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

NŐI FODRÁSZAT
1. versenyszám
Női szalon vágás, szárítás
Babafejen vagy élő modellen
A
versenyzők
elfoglalják
a
számukra
kijelölt
munkahelyet
a
babafejekkel/modellekkel. 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/modellektől a versenypást
szélére. Az elő zsűri átfésüli a modell/babafej haját, majd visszahívják a
versenyzőket a tükrökhöz és megkezdődik a verseny.
A versenyzők, ha szeretnék, levizezhetik a hajat.
általánosnak/hétköznapinak és elegánsnak kell lennie.

A

végeredménynek

1. Vágás: A verseny megkezdése előtt a hajnak minimum 10 cm-nek kell lennie az
egész fejen. Nem lehet elő vágva/formázva. Minimum 4 cm-t kell a verseny
ideje alatt vágni a hajból, ezt a zsűri ellenőrizni is fogja.
2. Borotválás: A haj borotválása TILOS
3. Vágó eszközök: Mindegyik használata megengedett.
4. Színek: 3 egymással harmonizáló szín használata megengedett, beleértve az
alapszínt is (alapszín + 2 választott). Zöld és kék szín használata tilos. Spray
használata nem megengedett.
5. Formázó eszközök: Minden formázó eszköz használata megengedett.
6. Termékek: Minden termék használata megengedett.
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: 30 perc (plusz 3 perc áll a versenyzők rendelkezésére, hogy felöltöztessék
a babafejet). Az idő túllépése 5 büntetőponttal jár.
9. Pontozás: Maximum: 30 pont
Minimum: 25 pont

NŐI FODRÁSZAT
2. versenyszám
Menyasszonyi konty
Élő modellen
A versenyzők elfoglalják a számukra kijelölt munkahelyet a modellekkel, 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 modellektől a versenypást szélére. Az elő zsűri
átfésüli a modell 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.
1. Hajhossz: A haj hossza minimum vállig érő kell, hogy legyen vagy annál
hosszabb. Átmenet lehet benne, de a legrövidebb résznek is minimum 10 cm
hosszúnak kell lennie, kivéve a homlok környékét.
2. Színek: 3 egymással harmonizáló szín használata megengedett, beleértve az
alapszínt is (alapszín + 2 választott). Zöld és kék szín használata tilos. Spray
használata nem megengedett.
3. Termékek: Minden termék használata megengedett.
4. Formázó eszközök: Minden eszköz használata megengedett.
5. Támasztékok: Használatuk TILOS
6. Paróka, póthaj: Használatuk TILOS
7. Hajhosszabbítás: Használatuk TILOS
8. Díszek: Díszek használata megengedett, de nem fedhetnek 15%-nál többet a
fejből.
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: 25 perc. Az idő túllépése 5 büntetőponttal jár.
11. Pontozás: Maximum: 30 pont
Minimum: 25 pont

