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VERSENYKIÍRÁS – VERSENYSZÁMOK 
 

Általános tudnivalók:  
 

• A versenyzők elfoglalják helyüket a páston. A verseny indulása előtt, 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 következményeket von maga után 
(büntetőpont, kizárás). 

• A technikai összetett versenyeken a versenyzőknek ugyanazzal a modellel kell dolgozniuk.  

• 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. 

• A versenyszámokban tanfolyami hallgatók is indulhatnak (időarányos beszámítással), az 
igazolást be kell mutatni! 

•   Verseny közben mobiltelefont használni minden szakágban tilos! 

•   A modellek fotózása a kijelölt szektorban lehetséges. 
 

FODRÁSZ VERSENY 
 

FÉRFI TANULÓVERSENYEK 
 

1. szám: Klasszikus frizura szárítás élő modellen vagy babafejen 

A munkát hátrafésült, vizes hajon kell elkezdeni! 
A kész frizura hátrafésült, tükörsima, szögletes hatású, letisztult formájú legyen. 
A zsűri OMC szerinti klasszikus versenyfrizurát (Classic Cut) vár, vágás nélkül. 

• Hajhossz: tetszőleges 

• Hajszín: sötét – fekete – egyszínű lehet 

• Eszközök: minden eszköz megengedett 

• Anyagok: minden anyag, ill. finis-termék megengedett 

• Öltözék: elegáns megjelenés (Katonai egyenruha vagy történelmi öltözet tilos!) 
 

Értékelés:  Max:  30 pont 
Min:  25 pont 

Versenyidő:   15 perc 
 

2. szám: Modern klasszikus divatfrizura vágás és szárítás élő modellen 

A munkát hátrafésült, vizes hajon kell elkezdeni. 

• Hajhossz: fejtetőn min. 7 cm, tarkón 1 cm  

• Hajszín: 3 egymással harmonizáló szín (Zöld, kék szín használata tilos! Színező spray 
használata tilos!) 

• Eszközök: minden eszköz megengedett 

• Anyagok: minden anyag, ill. finis-termék megengedett 

• Öltözék: elegáns, alkalmi megjelenés (Katonai egyenruha vagy történelmi öltözet tilos!) 
 

Értékelés:  Max:  30 pont 
 Min:  25 pont                      

Versenyidő:    45 perc  
 

Összetett verseny esetén mindkét számból el kell indulni a versenyzőnek (1., 2. szám). 
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NŐI TANULÓVERSENYEK 
 

1. Víz marcell babafejen 
 

A versenyzőnek teljes fejen összefüggő hullámsort kell készíteni élő modellen vagy babafejen. A 
hullámok kétujjnyi szélesek legyenek. 

• A babafejek öltöztetése kötelező!! 

• Díszíteni csillámporral TILOS! 

• A zsűrizés alatt semmilyen segédeszköz nem lehet a hajban. 
 

Értékelés:   Max:  30 pont        
  Min:  25 pont 
 

Versenyidő:               20 perc 
 

2. Szalontechnika babafejen 
 

A versenyzőnek ebben a versenyszámban azt kell bemutatnia, hogy a szakma alapműveletének 
technikáját elsajátította és érti a hullámkészítést.  

• A babafejek öltöztetése kötelező!! 
 

A babán el kell helyezni:     - 3 db víz marcell hullámot tetszőleges pozícióban 
   - 10 db dauercsavarót  

                                              - 5 db berakócsavarót 
                                              - 9 db gyűrűt 
Betartandó előírások: 

• A tanulók a modellt simára hátra fésült hajjal hozzák a pástra. 

• Minden jellegű dauercsavaró elfogadott (pl. kukac). 

• A fennmaradó haj formára fésült legyen. 

• Értékelésre kerül a perfekt szalontechnika. 

• Haj díszítése (csillámpor) TILOS! 

• A zsűrizés ideje alatt semminemű segédeszköz nem lehet a hajban! 
 

Értékelés:   Max:  30 pont           
Min:  25 pont 

 

Versenyidő:    40 perc  
 

Összetett verseny esetén mindkét számból el kell indulni a versenyzőnek (1., 2. szám) 
 

SZABAD KATEGÓRIA – Férfi versenyszám 
 

„Lapis Imre” emlékverseny. 
 

Modern klasszikus divatfrizura vágás és szárítás élő modellen  
 

A munkát hátrafésült, vizes hajon kell elkezdeni. 

