Magyar Fodrász Kozmetikus Közhasznú Egyesület – M.F.K.K.E.
(Cím: 1064 Budapest, Vörösmarty utca 48. Tel: 06204731553)
E-mail: mfkkeiroda@gmail.com, Weboldal: www.mfkke.hu ; Facebook: www.facebook.com/mfkeomchun

Az Év Szakképző
Iskolája 2019

Egy verseny a Fodrász Szakképző Iskolák részére, amivel
bebizonyíthatják az iskolájuk szakmai, oktatói, tanulói
felkészültségét a 61. Magyar Bajnokságon!

Versenyszámok
Női: 1.) Utcai Divatos Szárítás – rövid haj (25 perc)
2.) Utcai Divatos Szárítás – hosszú haj (35 perc)
3.) Menyasszonyi Konty – 40 perc

Férfi: 4.) Klasszikus Szárítás - 25 perc
5.) Progresszív Szárítás - 15 perc

Feltételek
Minimum 2 tanuló részvétele, de lehet akár 4 tanuló is.
Minden versenyszám elkészíthető élő modellen vagy babafejen.
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 2019.-Es év Legjobb Fodrász Szakképző
Iskolája Címet!

A változtatás jogát fenntartjuk!

1.) versenyszám UTCAI DIVATOS SZÁRÍTÁS - RÖVID HAJ/ MODELLEN vagy BABAFEJEN
A kész frizurának a divatszakmai kiadványok stílusát, előremutató trendet kell idéznie. A legújabb
divat jegyeit tükröző hajstílus a cél. A verseny feladat megkezdése előtt a hajat be kell
nedvesíteni.
1. Hajhossz:

Rövid (tarkónál max. 5cm)

2. Styling / Hajformázó eszközök: Mindenfajta hajformázó eszköz használata megengedett.

3. Termékek:

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

spray).
4. Hajszín: A hajszínét a versenyző szabadon választhatja. Sprayszínezés tiltott.

5. 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:

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: 25 pont

2.) versenyszám UTCAI DIVATOS SZÁRÍTÁS – HOSSZÚ HAJ/ MODELLEN vagy
BABAFEJEN
A kész frizurának a divatszakmai kiadványok stílusát, előremutató trendet kell idéznie. A legújabb divat
jegyeit tükröző hajstílus a cél.
A verseny feladat megkezdése előtt a hajat be kell nedvesíteni.
1. Hajhossz:

Hosszú haj (tarkónál min. 10cm)

2. Styling /Hajformázó eszközök: Mindenfajta hajformázó eszköz használata megengedett.

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

5. 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:

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: 25 pont

3.) versenyszám MENYASSZONYI frizura / Bridal Hairstyle / MODELLEN vagy BABAFEJEN
A versenyzők a modellekkel/babafejekkel felmennek a pástra és elfoglalják a számukra kijelölt
helyeket. A modellek/babafejnek leengedett, egyenes hajjal lépnek/kerülnek a pástra.
A Verseny Főbiztos megkéri a versenyzőket, hogy fésüljék a hajat, egyenesen, hátra. Az
ellenőrzés ideje alatt a versenyzők, a modellektől/babafejektől kicsit hátralépnek.
Az ellenőrzést követően a Verseny Főbiztos megkéri a versenyzőket, hogy lépjenek vissza a
modellekhez/babafejekhez.
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 cm-nél, 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:

40 perc

12. Pontozás:

maximum 30 pont

minimum 25 pont

4.) versenyszám: KLASSZIKUS FRIZURASZÁRÍTÁS (Classic) / MODELLEN vagy
BABAFEJEN
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-e a hajat, vagy sem, száraz lehet, de előkészített nem.
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:
Pontozás:

25 perc
maximum: 30 pont

minimum: 25 pont

5.) versenyszám: PROGRESSZÍV– SZÁRÍTÁS, (Progressive) / MODELLEN vagy
BABAFEJEN
A kész frizurának a divatszakmai kiadványok stílusát, előremutató trendet kell idéznie. A legújabb
divat jegyeit tükröző hajstílus a cél, amely férfias megjelenésű.
A versenyzőre bízzák, hogy benedvesíti-e a hajat, vagy sem, száraz lehet, de előkészített nem.
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 cm-es.
2. Styling /Hajformázó eszközök: Mindenfajta hajformázó eszköz használata megengedett.
3. Termékek:
spray).

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

4. Hajszín: A hajszínét a versenyző szabadon választhatja. Sprayszínezés tiltott.
5. Hajhosszabbítás: hajhosszabbítás alkalmazása tiltott!

6. Make up:
ponttal jár.

Bármilyen, a versenyszámhoz nem odaillő- smink alkalmazása, büntető

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.

Pontozás :

maximum 30 pont

minimum 25 pont

