
1. 
Organizatorem II Otwartych Mistrzostw Polski w Prasowaniu Strima Open jest firma STRIMA Sp. z o.o., z siedzibą w Swadzimiu ul. Poznańska 
54, 62-080 Tarnowo Podgórne, Polska, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064216 w Sądzie Rejonowym w 
Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

2. 
Sponsorem nagród jest Organizator.

3. 
Organizator oświadcza, że Mistrzostwa są finansowane ze środków własnych. 

4. 
Udział w Mistrzostwach jest bezpłatny. Organizator gwarantuje wszystkim Zawodnikom bezpłatne zaproszenia uprawniające do wstępu na 
teren Międzynarodowych Targów Poznańskich w czasie Mistrzostw. 

5. 
Miejscem organizacji Mistrzostw będzie hala numer 4 Międzynarodowych Targów Poznańskich -  ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Polska. 

6. 
Mistrzostwa zostaną przeprowadzone 3 września 2008. Finał zaplanowano na godz. 16:00. 

7. 
W Mistrzostwach mogą wziąć udział pełnoletni obywatele Polski oraz cudzoziemcy, z wyjątkiem pracowników i przedstawicieli organizatora, 
członków ich rodzin oraz innych osób biorących udział w przygotowaniu Mistrzostw. Zgłoszenie Uczestnictwa jest jednoznaczne z faktem 
posiadania praktyki i przeszkolenia w zakresie bezpiecznego używania urządzeń prasowalniczych. 

8. 
Warunkiem startu w Mistrzostwach jest uzyskanie imiennego zaproszenia, które zostanie wysłane do zawodnika najpóźniej 22 sierpnia 2008, 
po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego i czytelnie podpisanego “Zgłoszenia Uczestnictwa” dostarczonego osobiście, nadesłanego faksem 
lub pocztą. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 14 sierpnia 2008 (decyduje data stempla lub datownik faksu). 

9. 
Zgłoszenie Zawodnika może być dokonane bezpośrednio przez Zawodnika lub firmę, pod warunkiem zaakceptowania przez Zawodnika 
niniejszego Regulaminu. Firma może zgłosić dowolną liczbę Zawodników. Akceptacja może być dokonana tylko poprzez złożenie czytelnego 
podpisu Zawodnika na “Zgłoszeniu Uczestnictwa”, a w przypadku, gdy Zgłaszającym jest firma, również złożenie czytelnego podpisu osoby 
odpowiedzialnej za działalność firmy. 

10.
Ilość Zawodników jest ograniczona. Maksymalnie do Mistrzostw zostanie zaproszonych 80 zgłoszonych Zawodników. Decyduje termin 
zgłoszenia, pierwszeństwo mają Zawodnicy zgłoszeni przez dotychczasowych Klientów Strima Sp. z o.o. i jej oddziałów. W przypadku dużej 
ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do redukcji ilości startujących zawodników,  reprezentujących jednego Zgłaszającego oraz 
do przeprowadzenia wstępnych eliminacji. 

11. 
Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność i ryzyko, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe podczas 
Mistrzostw. 
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12.
Zgłaszający i Zawodnicy wysyłając zgłoszenie wyrażają zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie ich danych osobowych przez firmę 
STRIMA Sp. z o.o. w celach promocji i marketingu, zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 
133, poz. 883). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Zgłaszający i Zawodnicy zostali poinformowani o prawie do wglądu i 
poprawiania swoich danych osobowych. 

13. 
Udział w Mistrzostwach jest równoznaczny, ze zgodą na opublikowanie danych i zdjęć Zawodników i Zgłaszających w mediach  oraz 
materiałach promocyjnych Organizatora. 

14. 
Zasady konkursu w formie pytań i odpowiedzi 

Na jakim sprzęcie odbędą się zawody? 
Zawody odbędą się na specjalnie przygotowanych, 5 stanowiskach prasowalniczych.  
W sklad każdego stanowiska wchodzą: 
 - Battistella V Eco - automatyczna wytwornica pary, dwustanowiskowa  
 - Battistella Urano - prostokątny stół prasowalniczy z odsysaniem i prasulcem owalnym typu PELVIS
 - Battistella Nettuno Blowing (typu deska)  - stół prasowalniczy z odsysaniem i nadmuchem, wyposażony w uniwersalny prasulec rękawowy, 
zawiesie i oświetlenie 
 - na stołach będą zainstalowane żelazka wysokociśnieniowe JOLLY

Zawodnik może prasować wszystko na jednym stole lub na obu, zależy wyłącznie od decyzji zawodnika. 
W eliminacjach stanowiska będą losowane przez zawodników przed startem, a w finale zawodnicy będą mieli prawo wyboru stanowiska 
według zajętych w eliminacjach miejsc. 
Każdy zawodnik będzie miał możliwość 5 minutowej rozgrzewki na wylosowanym stanowisku, ponadto organizator zaprezentuje na stoisku 
targowym inne stoły prasowalnicze BATTISTELLA, dzięki czemu zawodnicy będą mieli możliwość zapoznania się wcześniej ze sprzętem.

