2018.
60.Magyar Bajnokság
VERSENYSZABÁLY

NŐI FODRÁSZAT - FELNŐTT és TANULÓ Általános szabályok minden versenyszámra

1. A regisztrációnál minden versenyző megkapja a tükörszámát. A verseny
indítása előtt a VERSENY FŐBIZTOS ellenőrzi, hogy a tükörszám egyezik e, a
versenyző nevével.
2. A modellek nem segíthetnek a versenyzőnek a munkában (pld. hajat szárítani,
hajat megérinteni stb.)
3. A zsűrizés alatt a modellek a tükörrel szemben ülnek, kivéve a Fashion, Divat
Gála, illetve Avantgarde kategóriákban.
4. A Zsűri végigjárja a versenypástot, hogy az összképről vizuális összképet
kapjon.
5. A versenyszabályok be nem tartásáért a büntető pontozó lista alapján a
versenyző büntető pontokat kap. A versenyzők a büntető pontjaikat az
eredménylistán tekinthetik meg.
7. A szabálysértés minimum 3, maximum 15 ponttal büntethető!
A zsűrizés alkalmából a versenyző a babafejet ráhelyezheti az asztalra a tükör
elé, illetőleg a babafej maradhat az állványon!
8. Diszkvalifikálás:
- Ha a versenyző a tükörszámát másokkal elcseréli

Teszt 1
Magyar Bajnokság - Tanuló és Felnőtt Alaphajvágás Kategória
Babafejen és élő modellen is
Felnőtt és Tanuló
A versenyzők tetszőlegesen választhatnak a 4 alaphajvágás műveleteiből
(kompakt, lépcsőzetes, lefelé hosszabbodó vagy uniform forma), amelyek
szabályai a vizsgakövetelményeknek felelnek meg.
1. Színek: A versenyzők tetszőlegesen festett, vagy színezett babafejjel, vagy
modellel dolgozhatnak.
2. Hajhosszabbítás: TILOS!
3. Eszközök: Hajvágógép használata és ritkító olló használata TILOS!
4. Idő: Elkészítési idő a frizurára, szárítással: Felnőtt: 50 perc
Tanuló: 60 perc
(plusz 3 perc áll a versenyzők rendelkezésére, hogy felöltöztessék a babafejet).
Az idő túllépése 5 büntetőponttal jár.
5. Pontozás:

Maximum: 30pont

Minimum: 25 pont

Teszt 2
Magyar Bajnokság - Nappali Stílus – Day style (hétköznapi – nyitott,
hosszú)
Női – Divat összetett kategória (Evening Style)
Babafejen- Élő modellen
Tanuló és felnőtt
A versenyzők elfoglalják a számukra kijelölt munkahelyet az előkészített
babafejekkel vagy modellekkel.
A versenyzőket megkérik, hogy fésüljék át a hajat. Az előzsűri „zsűrizési” ideje
alatt, a versenyzőknek hátra kell lépniük a babafejektől / modellektől a
versenypást szélére. Az előzsűri visszafésüli / visszaállítja a babafej / modell
haját az előkészített állapotába, majd visszahívják a versenyzőket a tükrökhöz és
megkezdődik a verseny.
.
1. Hajhossz:
A haj hossza minimum vállig érő kell, hogy legyen, vagy
pedig annál hosszabb. A haj fokozatossága / átmenete opcionális; a legrövidebb
átmeneti rész minimum 10 cm lehet, kivéve a fru-fru.
2.Színek: 3 (három) egymással harmonizáló szín használata megengedett,
beleértve az alapszínt is (alapszín + 2 választott). Spray használata TILOS!
3.Eszközök:

Minden formázó eszköz használata megengedett.

4.Stílus kialakítása:
A végső stílus egy általános elegáns megjelenést kell
hogy sugározzon, a haj 80%-nak leengedettnek kell lennie. A maradék 20%
lehet felfésült.
5.Termékek:

Minden termék használata megengedett.

6.Támasztékok: Támasztékok használata TILOS!
7.Díszítés:

Díszítők használata TILOS

8.Hajhosszabbítás:
A hajhosszabbítás megengedett, felhelyezése a verseny
megkezdése előtt meg kell történjen.

