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MAGYAR BAJNOKSÁG – 2016.
NŐI FODRÁSZAT - FELNŐTT és TANULÓ Általános szabályok minden versenyszámra
A változtatás jogát fenntartjuk!

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.
4. A Zsűri végigjárja a versenypástot, hogy az összképről vizuális összképet
kapjon.
5. A versenyzőknek a technikai kategóriában mind a két számot azonos
babafejen kell elkészíteni.
6. 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 modellt cseré
- Ha a versenyző a tükörszámát másokkal elcseréli

1/. versenyszám UTCAI DIVATOS SZÁRÍTÁS - RÖVID HAJ– BABAFEJEN
Női tanuló összetett divat kategória, összetett eredményhirdetéssel is.
A kész frizurának a divatszakmai kiadványok stílusát, előremutató trendet kell idéznie. A
legújabb divat jegyeit tükröző hajstílus a cél, amely férfias megjelenésű.
A versenyző szabadon eldöntheti, hogy benedvesíti, vagy nem, a hajat, viszont a megadott
versenyidőn belül, a hajformázást el kell végezni.
Hajhossz: -Rövid (tarkónál max. 5cm)

1. Styling/Hajformázó eszközök: Mindenfajta hajformázó eszköz használata megengedett.
2. Termékek:
spray).

Mindenfajta fixáló, finish termék használata engedélyezett (gélek, waxok,

3. Hajszín: A hajszínét a versenyző szabadon választhatja. Sprayszínezés tiltott.
4. Hajhosszabbítás: hajhosszabbítás alkalmazása tiltott!
5. Make up Bármilyen, a versenyszámhoz nem odaillő- smink alkalmazása, büntető ponttal
jár.
6. Zsűri:
A hajstílus és a hajszínek között kialakult általános összhatás, benyomás
alapján értékel. A zsűrizés alkalmából a zsűrizőknek látniuk kell a teljes frizurát, beleértve a
fejtetőn lévő részeket is. Ha ez viszont nem lehetséges, a pást biztosok alacsonyabbra
engedhetik le a székeket.
7. Büntetőpontok: Azok a versenyzők, akik nem tartják be az érvényben lévő
versenyszabályokat, az aktuális, büntető szabályzat szerinti, büntető pontokban
részesülnek.
Versenyidő:

-Rövid haj:

25 perc

A versenyzők ezt követően semmilyen plusz időt nem kapnak. Azok a versenyzők, akik a
versenyidőt és versenyszabályzatot nem tartják be, 5 büntetőpontot kapnak.

Pontozás:

maximum: 30 pont
minimum: 24 pont

2/. versenyszám UTCAI DIVATOS SZÁRÍTÁS – HOSSZÚ HAJ– BABAFEJEN
Női tanuló összetett divat kategória, összetett eredményhirdetéssel is.
A kész frizurának a divatszakmai kiadványok stílusát, előremutató trendet kell idéznie. A
legújabb divat jegyeit tükröző hajstílus a cél, amely férfias megjelenésű.
A versenyző szabadon eldöntheti, hogy benedvesíti, vagy nem, a hajat, viszont a megadott
versenyidőn belül, a hajformázást el kell végezni.
Hajhossz: -Hosszú haj (tarkónál min. 10cm)

5. Styling/Hajformázó eszközök: Mindenfajta hajformázó eszköz használata megengedett.
6. Termékek:
spray).

Mindenfajta fixáló, finish termék használata engedélyezett (gélek, waxok,

7. Hajszín: A hajszínét a versenyző szabadon választhatja. Sprayszínezés tiltott.
8. Hajhosszabbítás: hajhosszabbítás alkalmazása tiltott!
5. Make up Bármilyen, a versenyszámhoz nem odaillő- smink alkalmazása, büntető ponttal
jár.
6. Zsűri:
A hajstílus és a hajszínek között kialakult általános összhatás, benyomás
alapján értékel. A zsűrizés alkalmából a zsűrizőknek látniuk kell a teljes frizurát, beleértve a
fejtetőn lévő részeket is. Ha ez viszont nem lehetséges, a pást biztosok alacsonyabbra
engedhetik le a székeket.
7. Büntetőpontok: Azok a versenyzők, akik nem tartják be az érvényben lévő
versenyszabályokat, az aktuális, büntető szabályzat szerinti, büntető pontokban
részesülnek.
Versenyidő:

-Hosszú haj:

35 perc

A versenyzők ezt követően semmilyen plusz időt nem kapnak. Azok a versenyzők, akik a
versenyidőt és versenyszabályzatot nem tartják be, 5 büntetőpontot kapnak.