Co będzie prasowane podczas zawodów? 
Każdy Zawodnik otrzyma do wyprasowania w eliminacjach 2, a w finale 3 sztuki odzieży wierzchniej. 
Będą to: bluzka damska, żakiet i spodnie. Wszyscy zawodnicy będą prasować taką samą odzież. 
Przed przystąpieniem do prasowania każdy zawodnik będzie miał możliwość zapoznania się z prasowaną odzieżą i przygotowanymi przez 
organizatora modelami wzorcowymi, które będą podstawą do oceniania jakości wyrobu gotowego. 
Wszelkie błędy wynikające z procesu produkcyjnego wyrobów przeznaczonych do prasowania mogące wpływać w istotny sposób na jakość 
i czas potrzebny do ich wyprasowania zawodnik powinien zgłosić organizatorowi przed przystąpieniem do prasowania. Błędy ukryte, które 
pojawią się po wyprasowaniu i zostaną zgłoszone przez uczestnika, zostaną uwzględnione przez Jury w  trakcie oceniania wyrobu gotowego. 

Jaki będzie harmonogram zawodów? 
Eliminacje odbędą się 3 września od godz. 10:00.
Finał odbędzie się 3 września o godzinie 16:00. 
Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród finalistom nastąpi zaraz po finale.
 
Jakie będą kryteria oceny? 
W eliminacjach i finale decydować będzie ogólna liczba zdobytych punktów, a w przypadku równej ilości punktów lepszy czas. 
Maksymalna ilość punktów: 60. 
W finale wystartuje 5 zawodników, którzy uzyskają największą ilość punktów w eliminacjach. 
Wynik eliminacji nie sumuje się z punktacją finału. Finał jest niezależnym startem. 

Zdobywcą GRAND PRIX II OTWARTYCH MISTRZOSTW POLSKI W PRASOWANIU STRIMA OPEN zostanie zawodnik, który uzyska największą 
ilość punktów w finale, a w przypadku równej ilości punktów decydować będzie najkrótszy zmierzony czas. 
Te same kryteria określą zdobywców kolejnych miejsc. 

JAKOŚĆ 
Za bezbłędne wykonanie prasowania można zdobyć maksymalną ilość 20 punktów. Każdy błąd jakościowy (na przykład odbicie szwu) będzie 
powodował odjęcie 1 punktu. 
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CZAS 
Jury po przeprowadzeniu próby w dniu zawodów, określi limit czasu prasowania. Zawodnik, który zmieści się w określonym limicie 
otrzyma 20 punktów. Za każde rozpoczęte 15 sekund opóźnienia, odjęty zostanie 1 punkt. Czas prasowania będzie mierzony przez sędziów 
stanowiskowych, od momentu usłyszenia komendy start, do momentu zakończenia prasowania przez zawodnika. 
Jeżeli czas prasowania przekroczy o 5 minut, wyznaczony przez jury limit, zawodnik uzyska 0 punktów za czas, a jego start zostanie przerwany. 
Jednakże otrzyma punkty za jakość i styl prasowania. 

STYL PRASOWANIA 
Czteroosobowe Jury będzie w sposób niezależny oceniać styl prasowania, poprzez przyznanie punktów. Każdy juror może przyznać od 1 do 5 
punktów. Maksymalna ilość punktów zdobytych za styl wyniesie 20. Pod pojęciem „styl prasowania” oceniane będą między innymi: styl i rytm 
pracy, stosowanie odpowiednich proporcji pomiędzy parowaniem a suszeniem, umiejętne wykorzystanie postawionych do dyspozycji stołów 
prasowalniczych i prasulcy. 

JURY
Międzynarodowe jury składać się będzie z czterech osób o zróżnicowanym, szerokim spektrum wiedzy. Skład:
Andrzej Andrysiak, Polska - doradca techniczny Strima - specjalność prasowanie
Axel Brückner, Niemcy - osobowość branży; pracował dla firm Lammertz, Cerliani, Maier, Battistella.
Danielle Battistella, Włochy - prezes zarządu Battistella B.G. s.r.l.
Rolland Stripp, Niemcy - wice prezes zarządu Strima Sp. z o.o.
 
Protesty 
Każdy z zawodników ma prawo do złożenia protestu - najpóźniej w 15 minut po ogłoszeniu jego wyniku. Ewentualne protesty 
zostaną rozpatrzone przez jury w trybie natychmiastowym.  Decyzje Jury będą ostateczne i nieodwołalne.

15. 
Nagrody:
Zgłaszający:
Firmy delegujące 5 finalistów otrzymają  Certyfikaty Mistrzowskiego Prasowania.

Zawodnicy:
GRAND PRIX   10.000 zł
II miejsce     5.000 zł 
III miejsce     3.000 zł

Ponadto każdy Zawodnik otrzyma  Dyplom Uczestnika II Otwartych Mistrzostw Polski w Prasowaniu. 

16. 
Organizator zastrzega sobie możliwość: 
- do odwołania Mistrzostw z ważnych powodów bez podania przyczyny
- do nie przyznania GRAND PRIX w przypadku, gdy poziom zawodów będzie istotnie odbiegał od standardów znanych Organizatorowi. 

17. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania skarbowe, cywilno-prawne czy inne, które wynikają z faktu otrzymania nagrody 
przez uczestnika Mistrzostw. 

18. 
Ewentualne spory odnoszące się i wynikające z Mistrzostw będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie dezycje Organizatora będą 
wiążące i ostateczne.

19.
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu oraz do jego wyłącznej interpretacji.

20. 
Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Mistrzostw. 

Regulamin. II Otwarte Mistrzostwa Polski w Prasowaniu Strima Open 2008 str. 3/3