• Hajhossz: fejtetőn min. 7 cm, tarkón 1 cm  

• Hajszín: 3 egymással harmonizáló szín (Zöld, kék szín használata tilos! Színező spray 
használata tilos!) 

• Eszközök: minden eszköz megengedett 

• Anyagok: minden anyag, ill. finis-termék megengedett 

• Öltözék: elegáns, alkalmi megjelenés (Katonai egyenruha vagy történelmi öltözet tilos!) 
 

Értékelés:                Max:  30 pont       
       Min:  25 pont 
Versenyidő:                                  45 perc 
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Férfi Full Fashion Look - Teljes divatos megjelenés élő modellen 
 

Versenyzői korhatár nincs - minden életkor elfogadott 
Előre elkészített versenymunka. A teljes megjelenésnek egy divatmagazin címlapját kell 
megidéznie.  
 

Hajhosszabbítás: Alkalmazása megengedett. 
 

Smink: Bármilyen, a versenyszámhoz nem odaillő smink alkalmazása büntetőponttal jár. 
 

Zsűri: A kijelölt zsűri a hajstílus, a szín és a stíling (ruha és kiegészítők) összképét értékeli. A 
modellek a zsűrizés ideje alatt a szék mögött, illetve a pásti részen állnak. A modellnek mindig 
látható helyen kell mutatnia a tükörszámot. 
 

Bűntetőpontok:  Azok a versenyzők, akik nem tartják be az érvényben lévő 
versenyszabályokat, az aktuális büntetőpont-táblázat szerint kapnak pontlevonást. 
 

Értékelés:    Max:   30 pont 
Min:    25 pont 

Versenyidő:    3 perc az utolsó simítások érdekében 

 

Borbély csata (Haj és szakállvágás) 
 
A versenyre tanulók és felnőtt versenyzők egyaránt jelentkezhetnek.  
Ebben a versenyszámban férfias stílusú frizura és szakáll készítése az elvárás, melyben 
megmutatkozik a borbély mesterségbeli tudás, mind az átmenetek és formák, mind az 
eszközhasználat tekintetében.  
Lásd: lenti inspirációs fotók! 

 
 
A frizura előkészítése TILOS! 
A versenybíróság a verseny megkezdése előtt ellenőrzi a modellen a haj és a szakáll 
előkészítettségét. A nem megfelelő előkészítés büntetőpontot von maga után! 
 
Hajhossz:  a fejtetőn 5 cm,  

a 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. 
Hajszín:  egy alapszín alkalmazása megengedett, ettől eltérő hajszín a fej területének 

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

 

Hajtetoválás: TILOS! 
Szakáll:  Kezdés előtt min. 4 cm, festhető, de nem kötelező! Fazonvonal kialakítása kötelező! 
  Kontúrvonal meghatározása előre TILOS! 
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Minden eszköz és finis 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 szakáll és hajforma, 
- mesterségbeli tudás bizonyítása. 

 
Értékelés:                           Max:  30 pont 
                                            Min:  25pont 

Versenyidő:                       45 perc 

 

„Hajtetoválás”      

UNISZEX versenyszám  
 

 A versenyző női vagy férfi modellel indulhat. 
 

• Minden eszköz használata megengedett (Kivéve: Sablon)! 

• Minden szín megengedett, több szín alkalmazása javallott. A haj befestése plusz eleme 
a munkának, melyet előzőleg el kell végezni. Színező spray használata tilos! 

• Minimum a fej 40%-át „tetoválni” kell, azaz kreatívan mintát kell belevágni. (Előformázás, 
hajhosszabbítás tilos! 

• Az alapvágás 2 cm –nél rövidebb nem lehet! 

• A modell öltözete legyen összhangban a hajtetoválással, hajszínnel, stílussal. 
 

Értékelés:  Max: 30 pont       
Min:  25 pont 

Versenyidő:  45 perc 

 
SZABAD KATEGÓRIA – Női versenyszámok 

 
„Kisgergelyné Tolcsvai Mária” emlékverseny 

„Vámpírok bálja” konty élő modellen vagy babafejen 
 

Versenyzői korhatár nincs - minden életkor elfogadott 
 

A modellek leengedett, egyenes hajjal érkeznek a pástra. A haj nem lehet előre formázott. A 
versenybíróság ellenőrzi a hajat és laposan hátrafésüli.  
 