Pontozás:

maximum: 30 pont
minimum: 24 pont

1/. versenyszám - KREATÍV frizura – BABAFEJEN
Női technikai kategória - FELNŐTT ÉS TANULÓ
A versenyzőknek a technikai összetett versenyszámokban ugyan azon a babafejen kell
dolgozniuk, a babafejeket nem cserélhetik ki! A versenyzők ebben a számban egy olyan frizurát
fésülnek, amellyel bemutathatják kreativitásukat. A Zsűri külön figyelmet szentel a hajszín
kivitelezésére.
A versenyzők a babafejekkel felmennek a pástra és elfoglalják a számukra kijelölt helyeket.
A Verseny Főbiztos megkéri a versenyzőket, hogy fésüljék a hajat, egyenesen, hátra. Az
ellenőrzés ideje alatt a versenyzők, a babafejektől kicsit hátralépnek.
Az ellenőrzést követően a Verseny Főbiztos megkéri a versenyzőket, hogy lépjenek vissza a
babafejekhez.
A versenyzőre bízzák, hogy benedvesíti, vagy sem, a babafejet, viszont a frizura kialakítását
mindenképpen a megadott versenyidőn belül, teljesíteni kell.
1. Styling/Formázó eszközök - Minden formázó eszköz használata megengedett.
2. Termékek: Mindenfajta termék használata megengedett.
3. Hajszín: A hajszín szabadon megválasztható. Színező spray használata tilos!
4. Tartó/ megtámasztó elemek: Semmilyen hajmegtartó elem használata a hajban, nem
engedélyezett!
5. Hajpótlások: Semmilyen póthaj csatolása, egyéb hajdíszek használata nem engedélyezett.
6. Hajhosszabbítás: A hajhosszabbítás megengedett
7. Zsűri: A Zsűri a hajstílus és hajszín között kialakult, általános összhatás, benyomás alapján
értékel. A zsűrizés alkalmából a Zsűrinek látnia kell a teljes frizurát, beleértve, a fejtetőn lévő
részeket is. Ha ez nem lehetséges, a pást biztosok alacsonyabbra engedhetik a babafej
tartókat.
8. Büntetőpontok:
A szabályokat megszegő versenyzők, az érvényben lévő büntető pontlista alapján
büntetőpontokat kapnak.
9. Versenyidő: 15 perc (A Verseny Főbiztos kihirdeti, hogy a versenyszám befejezése után a
baba felöltöztetése érdekében a versenyző kap még 3 percet. A versenyzők, akik a versenyidőt
és a szabályzatot nem tartják be, 3 büntető pontot kapnak).

10. Pontozás:

Maximum: 30 pont
Minimum: 24 pont

2/. versenyszám - ESTÉLYI frizura (Hair by Night) – BABAFEJEN
Női technikai kategória - FELNŐTT ÉS TANULÓ
A versenyzők a babafejekkel felmennek a pástra és elfoglalják a
számukra kijelölt helyeket.
A Verseny Főbiztos megkéri a versenyzőket, hogy fésüljék a hajat, egyenesen,
hátra. Az ellenőrzés ideje alatt a versenyzők, a babafejektől kicsit hátralépnek.
Az ellenőrzést követően a Verseny Főbiztos megkéri a versenyzőket, hogy
lépjenek vissza a babafejekhez.
A versenyzőre bízzák, hogy benedvesíti, vagy sem, a babafejet, viszont a
frizura kialakítását mindenképpen a megadott versenyidőn belül, teljesíteni
kell.
1. Styling/Formázás: A versenyzőnek egy technikai, estélyi frizurát kell
elkészítenie, „Á-tól – Z-ig”, 30 perc alatt, beleértve a hajpótlások belehelyezését
is.
2. Styling/Formázó eszközök: Minden formázó eszköz használata megengedett.
3. Hajszín: A hajszín szabadon megválasztható. Színező spray használata tilos!
4. Hajrészek:
a) Minimum 1, maximum 3 hajrészt lehet használni, de nem szabad előre
elkészíteni. A frizura elkészítése után a hajrészek a fejfelületnek
maximum 40%-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.
A hajrész nem takarhat 40%-nál többet a teljes fejfelületből.
5. Tartó/ megtámasztó elemek: semmilyen hajmegtartó elem használata a
hajban, vagy a hajrészekben, nem engedélyezett!
6. Díszek: Hajdíszek használata engedélyezett
7. Hajhosszabbítás: A hajhosszabbítás megengedett