9.Zsűri:
A zsűri az általános összhatást fogja pontozni, ami a színt és
stílust illeti. A zsűrizésnél lehetővé kell tenni a haj egészének láthatóságát,
beleértve a fejtetőt is. Amennyiben ez nem valósul meg, a pástrendezők
leengedhetik a babafejet/széket, hogy a fejtető is látható magasságba kerüljön.
10.Idő:

Felnőtt: 20 perc

Tanuló: 30 perc

(plusz 3 perc áll a versenyzők rendelkezésére, hogy felöltöztessék a babafejet).
Az idő túllépése 5 büntetőponttal jár.
10.Pontozás:

Maximum: 30pont

Minimum: 25pont

Teszt 3
Magyar Bajnokság - Evening Style- Estélyi frizura
Női – Divat összetett kategória (Nappali Stílussal)
Ugyanazon vagy különböző Babafejen/Élő modellen
Tanuló és Felnőtt
A versenyzők elfoglalják a számukra kijelölt munkahelyet az előkészített
babafejekkel/modellekkel
A versenyzőket megkérik, hogy fésüljék át a hajat. Az elő zsűri „zsűrizési” ideje
alatt a versenyzőknek hátra kell lépniük a babafejektől / modellektől a
versenypást szélére. Az elő zsűri visszafésüli / visszaállítja a babafej/modell
haját az előkészített állapotába, majd visszahívják a versenyzőket a tükrökhöz és
megkezdődik a verseny.
A versenyzők használhatnak a megadott időn belül a haj tisztázására ollót. Az
Evening Style és Hair by Night haj nem hasonlíthatnak egymásra!
1.Hajhossz:
A haj hossza minimum vállig érő kell hogy legyen, vagy
pedig annál hosszabb. A haj fokozatossága/átmenete opcionális; a legrövidebb
átmeneti rész minimum 10cm lehet, kivéve a fru-fru.
2.Színek: 3 (három) egymással harmonizáló szín használata megengedett,
beleértve az alapszínt is. (alapszín + 2 választott) Spray használata TILOS!
3. Stílus kialakítás: A kész frizura egy olyan alkalmi elegáns képet mutasson,
ami tükrözi a hordhatóságot. A haj 80 %-nak feltűzöttnek kell lennie, a maradék
20 %-a lehet leengedett.
4.Eszközök:
5.Termékek:

Minden formázó eszköz használata megengedett.
Minden termék használata megengedett.

6.Póthaj:
Póthaj használata TILOS. Ha az elő zsűri úgy látja, hogy
mégis használtak póthajat, a verseny befejeztével ellenőrizhetik le. Ha
bebizonyosodik a használata, akkor megbüntetik a versenyzőt.
6. Támasztékok: Támasztékok (kontybetétek) használata TILOS!
7.Díszek:
frizuránál

Dísz használata megengedett, de nem fedhet 10%-nál többet a

8.Hosszabbítás: A hajhosszabbítás megengedett, felhelyezése a verseny
megkezdése előtt meg kell hogy történjen.
9.Zsűri:
A zsűri az általános összhatást fogja pontozni, ami a színt és stílust
illeti. A zsűrizésnél lehetővé kell tenni a haj egészének láthatóságát, beleértve a
fejtetőt is.
Amennyiben ez nem valósul meg, a pástrendezők leengedhetik a babafejet /
széket, hogy a fejtető is látható magasságba kerüljön.
10.Idő:
Felnőtt: 20 perc
Tanuló: 30 perc
(plusz 3 perc áll a versenyzők rendelkezésére, hogy felöltöztessék a babafejet).
Az idő túllépése 5 büntetőponttal jár.
10.Pontozás:

Maximum: 30 pont,

Minimum: 25 pont

Teszt 4
Magyar Bajnokság - Progresszív vágás
Női - lehet egyéni szám és összetett szám is
Babafejen és élő modellen is
Felnőtt
A versenyzők elfoglalják a számukra kijelölt munkahelyet, az előkészített
babafejekkel, a haj leengedett, egyenes állapotban kell, hogy legyen.
A versenyzőket megkérik, hogy fésüljék át a hajat. Az elő zsűri „zsűrizési” ideje
alatt a versenyzőknek hátra kell lépniük a babafejektől a versenypást szélére. Az
elő zsűri visszafésüli / visszaállítja a babafeje haját az előkészített állapotába,
majd visszahívják a versenyzőket a tükrökhöz és megkezdődik a verseny.
1.Vágás: A verseny kezdete előtt a haj hossza minimum 10cm kell hogy
legyen mindenhol. Nem lehet előre vágott / formázott. Minimum 3cm-t kell
vágni a hajból a megadott versenyidő alatt. Az elő zsűri leellenőrzi, hogy a
versenyszabályok be vannak-e tartva.
2.Borotválás:

Babafejek hajának borotválása TILOS!

