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M E G H Í V Ó 
 

„KÉZMŰVES KUPA 2020” 

 

Nemzetközi Meghívásos Fodrász, Hajhosszabbító, 

Kozmetikus, Műköröm-díszítő, építő és  

Szempillahosszabbító Bajnokság  

Kisgergelyné Tolcsvai Mária és  

Lapis Imre Emlékverseny 

 

Időpont: 2020. március 28. 
 
 

 
Helyszín:   Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnázium 
    3529 Miskolc, Szigethy Ferenc u. 8. 
 
Kísérő rendezvények: szakmai bemutatók, 
    kézműves vásár, 
    szakmai workshopok 
 
A verseny fővédnöke: Dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke 
 
A verseny védnökei: Bihall Tamás, a BOKIK elnöke 

 Dunai Péter, MKIK főtitkára 

 Kovács J. Attila, a BOKIK alelnöke 

 Kisgergely Zsolt, a Kisgergely Kft. ügyvezető igazgatója 

 Hajas László, Nemzetközi Mesterfodrász, MFKKE elnöke 

 Dr. Barkóczi István, FUX vezérigazgató 

 Csányi György főbiztos  

 
A verseny rendezője:  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
 
A verseny szervezője: BOKIK Kézműipari Tagozata 
 
Főtámogatók:                                                                                            
 

                                                 
 
 
   
Nevezési határidő:  2020. március 20. 
    Későbbi jelentkezést nem áll módunkban elfogadni. 

 

Ünnepélyes megnyitó: 2020. március 28.   8.15 óra 
 

 
A verseny kezdete:  2020. március 28.   8.30 óra 
 
 

Eredményhirdetés:  2020. március 28. 16.00 óra 
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VERSENYFELHÍVÁS 
 

Tisztelt Kolléganők, Kollégák, szakmai programjaink iránt érdeklődő 
Kedves Vendégeink! 

 

A B.-A.-Z. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kézműipari Tagozata tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy 
ismét megrendezésre kerül a  
 

„KÉZMŰVES KUPA 2020” 
Nemzetközi Meghívásos Fodrász, Hajhosszabbító, Kozmetikus, Műköröm-díszítő, építő 

és Szempillahosszabbító Bajnokság, valamint Kisgergelyné Tolcsvai Mária és 
Lapis Imre Emlékverseny 

 

2020. március 28-án. 
 

Nagy megtiszteltetés szakmai bizottságaink részére, hogy a több éve elhunyt, nagyon kedves és mindenki 

által tisztelt miskolci női fodrász kolléganőnk, az országos és nemzetközi versenyzőként, trénerként és 

zsűritagként megismert Kisgergelyné Tolcsvai Mária emlékére versenyt rendezhetünk, amelynek 

vándordíja tizennyolcadik alkalommal kerül átadásra.  
 

Idén tizenharmadik alkalommal versenyeznek a Lapis Imre vándordíjért a szabad kategória „modern 
klasszikus divat frizura vágás és szárítás” versenyszámban induló versenyzők.  
 

Az egész napos versenyen a női, férfi fodrász, kozmetikus, műköröm-díszítő, építő és 

szempillahosszabbító, valamint hajhosszabbító bajnokság versenyszámai mellett külön kategóriás 

hajvágás és alkalmi konty verseny is megrendezésre kerül. Kézműves vásárt, szakmai bemutatókat és 

szakmai workshopokat is szervezünk. 
 

Általános információk: Szakmai vezető Madarász István mesterfodrász – 30/206-6901 
  

Bemutatók, kézműves vásár: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
  Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. 
 

Szakági információk: 
 

Kézműves Kupa 2020   
Női- fodrászat  Piti Péter Pálné mesterfodrász        Férfi- fodrászat  Horváth Tamás mesterfodrász  

 Telefon: 20/355-4111                                                  Telefon: 46/327-702; 30/9581-635 
  

Műszempilla: Haraszti Vanessza szempilla stylist Hajhosszabbítás: Markov Nauzi fodrászmester 

 Telefon: 20/926-9313  20/332-1022 

              Kocsis Lizzie szakág specialista 

Kozmetika  Csörgő Zsuzsa mesterkozmetikus             - a versenyszám főszponzora  

 Telefon: 46/327-702; 30/349-9412 

  

Műköröm Bernáth Judit műköröm-építő mester 

 Telefon: 70/312-4532 

 

Nevezési határidő a versenyre és a bemutatókra:   2020. március 20. 
 