8. Zsűri: A Zsűri a hajstílus és hajszín között kialakult, általános
összhatás, benyomás alapján értékel. A zsűrizés alkalmából a Zsűrinek
látnia kell a teljes frizurát, beleértve, a fejtetőn lévő részeket is.
Ha ez nem lehetséges, a pást biztosok alacsonyabbra engedhetik a
babafej tartókat
9. Büntetőpontok:
A szabályokat megszegő versenyzők, az érvényben lévő büntető
pontozólista alapján büntetőpontokat kapnak.
10. Versenyidő: 30 perc (A Verseny Főbiztos kihirdeti, hogy a
versenyszám befejezése után a baba felöltöztetése érdekében a
versenyző kap még 3 percet. A versenyzők, akik a versenyidőt és a
szabályzatot nem tartják be, 3 büntető pontot kapnak).
Tanulóknak:

40perc.

11. Pontozás:

maximum: 30 pont
minimum: 24 pont

1/. versenyszám – LEENGEDETT ’NYITOTT ‘ frizura/ Day Style - BABAFEJEN
vagy MODELLEN
Női összetett divat kategória – FELNŐTT ÉS TANULÓ
A versenyző, a babafejjel megy föl a számára kinevezett tükörhöz. A
modellt a versenyző előre felcsavarozott, hajcsatozott, hullámcsatozott hajjal
viheti föl a pástra. A hajat tilos előzetesen frizurázni, stílust kialakítani. A
verseny kezdetének időpontjában a versenyző eltávolítja a hajcsavarókat, és
egyéb csatokat, stb., majd elkészíti a frizurát/hajstílust/.
A versenyidő leteltével a frizurának 75% -ig leengedett hastílusként kell
kinéznie. Az a versenyző, aki olyan frizurát formázott, amelyben a hajat teljesen
hátrafésülte, illetöleg mindkét oldalon felfogta – büntetésben részesül !
7. Hajhossz: A hajnak minimum a vállig kell érnie, de ennél hosszabb is lehet.
Ahol fokozatos a haj, ott 10 cm-nek kell lennie, kivétel a frufru rész.

2. Hajszín: A hajszín szabadon megválasztható. Színező spray használata tilos!
3. Styling/Formázó eszközök: Minden formázó eszköz használata megengedett.
A finish frizurában nem maradhatnak hajcsatok, egyebek.
7. Styling/Formázás: A teljes haj stílusa legyen leengedett, nyitott, és
általánosságban lefelé formázva. Csak is az egyik oldalon lehet a hajat
hátrafelé/oldalra formázni!
7. Termékek: Mindenfajta termék használata megengedett.
7. Tartó/ megtámasztó elemek: Semmilyen hajmegtartó elem használata a hajban,
nem engedélyezett!

7. Hajdíszek: Csak egyetlen egy díszítő elem alkalmazása engedélyezett!
8. Hajhosszabbítás: megengedett.
9. Zsűri: A Zsűri a hajstílus és hajszín között kialakult, általános összhatás,
benyomás alapján értékel. A zsűrizés alkalmából a Zsűrinek látnia kell a teljes
frizurát, beleértve, a fejtetőn lévő részeket is. Ha ez nem lehetséges, a pást
biztosok alacsonyabbra engedhetik a babafej tartókat.

10. Büntetőpontok:

A szabályokat megszegő versenyzők, az érvényben lévő büntető pontlista
alapján büntetőpontokat kapnak.

11. Versenyidő: Felnőttek: 15 perc Tanulók: 20 perc (A Verseny Főbiztos
kihirdeti, hogy a versenyszám befejezése után a baba felöltöztetése érdekében
a versenyző kap még 3 percet. A versenyzők, akik a versenyidőt és a
szabályzatot nem tartják be, 3 büntető pontot kapnak).
12. Pontozás:

Maximum 30 pont
Minimum 24 pont

2./ versenyszám MENYASSZONYI frizura/Bridal Hairstyle – MODELLEN
Női fodrászat - divat kategória - FELNŐTT és TANULÓ
Egyéni versenyszám is