3.Vágó eszközök: Minden eszköz használata megengedett.
4.Színek:
TILOS!

Minden szín használata megengedett, spray használata

5.Formázó eszközök: Minden formázó eszköz használata megengedett.
6.Termékek:

Minden termék használata megengedett.

7.Arc ékszerek: Használatuk TILOS!
8.Hosszabbítás: Használatuk megengedett, felhelyezésük a verseny
megkezdése előtt meg kell hogy történjen.
9.Zsűri:
A zsűri az általános összhatást fogja pontozni, ami a színt és
stílust illeti. A zsűrizésnél lehetővé kell tenni a haj egészének láthatóságát,
beleértve a fejtetőt is.

Amennyiben ez
nem
valósul meg, a
pástrendezők leengedhetik a babafejet, hogy a fejtető is látható magasságba
kerüljön.

10.Idő:
Felnőtt:
30perc
(plusz 3 perc áll a versenyzők rendelkezésére, hogy felöltöztessék a babafejet).
Az idő túllépése 5 büntetőponttal jár.
11.Pontozás:

Maximum: 30pont

Minimum: 25pont

Teszt 5
Magyar Bajnokság - Divat Gála stílus
Élő modellen - előkészített
Lehet egyéni szám és összetett is (Menyasszonyi konty)
Tanuló és Felnőtt
A versenyzők felmennek a versenypástra a már előkészített modellekkel,
zsűrizésre kész állapotban. Kapnak 3 percet, hogy elvégezzék az utolsó
simításokat.
A téma kiválasztása a versenyző kreativitására van bízva. Termékek és színek
használata korlátlan. A páston spray használata TILOS!
1. Pótrész és díszítések használata megengedett. Az elkészült frizurának illenie
kell egy divatbemutató estre. A kész munka nem hasonlíthat az estélyi frizurára,
vagy a tradicionális Evening Style-ra.
2.Zsűri:
A zsűri az általános összhatást fogja pontozni, ami a színt és stílust
illeti. A modelleknek állniuk kell a zsűrizés ideje alatt.
3.Idő:

Felnőtt:
Tanuló:

3perc
3 perc

4.Pontozás: Maximum: 30pont

Minimum: 25pont

Teszt 6
OMC- Menyasszonyi Konty („fogyasztható”)
Élő modellen vagy babafejen- összetett kategória (Divat Gálával)- Prestige
Kupa
Tanuló és Felnőtt
A versenyzők elfoglalják a számukra kijelölt munkahelyet a modellekkel /
babafejekkel, a haj leengedett, egyenes állapotban kell hogy legyen, nem lehet
előre formázott.
A versenyzőket megkérik, hogy fésüljék át a hajat. Az elő zsűri „zsűrizési” ideje
alatt, a versenyzőknek hátra kell lépniük a babafejektől a versenypást szélére.
Az elő zsűri átfésüli a modell / babafej haját, majd visszahívják a versenyzőket a
tükrökhöz és megkezdődik a verseny.
A versenyzők egy tradicionális menyasszonyi hajat készítenek, hosszú hajból. A
verseny ideje alatt az olló használata megengedett, a hajvégek tisztázásához.
A végső kinézetnek „hétköznapinak” kell lennie, nem hasonlíthat a Hair by
Night hajhoz.
1.Hajhossz: A haj hossza minimum vállig érő kell, hogy legyen vagy annál
hosszabb. Átmenet lehet benne, de a legrövidebb résznek is minimum 10cm
hosszúnak kell lennie, kivéve a homlok környékét.
2.Színek: 3 (három) egymással harmonizáló szín használata megengedett,
beleértve az alapszínt is (alapszín + 2 választott). Zöld és kék szín használata
TILOS. Spray használata TILOS!
3.Termékek:

Minden termék használata megengedett.

