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11:00 OTWARCIE OBIEKTU
6 października zaczynamy dużo wcześniej 
niż zwykle. Destresso otwiera się 
na przyjście pierwszych gości już 
o godzinie 11:00, a cena za wejście 
od początku do samego końca zawodów 
wynosi 65zł.  
 
Każdy gość wchodzący do destresso 
dostaje opaskę na rękę, na której będą 
zaznaczane naparzania, w których 
uczestniczy. Można też bawić się z nami 
na dowolnych wejściach czasowych!

12:00 ROZPOCZYNAMY 
ZAWODY! 

Zawodnicy połączeni będą w pary. 
Eliminacje otwiera pierwszy zawodnik 

i następne naparzania odbywają się 
co 45 minut. Każdy gość wchodząc 

na naparzanie będzie miał zaznaczaną 
na opasce literę pary, w której 

naparzaniach wziął udział. Osoby, które 
będą na obu naparzaniach z pary zyskują 

możliwość głosowania na swojego 
faworyta przy barze. Wygrany z danej 

pary przechodzi do następnego etapu.  

19:00 KONIEC I ETAPU
Znamy już naszą piątkę 
półfinalistów! Spośród 5 zawodników 
wyłonionych z I etapu Sędzia wybierze 
swojego faworyta, którego mianuje 
do finału. 
 
Z pozostałych 4 uczestników wylosujemy 
2 pary, których zawodnicy przystąpią 
do rywalizacji między sobą w półfinale.

19:30 CIEPŁO, CIEPLEJ, 
PÓŁFINAŁ

Rozpoczynamy naparzania półfinałowe. 
Seanse półfinałowej czwórki odbywają 

się co 45 minut, dwóch zawodników 
do Finału wybieramy na takich 

zasadach jak w I etapie - typując 
faworyta z każdej pary. 

22:30 FINAŁ-GORRĄCO!
Finał otwiera zawodnik wybrany przez 
sędziego po I etapie. Następnie seans 
prowadzi wygrany pierwszej pary 
półfinałowej, a rywalizacje zamyka 
wygrany drugiej pary półfinałowej.
 
Tym razem głosujemy po każdym 
naparzaniu. Po występie Saunamistrza, 
każdy kto uczestniczył w seansie może 
oddać swój głos zaznaczając na karcie 
do głosowania swoje punkty od 1 do 10 
w 3 kategoriach: kreatywność, technika 
i ogólne wrażenie. 

O:30 OGŁOSZENIE WYNIKÓW!
Po zliczeniu głosów  oddanych 

na każdego z finalistów, pod okiem 
sędziego podliczymy sumę punktów 

jakie zebrał każdy Saunamistrz. 
Następnie podzielimy ją przez liczbę 

osób na niego głosujących i uzyskamy 
średnią ocenę seansu Finałowego, 

na podstawie której ogłosimy zdobywcę 
1, 2 i 3 miejsca. 
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