A versenyzők a modellekkel felmennek a pástra és elfoglalják a
számukra kijelölt helyeket. A modellek leengedett, egyenes hajjal lépnek a
pástra.
A Verseny Főbiztos megkéri a versenyzőket, hogy fésüljék a hajat, egyenesen,
hátra. Az ellenőrzés ideje alatt a versenyzők, a modellektől kicsit hátralépnek.
Az ellenőrzést követően a Verseny Főbiztos megkéri a versenyzőket, hogy
lépjenek vissza a modellekhez.
A versenyzőnek a frizurát a megadott versenyidőn belül, teljesítenie kell.
A versenyzőnek egy tradicionális menyasszonyi frizurát kell elkészítenie
hosszú hajon, figyelemmel tartva, a teljes megjelenést, amelynek a végén teljes
összhangban kell lennie a sminkkel, ruhával, stb. A verseny ideje alatt a
versenyzők a hajvégek/hajszálak eltávolítására használhatnak ollót.
1. Hajhossz: A hajnak vállig érőnek, vagy hosszabbnak kell lennie. A hajhossz
lehet átmenetes, de az átmenet legrövidebb része nem lehet rövidebb 10 cmnél, a frufru kivételével.
2. Hajszín: A szín a versenyző által szabadon választott. Színező spray-k
használata tilos.
3. Termékek: Minden fajta termék alkalmazása engedélyezett.
4. Styling/Formázó eszközök: Minden fajta hajformázó eszköz használata
engedélyezett.
5. Hajmegtartó, támasztó elemek: Semmilyen hajmegtámasztó elem használata
nem engedélyezett.
6. Hajrészek, póthajak: Póthaj részek használata megengedett, maximum 3.
Póthaj részek alapja: 3cm minden irányba.
A póthaj hossza tetszőleges.
7. Hajdíszek: hajdíszek használata megengedett.
8. Hajhosszabbítás: megengedett!
9. Zsűri: A Zsűri a hajstílus és hajszín között kialakult, általános összhatás,
benyomás alapján értékel. A zsűrizés alkalmából a Zsűrinek látnia kell a teljes
frizurát, beleértve, a fejtetőn lévő részeket is.

10. Büntetőpontok: A szabályokat megszegő versenyzők, az érvényben lévő
büntető pontlista alapján büntetőpontokat kapnak.

11. Versenyidő:

30 perc

12. Pontozás:

maximum 30 pont
minimum 24 pont

1/. versenyszám - PROGRESSZÍV Hajvágás -MODELLEN
Női összetett progresszív divat kategória - FELNŐTT ÉS TANULÓ
A versenyzők a modellekkel felmennek a pástra és elfoglalják a
számukra kijelölt helyeket.
A Verseny Főbiztos megkéri a versenyzőket, hogy fésüljék a hajat, egyenesen,
hátra. Az ellenőrzés ideje alatt a versenyzők, a modellektől kicsit hátralépnek.
Az ellenőrzést követően a Verseny Főbiztos megkéri a versenyzőket, hogy
lépjenek vissza a modellekhez.
A versenyzőre bízzák, hogy benedvesíti, vagy sem, a modell haját, viszont a
frizura kialakítását mindenképpen a megadott versenyidőn belül, teljesíteni
kell.
1. Hajvágás: A versenyt megelőzően a modell hajának hossza, körkörösen a
fejen, 8 cm-nek kell lennie. A hajat nem lehet előre levágni, vagy formázni. A
versenyidőn belül, a versenyző köteles 2,5 cm levágni a hajból. A Verseny
Főbiztos ellenőrzi a szabályok betartását.
2. Hajvágó eszközök: Mindenfajta vágóeszköz használata engedélyezett.
3. Hajszín: A hajszín szabadon megválasztható. Színező spray használata tilos!
4. Style/Formázó eszközök: Minden formázó eszköz használata megengedett.
5. Termékek: Mindenfajta termék használata megengedett.
6. Hajhosszabítás: megengedett.
7. Zsűri: A Zsűri a hajvágás, hajstílus és hajszín között kialakult, általános
összhatás, benyomás alapján értékel. A zsűrizés alkalmából a Zsűrinek látnia
kell a teljes frizurát, beleértve, a fejtetőn lévő részeket is. Ha ez nem
lehetséges, a pást biztosok alacsonyabbra engedhetik a babafej tartókat.
8. Büntetőpontok:
A szabályokat megszegő versenyzők, az érvényben lévő büntető pontlista
alapján büntetőpontokat kapnak.
9. Versenyidő:

30 perc

10. Pontozás:

maximum 30 pont
minimum 24 pont

2/. versenyszám - PROGRESSZÍV TELJES DIVATOS KINÉZET/ Progressive Full
Fashion Look MODELLEN,
Női összetett progresszív divat kategória - FELNŐTT ÉS TANULÓ
A versenyzők az előre elkészített modellekkel felmennek a pástra és
elfoglalják a számukra kijelölt helyeket. A Verseny Főbiztos segít a
versenyzőknek a páston történő helyek megtalálásában. A versenyzők
beállítják modelljeiket és kapnak 3 percet az utolsó simításokra.
1. Hajhosszabbítás: engedélyezett
2. Kiegészítők: a versenyző használhat hajkiegészítőket.
3. Zsűri: A Zsűri a hajstílus, hajszín, valamint a teljes öltözet, kiegészítők között
kialakult, általános összhatás, benyomás alapján értékel. A zsűrizés alkalmából
a modellek beállhatnak a székek mögé, illetőleg távolabb a pásti részre.
4. Büntetőpontok: A szabályokat megszegő versenyzők, az érvényben lévő
büntető pontozólista alapján büntetőpontokat kapnak.
5. Versenyidő:

3 perc

6. Pontozás:

maximum 30 pont
minimum 24 pont

FÉRFI FODRÁSZAT – FELNŐTT /TANULÓ
TECHNIKAI ÖSZETETT KATEGÓRIA

1/. versenyszám - KREATÍV FRIZURASZÁRÍTÁS (Creative) – BABAFEJEN
Csak felnőtteknek!

A versenyzők a babafejekkel felmennek a pástra és elfoglalják a számukra
kijelölt helyeket.
A Verseny Főbiztos megkéri a versenyzőket, hogy fésüljék a hajat, egyenesen,
hátra. Az ellenőrzés ideje alatt a versenyzők, a babafejektől kicsit hátralépnek.
Az ellenőrzést követően a Verseny Főbiztos megkéri a versenyzőket, hogy
lépjenek vissza a babafejekhez.
A versenyzőre bízzák, hogy benedvesíti, vagy sem, a babafejet, viszont a
frizura kialakítását mindenképpen a megadott versenyidőn belül, teljesíteni
kell.
A versenyző egy kreatív hajstílust készít, mely megmutatja kreatív képességeit.
1. Hajszín.
2. Hajhossz

A hajszín szabadon választott. Színező spray-k
használata tilos.
A hajhosszát a versenyző szabadon határozhatja meg

3. Hajvágás

A hajvágás tilos.

4. Formázó eszközök

Minden formázóeszköz használata megengedett.

5. Make up

Bármilyen, a versenyszámhoz nem odaillő-smink
alkalmazása, büntető ponttal jár.

6. Termékek

Minden fajta finish termék (pl.: zselé, wax, spray)
használata, megengedett.

7. Zsűrizés

A kijelölt zsűri a hajstílus és a szín összbenyomását
értékeli. Zsűrizéskor lehetővé kell tenni, hogy a
zsűritagok a teljes frizurát lássák, így a fejtetőt is. Ha
ez nem teljesül az elő zsűri / zsűri lejjebb állíthatja a
babafej állványát.

8. Büntetőpont

A szabályokat megszegő versenyzők az érvényben
lévő büntetőpont táblázat alapján büntetőpontokat
kapnak.

9. Versenyidő

15 perc ( 3 percet kapnak a versenyzők, a babafejek
felöltöztetésére. A versenyző 5 büntetőpontot kap, ha
ezt a szabályt nem tartja be.

10. Pontozás

maximum 30 pont
minimum 24 pont

FÉRFI FODRÁSZAT –TANULÓ / FELNŐTT
TECHNIKAI ÖSSZETETT KATEGÓRIA - Felnőtt

2/. versenyszám: KLASSZIKUS SZÁRÍTÁS,(Classic) MODELLEN vagy
BABAFEJEN
Felnőtt: Babafejen!
A II. versenyszáma a felnőtt összetett technikai kategóriában.

Tanuló: Szabadon választott, hogy modellel vagy babafejjel versenyeznek e.
Egyéni versenyszám. Tanulóknak technikai kategóriában nincsen összetett versenyszám.

A kész frizura klasszikus fésülésű, tükörsima, szögletes hatású, letisztult
formájú legyen.
A Zsűri, OMC szerinti klasszikus versenyfrizurát vár el, vágás nélkül.
A versenyzők a babafejekkel felmennek a pástra és elfoglalják a számukra
kijelölt helyeket.
A Verseny Főbiztos megkéri a versenyzőket, hogy fésüljék a hajat, egyenesen,
hátra.
Az ellenőrzés ideje alatt a versenyzők, a babafejektől kicsit hátralépnek. Az
ellenőrzést követően a Verseny Főbiztos megkéri a versenyzőket, hogy
lépjenek vissza a babafejekhez.
A versenyzőre bízzák, hogy benedvesíti, vagy sem, a babafejet, viszont a frizura
kialakítását mindenképpen a megadott versenyidőn belül, teljesíteni kell.