4.Formázó eszközök: Minden eszköz használata megengedett.
5.Támasztékok: Használata TILOS!
6.Hajrészek, póthaj: Megengedett, de nem kötelező.

a)

Minimum
1,
maximum
3
hajrészt lehet használni, de nem szabad előre elkészíteni. A frizura
elkészítése után a hajrészek a fejfelületnek maximum 30%-át takarhatják.
A hajrészeket és díszeket, a verseny elkezdése előtt, ellenőrzés céljából ki
kell rakni az asztalra.
A Versenybíróság tagjai a hajakat simára kefélhetik.
b) A hajrész alapja, bármilyen irányba nézve, maximum 5 cm-es lehet.
c) A hajhossza szabadon választott.
A hajrészeket harmonikusan bele kell fésülni a frizurába, de nem szabad
külön részeket szabni. A versenyzők használhatnak ollót a hajrészek
"tisztításához", hajszálak eltávolításához.
d) A hajrészeket csak a versenyidő alatt szabad fésülni és formázni.
7.Hajhosszabbítás:
8.Díszek:
a fejből.

Használatuk TILOS!

Díszek használata megengedett, DE nem fedhetnek 15%-nál többet

9.Zsűri:
A zsűri az általános összhatást fogja pontozni, ami a színt és stílust
illeti. A zsűrizésnél lehetővé kell tenni a haj egészének láthatóságát, beleértve a
fejtetőt is. Amennyiben ez nem valósul meg, a pástrendezők leengedhetik a
széket, hogy a fejtető is látható magasságba kerüljön.
10.Idő:
Felnőtt: 25 perc
Tanuló: 35 perc
(plusz 3 perc áll a versenyzők rendelkezésére, hogy felöltöztessék a babafejet).
Az idő túllépése 5 büntetőponttal jár.
11.Pontozás:

Maximum: 30pont

Minimum: 25pont

Teszt 7
Magyar Bajnokság- Fashion kategória (Avant garde)
Női- előkészített
Babafejen vagy élő modellen - előkészített
Lehet egyéni szám és összetett is (Progresszív vágással)
- korhatár nélküli nevezés
A versenyzők felmennek a versenypástra a már előkészített babafejekkel, illetve
modellekkel zsűrizésre kész állapotban. Kapnak 3 percet, hogy elvégezzék az
utolsó simításokat.
A téma kiválasztása a versenyző kreativitására van bízva. Termékek és színek
használata korlátlan. A páston spray használata TILOS!
1.Zsűri:
A zsűri az általános összhatást fogja pontozni, ami a színt és stílust
illeti. A zsűrizésnél lehetővé kell tenni a haj egészének láthatóságát, beleértve a
fejtetőt is. Amennyiben ez nem valósul meg, a pástrendezők leengedhetik a
babafejet, hogy a fejtető is látható magasságba kerüljön.
2.Idő:

Felnőtt :

3perc

3.Pontozás: Maximum: 30pont
Minimum: 25pont

Teszt 8
Fonással készített UTCAI frizura babafejen vagy élő modellen.
Felnőtt és tanuló kategória
- Előre elkészített fonat használata TILOS! Díszítés TILOS!
1. Hajhossz: - minimum vállig érjen. (kivéve a fru-fru résznél)
2. Szín: - a hajszín legyen harmonikusan egységes, spray használata
TILOS!
3. Pótrész: - TILOS!
4. Hajhosszabítás: megengedett
5. Termékek: minden termék megengedett
6. Eszköz: minden eszköz megengedett
7. Támaszték: minden támaszték TILOS!
8. Versenyidő: Felnőtt 30 perc - Tanuló 40 perc.
9. Pontozás: Max: 30 pont, Min: 25 pont