 

1.   Hajhossz:   A haj vállig érő vagy hosszabb. A haj lehet átmenetes. A legrövidebb 
réteg 10 cm lehet, a frufru részt nem számítva.  

2.   Szín:    Szabad színválasztás. Színező spray-k használata tilos. 
3.   Termékek:   Minden termék megengedett. 
4.   Formázó eszközök: Minden formázó eszköz megengedett. 
5.   Támaszték: Egyfajta, 10 cm-nél nem vastagabb szivacs használata megengedett.  
6.   Póthaj: Póthaj max. 3 tincs megengedett, színező spray használata TILOS! 
7.   Hajhosszabbítás:   TILOS! 
8.   Díszítés:   Díszek használata megengedett, de max. a frizura 20%-ig. 
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9.   Zsűri:  A kijelölt zsűri a hajstílus és a szín összképét értékeli. A modellek a 
zsűrizés ideje alatt a tükörrel szemben ülnek! 

10. Bűntetőpontok:  Azok a versenyzők, akik nem tartják be a szabályokat, az érvényes 
büntetőpont-táblázat szerint kapnak pontlevonást. 

 

Értékelés:    Max:  30 pont 
Min:  25 pont 
 

Versenyidő:  Felnőtt:  35 perc 
 Tanuló:  40 perc 

 
EGYÉNI KATEGÓRIA  

Trendhajvágás (címlapfotó) - NŐI FELNŐTT VERSENY 

Nap hajszíne:  Szécsényi István különdíj 
   
A versenyzőknek a legújabb trendek szerinti divatos frizurát kell vágni, a divatlapok stílusában. 
Fontos a teljes összhatás a haj, smink, öltözék és köröm egységében, mint egy címlapon. A 
frizura legyen kreatív, de nem lehet művészies és fantáziahatású. 
 
A modellek, a verseny megkezdésekor vizes, hátrafésült hajjal ülnek a tükörrel szemben. 
 
Betartandó szabályok: (be nem tartásuk esetén az elő zsűri 1-3 büntetőpontot ad)  
Hajhossz: körkörösen minimum 10 cm-esnek kell lennie és nem lehet előrevágott. 
Hajszín: minimum két szín kötelező, de színező spray használata tilos. 
Eszközök: minden eszköz engedélyezett. 
Termékek: minden termék használata megengedett. 
Smink: mint egy címlapfotón, de figurális arcfestés tilos. 
Díszítés és mindenféle póthaj alkalmazása a frizurában tilos. 
 
A zsűrizés ideje alatt a modellek a tükörrel szemben ülnek, beterítő kendő nélkül. 
 
Értékelés:  max. 30 pont 
  min. 25 pont 

Versenyidő:         40 perc        

 
Fonással készített UTCAI frizura babafejen vagy élő modellen.  
 

Felnőtt és tanuló kategória 
 

Hajhossz: - minimum vállig érjen. 
Szín: - minimum 2 szín kötelező! 
Pótrész: TILOS! 
Hajhosszabbítás - megengedett. 
Termékek: minden termék megengedett. 
Előre elkészített fonat használata TILOS! 
Díszítés TILOS! 
 

Versenyidő: felnőtt 30 perc - tanuló 40 perc. 

Pontozás:  Max:  30 pont 
                   Min:  25 pont 

 

Női Full fashion look /teljes divatos megjelenés/ élő modellen  
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Versenyzői korhatár nincs - minden életkor elfogadott 
 
1. A modelleknek zsűrizésre készen kell megérkezniük a versenypástra. A zsűri a modell teljes 
megjelenését veszi figyelembe, így a frizurát, a sminket, a ruhát és az egyéb kiegészítők 
összképét. A versenyzőknek 3 perc áll a rendelkezésére, hogy elvégezzék az utolsó simításokat. 
 

Hajhosszabbítás megengedett.  
 
2. Speciálisan kijelölt zsűri végzi el a versenyszám értékelését. A zsűri a teljes benyomást, a 
vágás, a formázás, a szín és a styling (ruha és kiegészítők) összképét értékeli.  
 
3. Bűntetőpontok: Azok a versenyzők, akik nem tartják be a szabályokat, az érvényes 
büntetőpont-táblázat szerint kapnak pontlevonást 
 
Értékelés:   Max:  30 pont 

Min:  25 pont 

 
Versenyidő               3 perc 

 
 

KOZMETIKUS VERSENY 
 

 

Nappali kikészítés – „Tablókép” versenyszám, felnőtt és tanuló 
 
A mai divatirányzatnak megfelelő, trendkövető, hordható nappali smink készüljön az alkalomhoz 

illően. Legyen igényes, szépítse a modellt. Egyéniségével, öltözékével harmonizáljon. 

