OFFICIËLE REGELS AUFGUSS-WM 2019
Het belangrijkste onderwerp van de AUFGUSS-WM is de zogenaamde "Show Aufguss". Dat markeert een klassieke OPGIETING
(hierna Aufguss) door het toevoegen van speciale muziek, animaties, kostuums, choreografie en andere effecten. De nadruk ligt
op klassieke elementen zoals: water / ijs, handdoek / "zwaaien" techniek, of geuren. Om een speciale "zweet-ervaring" voor het
publiek te garanderen, worden individuele en creatieve elementen vakkundig toegevoegd.
De officiële regels moeten de wettelijke basis voor de nationale kampioenschappen zijn. Kleine afwijkingen in de nationale
voorrondes zijn mogelijk.
De registratie van een nationaal concours als officiële kwalificatieronde van de AUFGUSS-WM moet tegen het einde van februari
van het respectieve kalenderjaar van het evenement binnen de gestelde termijn worden voltooid. Registratie is van kracht met
een volledig ingevulde overeenkomst.
VOORWAARDEN
Om deel te nemen aan de AUFGUSS-WM moeten deelnemers werkzaam zijn als MASTER of AUFGUSS (SAUNAMEESTER, vanaf
hier: MoA) in een spafaciliteiten (verificatie nodig) en daarom in staat zijn om de klassieke Aufguss onder de knie te krijgen, een
gecertificeerde MoA (certificaat nodig) of met succes hebben deelgenomen aan een Aufguss-wedstrijd . Elke deelnemer kan zich
slechts eenmaal per wedstrijd voor één team en één keer als single registreren en deelnemen.
De deelnemers aan de AUFGUSS-WM kwalificeren zich via de nationale kwalificatieronden van hun thuisland of via een directe
kwalificatie van het voorgaande jaar. Deze “directe kwalificatie” wordt geschorst vanaf 2020. Daarna is kwalificatie voor
deelname alleen mogelijk via nationale kwalificatierondes. Deelnemers kunnen alleen uitkomen voor het land waarvan ze deel
uitmaken. Bepalend is het paspoort. Als een deelnemer twee passen heeft, telt de woonplaats. Als er geen nationale voorronde
in het thuisland is, kan de deelnemer deelnemen in het land waar hij werkzaam is. Als er geen kwalificatierondes zijn voor de
AUFGUSS-WM in het thuisland of in het land van de werkgever, kan de deelnemer tegen het starttarief van € 120,- rechtstreeks
in de “relegation” uitkomen.
Het aantal deelnemers dat kwalificeert in de nationale competitie voor de AUFGUSS-WM is gedefinieerd in de kwalificatiesleutel
en hangt af van verschillende factoren, zoals de bevolking en bevolkingsdichtheid van het land.
DISCIPLINES
Definitie: Show-Aufguss Single
De Show-Aufguss zelf vindt alleen plaats in de saunaruimte en wordt alleen door de MoA alleen uitgevoerd zonder de hulp van
omstanders.
Definitie: Show-Aufguss Team
De Show-Aufguss zelf vindt alleen plaats in de saunaruimte en wordt alleen uitgevoerd door 2 of 3 MoA's uitgevoerd zonder
hulp van omstanders.
THEMA VAN DE SHOW-AUFGUSS
Het thema van de Aufguss kan vrij worden gekozen en moet worden aangekondigd bij de registratie voor de AUFGUSS-WM.
TIJD VAN AUFGUSS
De Show-Aufguss duurt 10 tot maximaal 15 minuten, inclusief het onthaal en het verhaal. De tijd begint wanneer het MoA de
saunacabine binnengaat.
VERWELKOMEN EN INTRODUCTIE
De verwelkoming aan het begin van de Aufguss moet alleen in het Engels worden afgeleverd en maximaal 90 seconden duren.
De begroeting moet de volgende items bevatten:
• naam van de MoA
• thema van de Show Aufguss
• tijdsduur van de Aufguss. De verwelkoming maakt deel uit van de Aufguss en is daarom inbegrepen in de duur van de
Aufguss.
• gebruikte geuren
• een opmerking dat de cabine op enig moment kan worden verlaten.
• Elke deelnemer moet tijdig de geuren die gebruikt worden tijdens de Aufguss indienen en deze ter beschikking stellen
van de jury.
(Het is aan te bevelen dat de verwelkoming van nationale competities tweetalig is en wordt verlengd tot drie minuten. Een
gedetailleerde uitleg van het verhaal wordt beschouwd als een invloed op de jury en moet daarom worden vermeden)