60. MAGYAR BAJNOKSÁG 2018.
– FÉRFI VERSENYSZABÁLY
Teszt 1
Magyar Bajnokság - Szalon vágás (hétköznapi)
Férfi –Összetett divat kategória (Modern klasszikus (borbély csatával))
Babafejen vagy élő modellen
Felnőtt és Tanuló
A versenyzők elfoglalják a számukra kijelölt munkahelyet a modellekkel, a haj
vizezett kell, hogy legyen.
Termékek használata a haj vágása előtt TILOS!
A versenyzőket megkérik, hogy fésüljék át a hajat. Az elő zsűri „zsűrizési” ideje
alatt a versenyzőknek hátra kell lépniük a babafejektől a versenypást szélére. Az
elő zsűri átfésüli a modell haját, majd visszahívják a modellektől a tükrökhöz és
megkezdődik a verseny.
A formázást csak kézzel lehet végezni, semmilyen formázó használata nem
megengedett a styling részben! A kialakított stílus férfias legyen és hordható! A
hajszín harmonikus kell, hogy legyen!
1.Hajhossz:
A hajhossz a nyakszirt résztől minimum 1 cm kell, hogy
legyen. A fejtetőn minimum 6 cm. A hossz a szélső vonalaktól és a hátsó rész
alatt a nyakszirt részig és a tarkóig minimum 1cm legyen, kivétel a pajesz
részen. (a verseny megkezdése előtt).
2.Vágóeszközök: Minden vágóeszköz használata megengedett a megadott idő
alatt.
3.Formázás:
Csak a formázásra megadott időn belül végezhető el,
hajszárító, hajkefe, fésű használata TILOS.
4.Hajhosszabbítás:

A haj hosszabbítása TILOS!

5.Termékek:
Fixáló termékek használata a finish időtartamban
megengedett.(wax, zselé, lakk). A megadott idő kezdete előtt ezek használata
TILOS!
6.Színek:

Három egymással harmonizáló szín használata megengedett.

Használható színek: fehér, fekete, barna, piros, szőke és ezüst. Minden más szín
használata Tilos!
7.Smink:

Az elő zsűri által nem odaillőnek ítélt smink, büntető ponttal
jár!

8.Ruha:

Témához nem illő stílusú ruha büntetőpontot von maga után.

9.Zsűri:
A zsűri az általános összhatást fogja pontozni, ami a színt és
stílust illeti. A zsűrizésnél lehetővé kell tenni a haj egészének láthatóságát,
beleértve a fejtetőt is. Amennyiben ez nem valósul meg, a pástrendezők
leengedhetik az állványt, hogy a fejtető is látható magasságba kerüljön
10.Idő:
Felnőtt TOTAL: 25 perc = 16 perc vágás, majd megállítják az
időt, újraindítás után 9 perc áll a rendelkezésre a finishelésre! Minden eszköz
használata TILOS!
(Plusz 3 perc áll a versenyzők rendelkezésére, hogy felöltöztessék a babafejet).
Az idő túllépése 5 büntetőponttal jár.
Tanuló TOTAL: 30 perc = 20 perc vágás, majd megállítják az
időt, újraindítás után 10 perc áll a rendelkezésre a finishelésre! Minden
eszköz használata TILOS!
(Plusz 3 perc áll a versenyzők rendelkezésére, hogy felöltöztessék a babafejet).
Az idő túllépése 5 büntetőponttal jár.
11.Pontozás:

Maximum: 30pont

Minimum: 25pont

Teszt 2
Modern klasszikus (Borbélycsata)
Férfi - Összetett divat kategória II. szám
Felnőtt és Tanuló
Ebben a versenyszámban férfias, borbély üzleti stílusú frizura készítése az
elvárás, melyben megmutatkozik a borbély mesterségbeli tudás, mind az
átmenetek és formák, mind az eszközhasználat tekintetében.
Lásd: inspirációs fotók!
A modellek száraz vagy vizes hajjal érkeznek a pástra.
A frizura előkészítése TILOS!
Hajhossz: a fejtetőn minimum 5 cm,
a kalapvonal alatt, oldalt és hátul 1cm.
A tarkó és a fül körüli résznél nullpont kialakítása kötelező (kivéve a pajesz),
melyből átmenet készítendő.
A nullpont kialakítása borotvával kötelező.
A kontúrvonalon kívül, egy darab ív/vonal (pl. választék) helyezhető el a
frizurában.
Hajtetoválás:

TILOS!

Szakáll:

Előre elkészíthető, festhető, de nem kötelező!

Hajszín:

egy alapszín alkalmazása megengedett, ettől eltérő hajszín a fej
területének maximum 10%-án lehet.
Színező spray használata tilos!