Selyempor, műszempilla használata megengedett – de nem kötelező! 

Előre beültetett műszempilla, előalapozás, tetoválás TILOS! 

A modell 18 évesnél nem lehet fiatalabb! 

 
Fő szempontok: tisztaság, tökéletes alapozás, szemöldök formázása, száj korrigálása, 
szemfestés. 
 

Adható pontszám:         Max:  30 pont 
                                        Min:  25 pont 
 
Versenyidő:                    Felnőtt:  40 perc 
                                         Tanuló:  45 perc 

 
  



7 

Kisfantázia smink – „Négy évszak”  
 
Felnőtt  
 
A versenyző készítsen egy előremutató, kreatív kisfantázia sminket. Harmonizáljon a modell 

egyéniségével, ruházatával, frizurájával, kiegészítőjével.  

Az arc 1/3-a, a dekoltázs, vagy az egyik kar festhető!  

Előalapozás megengedett nyaktól (kulcscsonttól) lefelé! 

Mindennemű díszítőelem (strassz, toll, gyöngy, csillám, flitter, paróka, stb.) felhasználható. 

Műszempilla (soros vagy tincses) használata kötelező! 

Klisé használata, előre beültetett műszempilla, tetoválás TILOS! 

Modell 18 évnél fiatalabb nem lehet! 

 
Zsűri szempontok: ötlet, látvány, kreativitás, összhatás, tisztaság. 
 
Versenyidő:                               110 perc 
Adható pontok:           Max:  30 pont 
                                      Min:  25 pont 

 

Alkalmi kikészítés – „Rock and Roll” 
 
Tanuló II. évfolyam. 
 
A versenyző készítsen egy kreatív, extravagáns alkalmi sminket, - figyelembe véve az esemény 
hangulatát – mely harmonizáljon az öltözékkel és szépítse a modellt! 
Műszempilla (soros vagy tincses) használata kötelező, mindennemű díszítőelem (csillám, 
strassz, toll, gyöngy) megengedett. 
Figurális festés, klisé használata, előre beültetett szempilla, előalapozás, tetoválás TILOS! 
A modell 18 évesnél nem lehet fiatalabb! 
 
Zsűri szempontok: összhatás, ötlet, látvány, kreativitás, tisztaság. 
 
Versenyidő:   II. éves tanuló 60 perc 
 
Adható pontszám:  Max:  30 pont 
                                 Min:  25 pont 
 
Összetett verseny csak felnőtt kategóriában lesz!! 
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SZEMPILLA-HOSSZABBÍTÓ VERSENY 
 

CLASSIC, 2D duplázó és 3-5D volume 
 

Versenytéma: 

Az applikáció elsődleges célja a modell szeméhez, arcához, szemöldökéhez  illő, esztétikus és 

szakmailag hibátlan pillasor készítése.  

Az applikált pilla hosszúsága, íve, vastagsága és az applikált pillák száma a modell természetes 

pilláihoz kell illeszkedjen. Az elkészült szempillaív legyen teljesen kitöltött. Az applikációnál a 

versenyző kizárólag fekete szempillát használhat.  

Tilos a díszítés (tollak, kövek, Swarovski kristályok, dísztárgyak használata, valamint több pilla 

összeragasztása).  

A pillahosszúság megválasztásánál a zsűri figyelembe fogja venni, hogy a versenyző a modell 

természetes szempillájához illő, a természetes pillát nem károsító hosszúságot applikált-e. A 

munkaidő CLASSIC STYLE 1D esetén 120 perc, a 2D Duplázó esetén 140 perc, Volume 3-5D 

esetén 180p az előkészítéssel együtt.   

A versenyidőbe beletartozik a szempillák előkészítése, valamint az applikáció végeztével az 

utolsó simítások is. A versenyidőn túl a versenyző nem nyúlhat a szempillákhoz.  A pillasor 

elkészülte után, a versenyidőn túl a versenyzőnek 10 perc áll rendelkezésére, hogy 

összepakoljon, modelljének egy finom alapozó sminket, illetve rúzst tegyen fel, ha szükséges és 

elhagyja a versenypástot. Az alapozó sminken kívül más smink (szemhéjfesték, kihúzás, egyéb 

szem körüli smink használata nem megengedett). A modellnek make-up nélkül kell 

megjelennie. Egyéb műszempilla (pl. soros vagy tincses műszempilla) használata vagy viselése 

nem megengedett. Nem lehet modell az, akinek szemhéján permanent make-up található.  

