
 

 

 

 

 

 

NŐI FODRÁSZAT 

FÉRFI FODRÁSZAT 
 

 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK  
Minden versenyszámra 

 

 

Versenyzői korhatár javallatok nincsenek.  

Minden korosztály elfogadott. 

 

 

1. A regisztrációnál minden versenyző megkapja a tükörszámát. A verseny 

indítása előtt a Versenybiztos ellenőrzi, hogy a tükörszám egyezik-e a 
versenyző nevével. 

 
2. A modellek nem segíthetnek a versenyzőnek a munkában (pl. hajat szárítani, 

hajat megérinteni tilos, hajcsatot kiszedni, stb.) 
 
3. A zsűrizés alatt a modellek/babafejek a tükörrel szemben ülnek. 

 
4. A zsűri végigjárja a versenypástot, hogy az összképről vizuális összképet 

kapjon. 
 
A versenyszabályok be nem tartásáért a büntető pont lista alapján a versenyző 
büntető pontokat kap. A versenyzők a büntető pontjaikat az eredménylistán 
tekinthetik meg. 
 
A szabálysértést minimum 3, maximum 15 ponttal büntethetik. 
 
A zsűrizés alkalmából a versenyző a babafejet ráhelyezheti az asztalra a tükör 
elé, illetőleg a babafej maradhat az állványon. 
 

Diszkvalifikálás: 

 

 Ha a versenyző modellt cserél 
 Ha a versenyző a tükörszámát másokkal elcseréli 
 Ha a versenyzők a páston, munka közben egymással beszélgetnek 
 
  



 

 

 

 
 

FÉRFI FODRÁSZAT 
 

1. versenyszám 
 

Férfi szalon vágás, szárítás (hétköznapi) 

Babafejen vagy élő modellen 
 

A versenyzők elfoglalják a számukra kijelölt munkahelyet a babafejekkel, 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/modellektől a versenypást 
szélére. Az elő zsűri átfésüli a babafej haját, majd visszahívják a versenyzőket 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 4 cm. A hossz a szélső vonalaktól és a hátsó rész alatt a 
nyakszirt részig és a tarkóig minimum 1 cm legyen, kivétel a pajesz részen (a 
verseny megkezdése előtt). 

2. Vágóeszközök: Minden vágóeszköz használata megengedett a 16 perc 

alatt. 
3. Formázás: Csak a formázásra megadott 9 percen 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 7 perc 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. TOTAL: 25 perc = 16 perc vágás majd megállítják az időt, újraindítás után 9 

perc áll 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: 30 pont 

Minimum: 25 pont 
 



 

 

 

 

 

FÉRFI FODRÁSZAT 
 

2. versenyszám 
 

Borbély csata 

Élő modellen 
 

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.  

Szakáll kialakítása kötelező! 

A modellek száraz vagy vizes hajjal érkeznek a pástra.  

A frizura előkészítése TILOS! 

1. Hajhossz: Fejtetőn 5 cm,  

Kalapvonal alatt, oldalt és hátul 1 cm. 

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. 

2. Hajtetoválás: TILOS! 

3. Szakáll:  Előre elkészíthető, festhető! 

4. Hajszín: Egy alapszín alkalmazása megengedett, ettől eltérő hajszín a fej 

területének maximum 10%-án lehet. Színező spray használata tilos! 

5. Eszköz: minden eszköz használata megengedett 

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

7. Smink: csak férfias, üzleti jellegű, figurális arcfestés tilos! 

8. 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. 

9. Versenyidő: 40 perc 

10. Pontozás: Maximum: 30 pont 

Minimum: 25 pont 