Eszköz:

minden eszköz használata megengedett

Termékek: minden termék – finish termék- használata megengedett.
Smink:

csak férfias, üzleti jellegű, figurális arcfestés tilos!

Értékelési szempontok:
- átmenet precíz elkészítése,
- férfias összkép,
- a modell arcához illeszkedő forma,
- mesterségbeli tudás bizonyítása.
A szabályok be nem tartását a versenybizottság büntetőpontok kiosztásával
bünteti.
Versenyidő:

Tanuló: 20 perc

Felnőtt: 15 perc

Teszt 3
Magyar Bajnokság - Klasszikus – Classic
Férfi- technikai kategória (szárítás)
Babafejen vagy élő modellen
Felnőtt és Tanuló
A versenyzők elfoglalják a számukra kijelölt munkahelyet a babafejekkel, a haj
nem lehet előre formázott.
A versenyzőket megkérik, hogy fésüljék át a hajat. Az elő zsűri „zsűrizési” ideje
alatt a versenyzőknek hátra kell lépniük a babafejektől a versenypást szélére. Az
elő zsűri átfésüli a modell haját, majd visszahívják a modelleket a tükrökhöz és
megkezdődik a verseny.
A versenyző választása, hogy levizezi-e a hajat vagy sem. A munkát a megadott
időn belül el kell végezni.
1.Hajszín:

Csak sötét alapszín a megengedett!

2.Hajhossz:
A verseny kezdetekor a haj minimum hossza 4cm kell, hogy
legyen a nyakszirttől a tarkóig és a fül feletti részig. A hajhossz a többi részen a
versenyző belátására van bízva.

Formázás:
Minden

3.
formázó eszköz és finish termék használata megengedett!
4. Hajhosszabbítás:

A haj hosszabbítása TILOS!

5. Smink/ Make Up:
ponttal jár!

Az elő zsűri által nem odaillőnek ítélt smink, büntető

6. Ruha:

Témához nem illő stílusú ruha büntetőpontot von maga után.

7. Zsűri:
A zsűri az általános összhatást fogja pontozni, ami a színt és
stílust illeti. A zsűrizésnél lehetővé kell tenni a haj egészének láthatóságát,
beleértve a fejtetőt is. Amennyiben ez nem valósul meg, a pástrendezők
leengedhetik az állványt, hogy a fejtető is látható magasságba kerüljön
8. Idő:
Felnőtt: 15 perc Tanuló: 20 perc
(plussz 3 perc áll a versenyzők rendelkezésére, hogy felöltöztessék a babafejet).
Az idő túllépése 5 büntetőponttal jár.
9. Pontozás:

Maximum: 30pont

Minimum: 25pont

Teszt 4
HAJTETOVÁLÁS – ÉLŐ MODELLEN
FÉRFI-NŐI FODRÁSZAT
A versenyzőknek egy tetoválási elemekkel ellátott hajvágást kell teljesíteniük.
A végmunkának – hajvágás – egy jól látható, kreatív tetoválási mintát kell
tükröznie, olyan mintha a hajban mintát rajzoltak volna bele.
A versenyző dolgozhat női vagy férfi modellen.
A modellek alaphajvágással, illetve kisminkelve érkeznek a pástra (ha a smink
szükségesnek bizonyul).
A haj bizonyos részeinek befestése, egy plusz eleme a munkának, amelyet
előzőleg kell elvégezni, annak érdekében, hogy a versenyző a hajtetoválás
kreativitását és formáját ezzel is jobban kiemelje.

Téma:

szabadon választott (a végmunka legyen letisztult,
korrekt, befejezett és nagyon esztétikus!)
A hajnak, minimum 40%-a legyen tetovált.
Hajhossz:
Az alapvágás nem lehet rövidebb, mint 2 cm.
A hajvágást, tetoválást TILOS előre elkészíteni. A hajban, előreformázni a
mintát TILOS!
Hajhosszabbítás:

TILOS!

A verseny elkezdése előtt az előzsűri végig megy a páston, és ellenőrzi a
szabályok betartását.

Hajszín:

Bármilyen. Több szín alkalmazása javallott.

Eszközök:

Minden fajta hajvágó és stílusformázó eszköz
használata engedélyezett.
Bármilyen termék használata engedélyezett. Színező
spray használata TILOS!

Termékek:
Hajvágás: Bármilyen.