A zsűri szempontrendszere az applikáció technikai – valamint esztétikai szempontjai szerint 

adódik össze.  

Fontos: A versenyhez a munkaeszközöket, a lámpát, kozmetikai ágyat, széket, elosztót, az 

applikációs anyagokat a versenyző saját magának biztosítja és hozza a helyszínre. A modell 

vendégruhájáról vagy beterítő kendőjéről szintén a versenyző gondoskodik.  

Térítés ellenében a verseny szervezői korlátozott számban tudnak biztosítani kozmetikai ágyat.   

 

CLASSIC  1D PONTOZÁSI SZEMPONTRENDSZER:  
 
Minden szempontra maximálisan 5 pont adható / 5p- tökéletes, 4p-jó, 3p- megfelelő, 2p- hibás, 

1p- rossz, 0p- rossz és kockázatos/  

1. Összhatás (a választott ív, hossz, styling illik a modellhez, előnyösen befolyásolja vonásait          

stb.)  

2. Szempillaív teljes kitöltése (applikált pillák száma)  

3. Frame vonal (ívek kombinálása, méretek váltakozása)  

4. Illesztések pontossága (műszempilla és természetes szempillaszál érintkezése) 

5. Tiszta munka (ragasztó használat, összetapadások stb., túl sok összetapadás 0 pont)  

6. Távolság (0,1-0,3mm a szemhéjtól, a bőrhöz érő illesztés 0 pont) 

7. Hosszúság (max.13mm) 

8. Vastagság (helyesen választott-e a versenyző). Használható 0.10, 0.12, 0.15 mm. Ha valaki 

Flat/ Rombusz/ HD pillákat, vagy 0.15mm-nél vastagabb szálakat választ, kizárja magát a 

versenyből! 

9. Szimmetria  



9 

10. Szempillák iránya (a szálak rendezettsége, nem dőlnek el és nem ‘kócolódnak’)  

  

Versenyidő:120 perc+10 perc 

 

2D DUPLÁZÓ PONTOZÁSI SZEMPONTRENDSZER:  

 

Minden szempontra maximálisan 5 pont adható / 5p- tökéletes, 4p-jó, 3p- megfelelő, 2p- hibás, 

1p- rossz, 0p- rossz és kockázatos/  

1. Összhatás (a választott ív, hossz, styling illik a modellhez, előnyösen befolyásolja vonásait, 

szemeit stb.)  

2. Szempillaív teljes kitöltése (applikált pillák száma) 

3. Frame vonal (ívek kombinálása és méretek váltakozása)  

4. Illesztések pontossága (műszempilla és természetes szempillaszál érintkezése) 

5. Tiszta munka (ragasztó használat, összetapadások stb., túl sok összetapadás 0 pont)  

6. Távolság (0,1-0,3 mm a szemhéjtól, a bőrhöz érő illesztés 0 pont)  

7. Hosszúság (max. 13mm) 

8. Vastagság (helyesen választott-e a versenyző). Használható 0.07, 0.10 mm. Ha valaki     

0.10 mm-nél vastagabb szálakat választ, kizárja magát a versenyből!  

9. Szimmetria 

10. Szempilla tincsek iránya (a tincsek rendezettsége, nem dőlnek el és nem ‘kócolódnak’) 

Versenyidő: 140 perc+10 perc 

 

3-5D volume pontozási szempontrendszer: 
 

Minden szempontra maximálisan 5 pont adható / 5p- tökéletes, 4p-jó, 3p- megfelelő, 2p- hibás, 

1p- rossz, 0p- rossz és kockázatos/  

1. Összhatás (a választott ív, hossz, styling illik a modellhez, előnyösen befolyásolja vonásait, 

szemeit stb.)  

2. Szempillaív teljes kitöltése (applikált pillák száma) 

3. Frame vonal (ívek kombinálása és méretek váltakozása)  

4. Illesztések pontossága (műszempilla és természetes szempillaszál érintkezése) 

5. Tiszta munka (ragasztó használat, összetapadások stb., túl sok összetapadás 0 pont)  

6. Távolság (0,1-0,3 mm a szemhéjtól, a bőrhöz érő illesztés 0 pont)  

7. Hosszúság (max. 13mm) 

8. Vastagság (helyesen választott-e a versenyző). Használható 0.05, 0,06, 0.07 mm. Ha valaki 

0.07mm-nél vastagabb szálakat választ, kizárja magát a versenyből!  

