęciem zawodów pod 
rygorem niedopuszczenia do udziału w zawodach.   
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Zawodnicy zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu turnieju oraz 
regulaminu obiektu gospodarza a także innych decyzji organizatora związanych z 
turniejem. 
Saunamistrz sam organizuje sobie sprzęt konieczny do przeprowadzenia ceremonii, olejki 
eteryczne i inne źródła aromatów, ręczniki do rozprowadzania powietrza, ewentualne 
źródła dźwięku, jeśli Saunamistrz zdecyduje się na podkład muzyczny, a także inne 
elementy niezbędne podczas ceremonii. Saunamistrz może skorzystać z pomocy osób 
trzecich podczas przygotowania sauny przed ceremonią i posprzątania po jej zakończeniu. 
Saunamistrz jest zobowiązany samodzielnie zaaplikować olejki eteryczne na kule lodowe 
przed swoim seansem, a pomoc osób trzecich obniży ocenę Saunamistrza. Pomocnicy 
Saunamistrzów, którzy nie są zawodnikami, podlegają obowiązkowi zakupu biletów 
zgodnie z cennikiem Gospodarza. 
Saunamistrz może wziąć udział w ceremonii konkursowej w charakterze widza tylko wtedy, 
jeśli są wolne miejsca w saunie po umieszczeniu w niej wszystkich chętnych na seans 
klientów. 
Zawodnik podczas zawodów w miarę możliwości może wykonywać seanse 
pozakonkursowe w innej saunie uzgodnionej z Gospodarzem. 
 

6. Profity dla sponsorów - uczestników. 
Sponsorami uczestnikami są obiekty saunowe lub firmy, które wystawiają swoich 
zawodników do turnieju i wpłacą za każdego zakwalifikowanego zawodnika darowiznę 
celową w kwocie 100 zł na konto PTS. PTS nie wystawi za nią faktury. Natomiast każdy 
dostanie podziękowanie na piśmie. 
Sponsorzy uczestnicy otrzymują w zamian: 
 możliwość umieszczenia na stronie www turnieju, przy sylwetkach Saunamistrzów, 

nazwy obiektu/firmy oraz logo wielkości 160x160px z odnośnikiem do strony www 
obiektu/firmy 

 wyświetlenie nazwy i logo obiektu (po ich dostarczeniu na adres pts-
classic@saunowe.pl i biuro@saunowe.pl )  na materiałach turnieju obok zawodnika 
oraz w relacjach na stronach partnerskich, opisujących ceremonie. 

Nazwa i logo pojawią się w materiałach niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na 
rachunku PTS. Wpłaty należy dokonać najpóźniej w ciągu 7 dni od ogłoszenia listy 
zawodników zakwalifikowanych do turnieju. 
 

7. Postanowienia końcowe. 
Regulamin turnieju obowiązuje wraz z regulaminem obiektu gospodarza w obiekcie 
którego odbywają się zawody oraz Zasadami oceniania, które stanowią odrębne 
dokumenty. 
Naruszenie zasad określonych w regulaminach lub określonych w Zasadach oceniania 
może skutkować dyskwalifikacją zawodnika, a w skrajnych przypadkach wyproszeniem 
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zawodnika z obiektu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, jednakże 
nie później niż do zakończenia przyjmowania zgłoszeń do turnieju, czyli do 09.06.2022. 
Aktualny regulamin dostępny jest na http://turniej.saunowy.pl/regulamin/. 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie głos rozstrzygający należy tylko 
i wyłącznie do organizatora. 
Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i akceptacja jego postanowień końcowych jest 
równoznaczna z akceptacją Regulaminu turnieju, regulaminu obiektu gospodarza oraz 
Zasad oceniania. 

 
Organizator 

 