1. Hajszín: A hajszínek alkalmazása szabadon választott. Spray színezők
használata tiltott!
2. Styling/hajformázás:
Mindenfajta hajformázó eszköz és termék
használata engedélyezett. A hajstílus, formázás lehet választékkal, vagy
választék nélküli.

3. Hajhosszabbítás: tilos!

4. Make Up: Bármilyen, a versenyszámhoz nem odaillő smink alkalmazása,
büntető ponttal jár.
5. Zsűri: a Zsűri a hajstílus és hajszín között kialakult, általános összhatás,
benyomás alapján értékel. A zsűrizés alkalmából a Zsűrinek látnia kell a
teljes frizurát, beleértve, a fejtetőn lévő részeket is. Ha ez nem
lehetséges, a pást biztosok alacsonyabbra engedhetik a babafej
tartókat.
6. Büntetőpontok: Azok a versenyzők, akik nem tartják be az érvényben
lévő versenyszabályokat, az aktuális, büntető szabályzat szerinti,
büntető pontokban részesülnek.
Versenyidő: Felnőtteknek: 10 perc
Tanulóknak: 15 perc
(A Verseny Főbiztos kihirdeti, hogy a versenyszám befejezése után, a baba
felöltöztetése érdekében a versenyző kap még 3 percet. A versenyzők, akik a
versenyidőt és a szabályzatot nem tartják be, 3 büntetőpontot kapnak.

Pontozás:

maximum: 30 pont
minimum: 24 pont

FELNŐTT / TANULÓ Összetett verseny
Divat kategória
1/. versenyszám: PROGRESSZÍV– HAJVÁGÁS,SZÁRÍTÁS, (Progressive cut)
MODELLEN vagy BABAFEJEN
Felnőtt kategóriában a versenyzők ÉLŐ MODELLEL indulhatnak, a vágás kötelező!
Tanuló kategóriában a versenyző megválaszthatja, hogy élő modellel vagy
babafejen szeretne e versenyezni! Ebben a kategóriában NINCS HAJVÁGÁS, csak
SZÁRÍTÁS a versenyzőknek!
Ez a versenyszám lehet egyéni és alkothat összetett versenyszámot a Teljes Divatos
Kinézet (Full Fashion Look) versenyszámmal. A versenyzőknek lehetőségük van
ugyan azzal a MODELLEL indulni mind a 2 számban. Ez szabadon választható!
FIGYELEM Tanulók!!!! – progresszív szárítás modellen vagy babafejen
- teljes divatos kinézet: CSAK modellen
A kész frizurának a divatszakmai kiadványok stílusát, előremutató trendet kell
idéznie. A legújabb divat jegyeit tükröző hajstílus a cél, amely férfias
megjelenésű.
A versenyző szabadon eldöntheti, hogy benedvesíti, vagy nem, a hajat,
viszont a megadott versenyidőn belül, a hajformázást el kell végezni.
1. Hajhossz: A fejtetején a hajhossznak minimum 5 cm-nek kell lennie.
A peremrészeken (oldalak és hátsórész) a hajhossza legyen minimum 3 cmes.
2. Vágás:
Felnőtt: Minden eszköz használata megengedett. A hajvágás
kötelező, amit az Elő Zsűri ellenőrizni fog!!!
Tanuló: NINCS vágás csak szárítás!
3. Styling/Hajformázó eszközök: Mindenfajta
használata megengedett.

hajformázó

eszköz

4. Termékek: Mindenfajta fixáló, finish termék használata engedélyezett
(gélek, waxok, spray).
5. Hajszín: A hajszínét a versenyző szabadon választhatja. Sprayszínezés
tiltott.

6. Hajhosszabbítás: hajhosszabbítás alkalmazása tiltott!

7. Make up
Bármilyen, a versenyszámhoz
alkalmazása, büntető ponttal jár.

nem

odaillő-

smink

8. Zsűri: A hajstílus és a hajszínek között kialakult általános összhatás,
benyomás alapján értékel. A zsűrizés alkalmából a zsűrizőknek látniuk kell a
teljes frizurát, beleértve a fejtetőn lévő részeket is. Ha ez viszont nem
lehetséges, a pást biztosok alacsonyabbra engedhetik le a székeket.
9. Büntetőpontok: Azok a versenyzők, akik nem tartják be az érvényben lévő
versenyszabályokat, az aktuális, büntető szabályzat szerinti, büntető
pontokban részesülnek.
Versenyidő:

15 perc –( mind tanuló, mind felnőtt kategóriában)

A versenyzők ezt követően semmilyen plusz időt nem kapnak. Azok a
versenyzők, akik a versenyidőt és versenyszabályzatot nem tartják be, 5
büntetőpontot kapnak.
Pontozás:

maximum: 30 pont
minimum: 24 pont

EGYÉNI VERSENYSZÁM
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, a Bölcsek Bizottsága végig megy a páston, és
ellenőrzi a szabályok betartását
Hajszín: Bármilyen. Több szín alkalmazása javallott.
Eszközök:

Minden

fajta

Termékek:

Bármilyen

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

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, a Bölcsek
Bizottsága 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

BORBÉLY CSATA
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.
A modellek száraz vagy vizes hajjal érkeznek a pástra.
A frizura előkészítése TILOS!

Hajhossz:

a fejtetőn 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.
Színezőspray használata tilos!

Minden eszköz és finish termék megengedett.
Smink:

csak férfias, üzleti jellegű, figurális arcfestés tilos!

A szabályok be nem tartását a versenybizottság büntetőpontok kiosztásával bünteti.
Értékelési szempontok:
- átmenet precíz elkészítése,
- férfias összkép,
- a modell arcához illeszkedő forma,
- mesterségbeli tudás bizonyítása.
Versenyidő: 20 perc

SMINK versenykiírás, FELNŐTT - TANULÓ

I.Versenyszám ; ( felnőtt) STAGE MAKE UP
Téma: A FÉNY!
Elkészítési idő: 100 perc.
A modellt a tükör előtt,ülve értékeli a zsűri.

II.Versenyszám;( felnőtt) TESTFESTÉS
Téma: VIRÁGKARNEVÁL!
Elkészítési idő: korlátlan, egy megadott időpontban a modellnek
a páston kell lennie.
A modellt a zsűri ,a tükör előtt, állva értékeli.

III.Versenyszám; (tanuló)Kizárólag kozmetikus tanuló!
Téma ; ESKÜVŐI SMINK!
Elkészítési idő; 50 perc.
A modellt a tükör előtt ülve értékeli a zsűri.A smink ,hordható legyen,
Figurális festés tilos!

IV.Versenyszám; ( szabad kategória)
Téma : SZÍNEK,ÉS FORMÁK!
Elkészítési idő; korlátlan. Egyénileg, és csapatban is lehet jelentkezni.
Három fő képezhet egy csapatot. Sminkiskolák jelentkezését várjuk.
( a csapat mindhárom tagja elkészíti a saját sminkjét,és az
eredmények összeadódnak.) A modell,a páston egy adott
Időpontban érkezik a zsűrizésre. Csapatok delegálhatnak maguknak
Zsűrit,ha rendelkeznek érvényes zsűri vizsgával.

Magyar Fodrász Kozmetikus Közhasznú Egyesület – M.F.K.K.E.
(Cím: 1064-Budapest, Vörösmarty utca 48. Tel/Fax: 061 3317 -767,+36-30-407-33-84
E-mail: mfke@t-online.hu, facebook: Magyar Fodrász Kozmetikus Közhasznú Egyesület / OMC Hungary)

Egy új verseny a Fodrász Szakképző Iskolák részére, amivel
bebizonyíthatják az iskolájuk szakmai, oktatói, tanulói felkészültségét.
Versenyszámok:
Női:
1.) Szárítás - 20 perc
(Bármilyen szárítás lehet)

2.) Konty – 30 perc
(Bármilyen konty lehet)

Férfi:
3.)Klasszikus Szárítás - 15 perc
(lásd: melléklet – Tanulók)

4.)Progresszív Szárítás – 15 perc
(lásd: melléklet- Tanulók)

Feltételek

Minimum 2 tanuló részvétele, de lehet akár 4 tanuló is.
Például: 1-es tanuló a férfi számokat, 2-es tanuló a női számokat készíti el.
Vagy : 1-es tanuló a klasszikus szárítást, 2-es tanuló a férfi progresszív szárítást, a 3-as
versenyző a női szárítást, 4-es versenyző a menyasszonyi konty fésülését készíti el.
Amennyiben egy iskolából több versenyző indul, abban az esetben versenyszámonként a
legjobb eredmény számít bele az összetett eredménybe, azaz nagyobb az esély, hogy elnyerje a
2016.-os év Legjobb Fodrász Szakképző Iskolája Címet!
Minden versenyszám elkészíthető élő modellen vagy babafejen