9. Szimmetria 

10. Szempilla tincsek iránya (a tincsek rendezettsége, nem dőlnek el és nem ‘kócolódnak’) 

 Versenyidő: 180 perc+10 perc 

 

A verseny megkezdése előtt a zsűri egy tagja ellenőrzi a természetes pillák hosszát. A versenyen 
készült munkákról a szakmai zsűri dönt! A versenyzők háttérbe várják, hogy a szakmai zsűri 
döntsön, amit a pontozólapokon dokumentál. A versenylap alapján azonosítja a zsűri a modellt 
(A verseny elején a versenyzők sorszámot húznak). A versenynek szigorúan vége amint a 
meghatározott idő lejárt. A zsűri bevonul és értékeli a versenyző munkáját. A verseny tisztasága 
érdekében a zsűri nem találkozhat a versenyzőkkel!  
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MŰKÖRÖM-DÍSZÍTŐ VERSENY 
 
Jelige: Pin-up girl 
 
A modell hibátlanul elkészített clear alapkörömmel érkezzen (nem francia vég), amit előzsűrizés 
alkalmával ellenőrizni fognak. 
 
Az egyik kéz kidolgozása nappali jellegű, a másik kéz kidolgozása alkalmi jellegű legyen. 
Kiegészítő díszítés, ami nem a köröm felületére kerül, otthon elkészíthető (pl. kézfej, ujjak háta, 
stb.) 
 
Matrica, zselés toll, vagy előre elkészített elem (pl.: otthon készített porcelánvirág, gépi díszítés 
stb.) használata TILOS! A minta tervezete az asztalon lehet.  
 
- A nappali kézen a díszítés csak síkban történhet. Ehhez különböző díszítőelemek 
alkalmazhatóak (pl. strassz, rizsszem, stb.). Díszítésre bármely építőanyag használható, ha a 
követelményeknek megfelel, azaz síkban történik. Bármilyen körömhossz és forma megengedett. 
 
- Az alkalmi jellegű díszítésnél bármi megengedett, ha a készítése a kiírásnak megfelel. 
 
Bármilyen hossz, forma elfogadott. Csiszológép használata TILOS!  
 
Az összképnél figyelembe veszik, hogy a modell teljes megjelenése harmonizál-e a körömmel. 
Eszközöket, lámpát és hosszabbítót a versenyzőnek kell magával hoznia, azt a szervezők nem 
biztosítanak. 
 
 
Zsűrizési szempontok: tisztaság, kidolgozás, kreativitás a téma figyelembevételével, 
munkaminőség, harmónia, ötletesség, összhatás. 
 
Versenyidő:  Felnőtt  150 perc                                         
                       Tanuló:  180 perc 
 
Adható pontszám:  Max: 100 pont 
                               Min:    60 pont 

 
 

MŰKÖRÖM-ÉPÍTŐ VERSENY 
 

Tanulók: 
 

Szalon köröm építése zseléből és/vagy porcelánból.  
 

A versenyzők két számban indulhatnak: zselés vagy porcelánépítés (ezen belül mindenki 
eldöntheti, hogy épített vagy tipp-es technikát alkalmaz). Egy versenyző mindkét számban 
indulhat. 
 

Az elkészítendő műköröm az egyik kézen 2/3-1/3 (azaz a természetes körömágy hosszának 
felével meghosszabbított köröm) arányú francia szalonköröm, a másik kézen ezzel azonos 
hosszúságú, de átlátszó köröm, melyet pirosra kell lakkozni! (A piros lakk nem lehet csillámos!)  
 

- Körömágy-hosszabbítás TILOS! 

- A modell körmét mattításig elő lehet készíteni, de előkészítő anyag előzetes felkenése TILOS, 

csak a helyszínen lehet felkenni!  
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- Tipp-es kategóriában a tipp nem lehet felragasztva!  

- Porcelánkörmöt polírozni, zseléset fényzselézni kell! 

 

Zsűrizési szempontok: anyaghasználat, kidolgozás, egyformaság, mosolyvonal egyezőség, 
összhatás. 
 