Nincsenek megkötések a forma kialakításában, illetőleg a technikák
alkalmazását illetően sem.
TILOS: a versenyben a sablonok használata, továbbá, tilos a hajon, az előre
bejelzés (bevágások a hajban, ceruzával történő kisebb jelek előre berajzolása,
stb.)
A verseny elkezdése előtt az előzsűri végig megy a páston és ellenőrzi a
szabályok betartását.
Azok a versenyzők, akik a fent említett szabályokat megszegik, büntető
pontokban részesülnek.
Ruházat: A modell öltözete legyen összhangban a hajtetoválással, hajszínnel,
stílussal.
Elvárt kritériumok betartása:
- Vágás (a hajvágás legyen letisztult, a hajstílus pedig komplex és kreatív, de
jól értelmezhető)
- Az „image”, azaz a teljes kinézet
- A festés, hajszínek emeljék ki a munkát

Verseny idő:

45 perc

Pontozás:

maximum 30 pont

minimum 24 pont

Test 5
Magyar Bajnokság -Avant – Garde
Férfi- előkészített- egyéni versenyszám
Babafejen vagy élő modellen
Korhatár nélküli nevezés
A versenyzők felmennek a versenypástra a már előkészített modellekkel,
zsűrizésre kész állapotban. Kapnak 3 percet, hogy elvégezzék az utolsó
simításokat.
A téma kiválasztása a versenyző kreativitására van bízva. Termékek és színek
használata korlátlan.
1.Zsűri:
A zsűri az általános összhatást fogja pontozni, ami a színt és stílust
illeti. A zsűrizésnél lehetővé kell tenni a haj egészének láthatóságát, beleértve a
fejtetőt is. Amennyiben ez nem valósul meg, a pástrendezők leengedhetik a
babafejet, hogy a fejtető is látható magasságba kerüljön.
2.Idő:

3perc

3.Pontozás: Maximum: 30pont

Minimum: 25pont

60. MAGYAR BAJNOKSÁG 2018.
KOZMETIKA - VERSENYSZABÁLY
1.Versenyszám: NAPPALI SMINK
A smink, legyen hordható, délutáni utcai vagy kávéházi viselet. Szolid, elegáns,
nem hivalkodó.
TILOS:

Tetovált modell és előre ragasztott pilla, pontlevonással jár (3.)
A versenyző kövesse a legújabb divattrendet.

Zsűrizési szempontok: - A munka tisztasága: alapozás, szemöldök ,szájfestés.
- Trendkövetés
- Eredeti ötlet
Elkészítési idő :

30 perc. - A zsűri a modellt ülve pontozza

2.Versenyszám: ALKALMI SMINK
A smink készüljön egy nagyon elegáns partyra. Lehet erős, lehet feltűnő, de
hordható.
TILOS:

Figurális festés és tetovált modell (pontlevonás 3.)

Zsűrizési szempont:
Kreativitás (egyéni, eredeti ötlet). A zsűri nagyon
értékeli,ha még nem látott, nem másolt sminkkel érkezik a versenyző!
Kivitelezés,(a munka tisztasága).
Elkészítési idő:

45 perc. -A zsűri a modellt ülve pontozza.

A MAGYAR BAJNOK CÍM ELNYERÉSÉHEZ MINDKÉT SZÁMBAN
INDULNI KELL!!!!!!!!

3. Versenyszám: STAGE MAKE UP
Kisfantázia kikészítés!
TÉMA: A FÖLD GYÖNYÖRŰ LÁNYAI!
Mindenfajta festési technika és díszítő elem használható. A zsűri értékeli az új
nem másolt, eredeti munkát. Adj lehetőséget a szabad kreativitásodnak!
Elkészítési idő:

100perc

Inspirációs fotók: A Föld gyönyörű lányai témában

4. Versenyszám: TANULÓ NAPPALI SMINK
Jelentkezés személyi igazolvánnyal történik, korhatár: 22 életév.
Hordható utcai divatos sminket várunk!
TILOS:
Tetovált, modell, és előre ragasztott pilla !!!
Selyem por műpilla használható.
Zsűrizési szempont:
a szép kivitelezést értékeli elsőként.
Elkésztési idő:

45perc

A változtatás jogát fenntartjuk!