3. versenyszám:KLASSZIKUS FRIZURASZÁRÍTÁS,(Classic) MODELLEN vagy
BABAFEJEN
Tanuló: Szabadon választott, hogy modellel vagy babafejjel versenyeznek e.
A kész frizura klasszikus fésülésű, tükörsima, szögletes hatású, letisztult
formájú legyen.
A Zsűri, OMC szerinti klasszikus versenyfrizurát vár el, vágás nélkül.
A versenyzők a babafejekkel/ modellel felmennek a pástra és elfoglalják a
számukra kijelölt helyeket.
A Verseny Főbiztos megkéri a versenyzőket, hogy fésüljék a hajat, egyenesen,
hátra.
Az ellenőrzés ideje alatt a versenyzők, a babafejektől/modellektől kicsit
hátralépnek. Az ellenőrzést követően a Verseny Főbiztos megkéri a
versenyzőket, hogy lépjenek vissza a babafejekhez.
A versenyzőre bízzák, hogy benedvesíti, vagy sem, a babafejet, viszont a frizura
kialakítását mindenképpen a megadott versenyidőn belül, teljesíteni kell.

7. Hajszín: A hajszínek alkalmazása szabadon választott. Spray színezők
használata tiltott!
8. Styling/hajformázás:
Mindenfajta hajformázó eszköz és termék
használata engedélyezett. A hajstílus, formázás lehet választékkal, vagy
választék nélküli.

9. Hajhosszabbítás: tilos!
10. Make Up: Bármilyen, a versenyszámhoz nem odaillő smink alkalmazása,
büntető ponttal jár.
11. Zsűri: a Zsűri a hajstílus és hajszín között kialakult, általános összhatás,
benyomás alapján értékel. A zsűrizés alkalmából a Zsűrinek látnia kell a
teljes frizurát, beleértve, a fejtetőn lévő részeket is. Ha ez nem
lehetséges, a pást biztosok alacsonyabbra engedhetik a babafej
tartókat.
12. Büntetőpontok: Azok a versenyzők, akik nem tartják be az érvényben
lévő versenyszabályokat, az aktuális, büntető szabályzat szerinti,
büntető pontokban részesülnek.

Versenyidő:

Tanulóknak: 15 perc

4. versenyszám: PROGRESSZÍV– SZÁRÍTÁS, (Progressive) MODELLEN vagy
BABAFEJEN
Tanuló kategóriában a versenyző megválaszthatja, hogy élő modellel vagy
babafejen szeretne e versenyezni
A kész frizurának a divatszakmai kiadványok stílusát, előremutató trendet kell
idéznie. A legújabb divat jegyeit tükröző hajstílus a cél, amely férfias
megjelenésű.
A versenyző szabadon eldöntheti, hogy benedvesíti, vagy nem, a hajat,
viszont a megadott versenyidőn belül, a hajformázást el kell végezni.
7. Hajhossz: A fejtetején a hajhossznak minimum 5 cm-nek kell lennie.
A peremrészeken (oldalak és hátsórész) a hajhossza legyen minimum 3 cmes.
8. Styling/Hajformázó eszközök: Mindenfajta
használata megengedett.

hajformázó

eszköz

9. Termékek: Mindenfajta fixáló, finish termék használata engedélyezett
(gélek, waxok, spray).
10. Hajszín: A hajszínét a versenyző szabadon választhatja. Sprayszínezés
tiltott.
11. Hajhosszabbítás: hajhosszabbítás alkalmazása tiltott!
6. Make up
Bármilyen, a versenyszámhoz nem odaillő- smink
alkalmazása, büntető ponttal jár.
7. Zsűri: A hajstílus és a hajszínek között kialakult általános összhatás,
benyomás alapján értékel. A zsűrizés alkalmából a zsűrizőknek látniuk kell a
teljes frizurát, beleértve a fejtetőn lévő részeket is. Ha ez viszont nem
lehetséges, a pást biztosok alacsonyabbra engedhetik le a székeket.
8. Büntetőpontok: Azok a versenyzők, akik nem tartják be az érvényben lévő
versenyszabályokat, az aktuális, büntető szabályzat szerinti, büntető
pontokban részesülnek.
Versenyidő:
15 perc
A versenyzők ezt követően semmilyen plusz időt nem kapnak. Azok a
versenyzők, akik a versenyidőt és versenyszabályzatot nem tartják be, 5
büntetőpontot kapnak.

A változtatás jogát fenntartjuk!