Felnőttek: 
 

Extrém francia köröm készítése mindkét kézen, az egyik lakkozva (pontazonosság esetén a lakk 
lemosásra kerül és így dönt a zsűri) 
 

A versenyzők két számban indulhatnak: zselés- vagy porcelánépítés (ezen belül mindenki 
eldöntheti, hogy épített vagy tipp-es technikát alkalmaz). Egy versenyző mindkét számban 
indulhat. 
- A hossz nincs meghatározva, de mindkét kézen minden köröm azonos hosszúságú legyen. 

- Körömágy-hosszabbító használata megengedett, de nem kötelező! 

- Holdat nem kell építeni és nem is értékelendő! - Az elkészült műköröm mosolyvonala 
dramatikus, árnyékolt legyen! 

- A hajlítás egyforma legyen! 

- Az él vastagság névjegykártya vastagságú 

- Az oldalvonal a körömsáncból egyenesen, párhuzamosan fusson ki. 

- A párhuzam szemből, oldalról hibátlan, ne lógjon! 

- A c ív minden körmön ugyanott legyen! 

 

Zsűrizési szempontok: anyaghasználat, kidolgozás, párhuzam, él vastagság, egyformaság, 
mosolyvonal, felület, hossz 
 

Versenyidő:  Felnőtt:  150 perc  
                       Tanuló: 180 perc 
 

Adható pontszám:                         
Max:  Felnőtt:  95 pont 
          Tanuló:  75 pont  
 

Min:  Felnőtt:  60 pont  
          Tanuló:  40 pont 

 
Általános információk: 
 

Tanuló kategóriába nevezhet az, aki jelenleg tanulói státusszal, vagy max. egy éven belüli OKJ-
s bizonyítvánnyal rendelkezik. A bizonyítvány másolatát, vagy a tanulói jogviszony igazolását a 
jelentkezési laphoz csatolni kell! 
 

Felnőtt kategóriába nevezhet az, akinek, OKJ-s bizonyítványának dátuma egy évnél régebbi. 
 

Aki tanuló kategóriának felel meg, de képesnek érzi magát arra, hogy a felnőttekkel mérje össze 
tudását megteheti, de felnőtt kategóriának megfelelő versenyző nem indulhat tanuló 
kategóriában. 
 
- A jó modellválasztás a versenyző felelőssége.  

- Sérülést nem áll módunkban figyelmen kívül hagyni!  
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- Ékszer, tetoválás, azonosításra alkalmas jegy a modell kezén kizárást von maga után!  

- Csiszológép használata tilos!  

- UV lámpát, asztali lámpát, hosszabbítót a versenyző magának biztosít. 

- Zselés körömnél fényzselézni, porcelán körömnél polírozni kell!  

- Olajozni lehet, de látható nyoma nem maradhat! 

 
STILETTO VERSENYKIÍRÁS 
(MŰKÖRÖM ÉPÍTŐ és DÍSZÍTŐ) 
 

Fantázianeve: Vámpírok bálja 
 

A feladat stiletto köröm készítése, művészi kivitelben, körömágy-hosszabbításos technikával. A 
modell egyik kezén a munka legyen teljesen elkészítve, melyet az előzsűrizésnél rögzítünk. 
(díszítés, gyűrű, karkötő stb.) a másik kézen természetes körömmel érkezzen. Az előkészítést a 
helyszínen kell elvégezni. 
Ezért anyagmaradvány, illetve előkészítő folyadék a verseny kezdetéig nem lehet a körmökön. A 
versenyköröm építésénél nincs anyag és szín megkötés. A köröm készülhet zseléből, 
porcelánból, de akár vegyes anyaghasználatból is. Körömágy-hosszabbítást mindkét kézen el 
kell végezni, a mosolyvonal felülről is, alulról is látható legyen mindkét kézen. A körömágy-
hosszabbítás nem haladhatja meg a teljes köröm 50 százalékát. A köröm szabadszélének hossza 
maximum 5 cm lehet. A mosolyvonal mindkét kézen szabályos, ívelt, dramatikus, tökéletesen 
egyforma, kontúros, technikailag tökéletes, szimmetrikus és pontban végződő legyen.  
 
Díszítéssel nem takarható el! 