UITRUSTING / LICHT / MUZIEK
De MoA moet zijn uitrusting voorbereiden en organiseren onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Emmers, lepels, water en ijs
worden door de gastheer verstrekt. Bovendien kunnen decoratie, kostuums, tijd en volume van muziek, licht en speciale
effecten afzonderlijk worden geselecteerd.*
Elke vorm van muziek die de MoA in zijn Show Aufguss wil gebruiken, moet beschikbaar zijn op MP3-bestand op een USB-stick.
De muziek wordt getest op een door de organisator aangegeven tijd. Voorbereiden en opruimen voor en na de Aufguss
(installatie en vermindering van decoratie, enz.) mag niet meer dan 15 minuten duren met de hulp van maximaal 2 assistenten.
Alle wijzigingen die de aard van de sauna veranderen, moeten schriftelijk worden ondertekend en moeten worden goedgekeurd
door de jury en de host (mail@aufguss-wm.com). Ingang en uitgang moeten te allen tijde toegankelijk zijn.
* Elektrische lichteffecten: de complete lichttechniek en effectopstelling geïnstalleerd in de Aufguss-sauna kan worden gebruikt.
Er kunnen speciale lichtscripts worden gevraagd. Het is niet toegestaan dat installaties of objecten die zijn voorbereid door de
MoA in strijd zijn met de huidige voorschriften voor brandbeveiliging en beveiliging. Het is de organisator toegestaan om
conflicten met de brandbeveiligings- en beveiligingsvoorschriften te verbieden.
DISKWALIFICATIE
De overtreding van een van de bovenstaande regels wordt gevolgd door een onmiddellijke diskwalificatie.
EVALUATIECRITERIA
1. Professionaliteit en algemene indruk van de MoA
2. Toename en distributie van warmte
3. Zwaai technieken
4. Gebruikte geuroliën en dosering
5. Thema, uitvoering en showelementen
6. Emoties, creativiteit en sfeer
7. Teamgeest (alleen in aanmerking genomen voor het team)
De evaluatiecriteria worden gedetailleerd beschreven in de evaluatiecatalogus.
Per criterium zijn minimaal 0 en maximaal 10/15 punten mogelijk, zodat een maximale score van 80 (voor teamcompetitie) en
70 punten (enkele competitie) kan worden bereikt.
6 juryleden stemmen vanuit de hoofdjury, waarbij de hoogste en laagste scores van tevoren worden geannuleerd (na
aanwezigheid bij de aufguss in de sauna). Voor internationale vergelijkbaarheid wordt de jury naar in totaal 10 juryleden
geëxtrapoleerd. Een weging van 100% is van toepassing op de deskundige jury. In totaal kan een maximale score van 800 punten
worden behaald in de teamwedstrijd en voor de individuele competitie een maximale score van 700 punten.
De winnaar is de MoA met het hoogste aantal punten in totaal.
Er is de mogelijkheid om een publieksprijs uit te reiken. Of en in welke vorm deze prijs wordt toegekend, is aan de organisator.
Het aantal geselecteerde gasten voor een potentieel georganiseerde openbare jury, evenals het aantal van de deskundige jury,
kan variëren in de kwalificatierondes - het scoresysteem en de weging blijven echter identiek.
HOOFD JURY
De jury wordt apart aangekondigd op www.aufguss-wm.com en bestaat uit 14 leden. Juryleden van de hoofdjury zijn ook
vertegenwoordigd in de kwalificatierondes. Elk lid van de hoofdjury moet minstens drie nationale competities bijwonen. In elke
nationale competitie moeten ten minste twee leden van de hoofdjury evalueren. Alle andere leden worden geselecteerd uit
leden van de jury in de voorronden. De hoofdjury voor het slotevenement zal verdeeld worden in twee gelijke jurygroepen met
elk één voorzitter. De jury moet voor het einde van februari van het respectieve kalenderjaar, op het kantoor van de AUFGUSSWM e, binnen de gestelde termijn worden voorgedragen.
KAARTJES
De gastheer verdeelt toegangskaarten voor gasten voor elke aufguss. De deelnemers aan de kwalificatierondes ontvangen elk
een kaartje om te verspreiden onder vrienden en fans die met hen reizen. Als een deelnemer een ticket voor het schenkritueel
van een deelnemer wenst te ontvangen, kan hij / zij dit ticket alleen bij die bepaalde concurrent verkrijgen.
STARTLIJST
De volgorde van de startlijst wordt ten laatste de voorgaande dag, middels een neutrale trekking en in aanwezigheid van een lid
van de hoofdjury uitgevoerd. De tekening wordt vastgelegd. De trekking bepaalt de startlijst.

KWALIFICATIE SLEUTEL
Tijdens de finale AUFGUSS-WM 2019 worden 64 startplaatsen toegekend - gesplitst in 32 singles en 32 teams. Er wordt vanaf
2020 afgezien van de toewijzing van Wildcards.
Het aantal hieronder vermelde singles en teams komt mogelijk in aanmerking voor de finale in de kwalificatierondes. De
“relegation” ronde is een "tweede kans" om de finale te bereiken als best beschikbare opvolger in elk land.
De genoemde cijfers zijn gebaseerd op een beslissing van de AUFGUSS-WM e.V. en empirische waarden van de resultaten van
de laatste jaren. Ze zijn afgestemd op de bevolkingsomvang en de registratievereisten van de afzonderlijke landen om de
kwalificatie rechtvaardiger te maken.

Country/Land

Singles

Teams

Relegation

Poland

3

3

1 each

Belgium

2

2

1 each

Netherlands

3

3

1 each

Italy

3

3

1 each

Germany

3

3

1 each

Switzerland

2

2

1 each

Norway

1

1

1 each

Denmark

1

1

1 each

Hungary

2

2

1 each

Czech Republic

2

2

1 each

Slovakia

1

1

1 each

Austria

1

1

1 each

Russia

1

1

1 each

Relegation-Round

3

3

totaal

28

28

already qualified

3

3

WILD CARD
FINALS

1
32

1
32

