
VERSENY KIÍRÁS 
 
Általános tudnivalók:  

 A versenyzők elfoglalják helyüket a páston. Mielőtt a verseny indul, a versenybíróság 
ellenőrzi, hogy a versenyző tükörfoglalása egyezik-e a regisztrált tükörszámmal.  

 A modellek nem segíthetnek a versenyzőknek  
 A zsűrizés alatt a modelleknek a tükörrel szemben kell ülniük, ha a versenyszám szabálya 

másként nem rendelkezik. A helyzetváltoztatás büntetendő.  
 A modelleknek a versenyzés közben kötelező a beterítő kendő viselése. A ruha ne takarja 

el a nyakat, mert ronthat az eredményen, ha nem látható a nyakfazon.  
 A versenyszámokban csak élő modellen lehet elvégezni a műveletet! 
 A versenybíróság ellenőrzi a versenyszabályok betartását, megszegésük esetén 

büntetőpontot ad (zsűritagonként 1-3 pont).  
 Versenyből való kizárást eredményez, ha a versenyzők modellt cserélnek, vagy a 

versenyző a kihúzott tükörszámot mással elcseréli.  
 Verseny közben mobiltelefont használni minden szakágban tilos!  

 
I. FÉRFI FODRÁSZ KATEGÓRIA  
 
A verseny kezdete kb. 1130 

 
Versenyszám: Utcai divatfrizura, a tavasz jegyében 
Művészi és avantgárdé frizurák tilosak!  
A versenyzők tetszőleges hajhosszból kreálnak egy fogyasztóorientált férfias divatfrizurát. 

- Vizes haj: A modellek haját vizesen simára kell fésülni, mielőtt a pástra mennek.  
- Vágás: 2cm-t kötelező a hajból vágni! Hajvágógépet is lehet használni! 
- Hajszín: Kettő vagy több színfokozat alkalmazása lehetséges. 
- Fésülés: Minden fésülő eszköz megengedett.  
- Termékek: Minden termék használata megengedett.  
- Öltözék: Az öltözék a frizurával összhangban legyen. Katonai egyenruha vagy történelmi 

öltözék tilos!  
A versenybíróság tagjai ellenőrzik a szabályok betartását és szabálysértés esetén az érvényben 
lévő büntetőlista alapján büntető pontokat adnak. 
 
Versenyidő: Tanuló: 40perc  
Felnőtt: 30perc 
Értékelés: A modellnek jól álljon a frizura, öltözékével összhangba legyen, a hajvágás tiszta, 
értékelhető legyen. 

 
II. KONTY KATEGÓRIA 

A verseny kezdete kb. 1230 

 
Versenyszám: Menyasszony, vagy koszorúslánykonty 
Hordható, letisztult forma!  



- A modell, hátra simított hajjal üljön a tükör elé! 
- Beterítő kendő használata kötelező! 
- Smink, haj, ruha, összhangba legyen! 
- Díszítés minden megengedett, de ne takarja el a frizura 2/3-át. 
- Paróka és UV. lakk használata tilos! 
- Gumizás elő készítése tilos! 
- Hajsütés: 6 tincs engedélyezett, ennél több alkalmazása, büntetőponttal jár! 

 
Versenyidő: Tanuló: 60perc  
Felnőtt: 50perc 
III. SMINK KATEGÓRIA 
 
A verseny kezdete kb. 1330 

 
Versenyszám: A tavasz ébredése 
Készíts alkalmi sminket, az eseményt figyelembe véve, utaljon annak hangulatára! 

- A modell ne legyen 18-évesnél fiatalabb! 
- minden anyag használata megengedett. 
- Soros, vagy tincses műszempilla kötelező! 
- Figurális festés, klisé használata előre beültetett, 3D, vagy tetoválás, előalapozás tilos! 

 
Versenyidő: 2óra. 
 