Kizárást nem von maga után, viszont pontlevonást igen. A két kézen a körmök hossza egyforma 
legyen és a két kéz díszítése, egyezzen meg. A középső és a hüvelykujj hossza, a mutató és a 
gyűrűsujjhoz képest 1mm-rel hosszabb. A hosszarányokat a két kézen egymáshoz is méri a zsűri. 
A felvitt anyag eldolgozása egységes legyen. A forma oldalnézetből nem „lóghat” és nem mehet 
felfelé a szabadszél. A munka befejeztével a felület tükörsimaságú legyen. Fényzselé használata 
megengedett. Csiszológép használata megengedett.  
 
A versenyzők 2 kategóriában indulhatnak: felnőtt, illetve tanuló.  
 
Tanuló kategóriában az indulhat, aki 1 évnél nem régebbi OKJ-s bizonyítvánnyal rendelkezik. 
 
TILOS: a mobiltelefon használata a verseny és a zsűrizés alatt, mind a versenyzőnek, mind a 
modellnek!  
Körömágy-ápoló olaj használata! Díszítéssel nem takarható el! 
 
Díszítés: 3D-s díszítés egy kézen maximum két körmön lehet. A díszítés maximum 3 mm-rel 
emelkedhet ki a köröm síkjából, és a mosolyvonalat nem takarhatja el. A köröm felülete díszíthető 
kövekkel, strasszokkal, de ezek a köröm maximum 1/3-át fedhetik, és a mosolyvonalat nem 
takarhatják el.  
 
Felhasználható anyagok:  
- Porcelán, zselé, akril, akvarell-festékek, kereskedelmi forgalomban kapható díszítőelem 
használható, de matrica és szalvétaminta beépítése csökkenti a nehézségi fokra adható 
pontszámokat. 
 
Modell megjelenése:  
- A modell kézfeje díszíthető, gyűrűt, karkötőt is viselhet. A kreativitás pontszámába beleszámít 
egy műkörmös alapanyagból készített ékszer is a modell kezén. Az ékszerek előre is 
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elkészíthetőek. A modellek ruházata, sminkje, frizurája nem kerül pontozásra. A zsűri kizárólag a 
modellek kezét pontozza.  
 

Pontozási szempontok:  
- Kreativitás, az anyagok felhasználásának sokszínűsége 

- Az ívek statikailag a megfelelő helyen legyenek, illetve minden körmön ugyanott legyen. 

A versenyző biztosítja magának azokat az eszközöket, anyagokat, amit a verseny során 
felhasznál, asztali lámpát, UV-lámpát, hosszabbítót. A megfelelő modell kiválasztása a versenyző 
felelőssége. Bármilyen anyagmárka használható. 
A modellek nem hagyhatják el a versenyterületet a pást-mester engedélye nélkül! 
 

Versenyidő:  
 

 Felnőtt:  150 perc 
 Tanuló:  180 perc 
 

Adható pontszám:  Max:  100 pont  
                                    Min:      60 pont 

 
 

„3D Tipbox verseny” 
 
Fantázianév: AVATAR 
 
A munkákat a megadott témában 10 db egymás mellé rögzített (összeragasztott) díszítő tipre 
kell elkészíteni.  
 
A tipbox készülhet natúr, átlátszó és fehér tipekből egyaránt. 
 
Az elkészített munkát egy A5-ös méretű, matt, fekete lapra kell rögzíteni, lehetőleg dobozban, 
melyen semmilyen felirat, díszítés nem megengedett. 
 
A díszítés a tip síkjából kiemelkedve, bármekkora magasságú lehet. 
 
A munkafolyamatról 4 színes fotót tartalmazó “füzetecskét” kell csatolni. A képek alatti leírásnak 
tartalmaznia kell a használt anyagokat (márka megnevezése nélkül), technikákat és hogy mi 
inspirálta a versenymunka elkészítésekor. Ennek hiánya, vagy nem megfelelő kivitelezése 
(kitépett füzetlap…) pontlevonással jár. 
 
Felhasznált anyagok: 
 
A díszítés során törekedni kell az anyagok sokrétű felhasználása. 
 
Kötelező 3D-s elemek megjelenítése. Csak és kizárólag kézzel készített motívumok, alakok 
megengedettek, díszítő elemként csillámpor, transzferfólia, strasszkő, szórógyöngy 
megengedett. Tilos csipke, háló, szalvéta, papír, matrica, nyomda, boltban kapható figurák… 
használata. 
 
A 3D-s elemek csak és kizárólag műköröm alapanyagból készülhetnek. Ennek be nem tartása 
kizárást von maga után. 
   

 