 

Jelentkezni a nevezési lap visszaküldésével lehet. 
A nevezési lapot és a befizetés igazolását postán vagy elektronikusan az alábbi címre kérjük visszaküldeni: 
B.-A.-Z. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara: 3501 Miskolc, Pf. 376. E-mail: havasi.andrea@bokik.hu 

Telefon: (46) 501-098, Telefax: (46) 501-099, www.bokik.hu 
E-mail: havasi.andrea@bokik.hu Versenykiírás: www.bokik.hu, facebook.hu/kézműves kupa 

(Késedelmes nevezést csak akkor tudunk elfogadni, ha elegendő hely áll rendelkezésre!) 

Jelentkezési határidő a kiállításra és vásárra: 2020. március 20. 
 

Regisztráció:  2020. március 28-án 6.30 -tól a bejáratnál. 

mailto:havasi.andrea@bokik.hu
http://www.bokik.hu/


3 

 

Tükörszám kiosztás: adategyeztetéskor. 
 

DÍJAZÁS: 
 

➢ Egyéni számonkénti helyezés (felnőtt fodrász, kozmetikus, köröm) I-III. érem, serleg, oklevél 
        IV-től emléklap 

➢ Egyszámos tanuló verseny (fodrász, kozmetikus, köröm):  I-III. érem, serleg, oklevél 
IV-től  emléklap 

➢ Szabad kategória: 

▪ trend női, férfi hajvágás (felnőtt)     I-III. érem, serleg, oklevél,  
          különdíj (Nap hajszíne) 
        IV-től emléklap 

▪ kreatív konty (tanuló) Kisgergelyné emlékverseny                I-III. érem, serleg, oklevél,  
          különdíj,  

                                                                                                      IV-től emléklap 

▪ kreatív konty (felnőtt) Kisgergelyné emlékverseny                I. helyezett aranyolló, érem, oklevél 
II.-III.  serleg, érem, oklevél 

        IV-től emléklap 

▪ Borbélycsata - FUX különdíj     I-III. érem, serleg, oklevél,  
          különdíj,  
        IV-től  emléklap 

▪ Hajtetoválás       I-III. érem, serleg, oklevél,  
          különdíj,  
        IV-től  emléklap 
 

▪ Férfi felnőtt (Lapis Imre Emlékverseny) I. helyezett aranyolló, érem, oklevél, 
„modern klasszikus divat frizura vágás és szárítás”  vándorserleg        

II.-III.  serleg, érem, oklevél 
IV-től  emléklap 
 

▪ klasszikus frizura szárítás élő vagy babafejen (tanuló)                 I-III. érem, serleg, oklevél,  
          különdíj,  
        IV-től  emléklap 
 

➢ Műköröm-díszítő verseny      I-III. érem, serleg, oklevél 
IV-től  emléklap 

➢ Műköröm-építő verseny      I-III. érem, serleg, oklevél 
IV-től  emléklap 

➢ Stiletto        I-III. érem, serleg, oklevél 
IV-től  emléklap 

➢ Szempilla hosszabbító verseny     I-III. érem, serleg, oklevél 
IV-től  emléklap 

 
➢ Kozmetika (felnőtt)                              I. helyezett aranyecset, érem, oklevél 

II.-III.  serleg, érem, oklevél 
IV-től  emléklap 

➢ Hajhosszabbítás I.   50.000.-, oklevél, érem 
 II.  30.000.-, oklevél, érem 

III. 20.000.-, oklevél, érem 
Nevezési díjak: 

Fodrász: 

Felnőtt (versenyszámonként) 5.000,- 

Tanuló (versenyszámonként) 3.000,- 

Hajhosszabbítás 8.000,- 

Kozmetikus: 

Felnőtt (versenyszámonként) 5.000,- 

Tanuló (versenyszámonként) 3.000,- 



4 

Műköröm: 

Felnőtt (versenyszámonként) 5.000,- 

Tanuló (versenyszámonként) 3.000,- 

Tipbox 8.000,- 

Szempillaépítő: 

Felnőtt 5.000,- 

Tanuló 5.000,- 

 

A versenyszámok minimum 3 nevező esetén indulnak!! 

A női fodrász felnőtt „kreatív konty” (Menyasszonyi konty) bajnok elnyeri a Kisgergelyné Tolcsvai Mária 

emlékverseny vándordíját, amelyet a család tagjaitól vesz át és a következő emlékversenyig őriz, valamint 

véglegesen elnyeri a vándorserleg kisebbített mását, illetve az Aranyollót, érmet, emléklapot vehet át. A 

női fodrász tanuló „kreatív konty” legjobb versenyző serleget, oklevelet és érmet vehet át. 

Lapis Imre emlékverseny díja egy „Aranyolló” és egy vándorserleg, amelyet a Kézműves Kupa szabad 

kategóriájában a „férfi modern klasszikus divat vágás és szárítás” versenyszámban legjobb teljesítményt 

elérő felnőtt versenyző érdemel ki. A nyertes egy évig őrzi a kupát, valamint véglegesen kiérdemli a 

vándorserleg kisebbített mását, illetve érmet és oklevelet vehet át.  

 

A díjak és oklevelek átadására I-III. helyezésig az eredményhirdetéskor, IV. helyezéstől pedig a 

regisztrációs pultnál, vagy a levezető asztalnál kerül sor (az emléklapok utólagos postázására nincs 

lehetőségünk!). 

 

PROGRAM: 

Ünnepélyes megnyitó:  2020. március 28.    8.15 óra 
 

A verseny kezdete:   2020. március 28.    8.30 óra 
 

Eredményhirdetés:   2020. március 28.  16.00 óra 
 

A verseny, a szakmai és kézműves vásár, valamint a szakmai bemutatók a Miskolci Egyetem 

Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnáziumban kerülnek megrendezésre. 

 
BELÉPŐDÍJ: 

Felnőtt    2.000.- Ft 

Kamarai tag   1.000.- Ft 

Nyugdíjas, tanuló     500.- Ft (tanulójegyhez szükséges a diákigazolvány is) 

Csoportos (10 fő felett)     500.- Ft / fő 
 

A verseny ideje alatt hideg-meleg ételes büfészolgáltatás várja a látogatókat, a helyszín környékén 

parkolási lehetőség biztosított. 
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A Kézműves Kupára, a kiállításra, valamint a szakmai bemutatóra a jelentkezéseket a B.-A.-Z. Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara alábbi elérhetőségeire kérjük megküldeni: 

Cím: B.-A.-Z. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
 
 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. (Postacím: 3501 Miskolc, Pf. 376.) 

 Web:  www.bokik.hu 

 Telefon:  (46) 501-098 

 Telefax:  (46) 501-099 

 E-mail:  havasi.andrea@bokik.hu 
 

 

 

 

A Kézműves Kupa a             - on is elérhető! 

 
Kérjük a tisztelt Kolléganőket és Kollégákat, hogy vegyenek részt rendezvényünkön. 
 
A BOKIK Elnöksége nevében minden kedves érdeklődőt szeretettel vár a versenyt szervező Kézműipari 

Tagozat, a rendezvénynek helyet adó Miskolci Egyetem vezetősége, valamint a B.-A.-Z. megyei 

szépségipart képviselő kolléganők, kollégák. 
 

 
Miskolc, 2020. január 10. 
 

 
 

Tisztelettel: 
 
 

   
 

   
 Bihall Tamás  Madarász István 
  
 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei   Mesterfodrász 
  Kereskedelmi és Iparkamara   BOKIK Egészségügyi Szolgáltató   
 elnöke Osztály elnöke 
  

http://www.bokik.hu/
mailto:havasi.andrea@bokik.hu
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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 verseny tisztasága érdekében a zsűri NEM tartózkodhat a verseny ideje alatt a pást 
közelében!! 

• 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 
 

NŐI TANULÓVERSENYEK 
 

1. Vízmarcell 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 
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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  
 

 

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 

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. 
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Értékelés:    Max:   30 pont 
Min:    25 pont 

Versenyidő:    3 perc az utolsó simítások érdekében 

 

Borbély csata (Haj és szakállvágás) - FUX különdíj 
 
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! (pl. választékvonal) 
A versenybíróság a verseny megkezdése előtt ellenőrzi a modellen a haj és a szakáll 
előkészítettségét. A nem megfelelő előkészítés büntetőpontot von maga után! Kötelező a hajat 
levizezni és kifésülni! 
Hajhossz:  a fejtetőn min. 5 cm,  

a kalapvonal alatt, oldalt és hátul min. 1 cm. 
 

A tarkó és a fül körüli résznél nullpont kialakítása kötelező (kivéve a pajesz), melyből átmenet 
készítendő.  
A nullpont kialakítása borotvával kötelező.   
Hajszín:  egy alapszín alkalmazása megengedett, ettől eltérő hajszín a fej területének 

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

 

Hajtetoválás: TILOS! 
Szakállhossz:Kezdés előtt min. 4 cm, festhető, de nem kötelező! Fazonvonal kialakítása kötelező! 
  Kontúrvonal meghatározása előre TILOS! 
 

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 
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„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. 

• TILOS a hajon az előre bejegyzés! (bevágás, ceruzával bejelölés) 
 

Értékelés:  Max: 30 pont       
Min:  25 pont 

Versenyidő:  45 perc 

 
SZABAD KATEGÓRIA – Női versenyszámok 

 
„Kisgergelyné Tolcsvai Mária” emlékverseny 

„Menyasszonyi 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. 
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 
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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! 
A haj 80%-át kötelező befonni! 
 

Versenyidő: felnőtt 30 perc - tanuló 40 perc. 

Pontozás:  Max:  30 pont 
                   Min:  25 pont 

 

Női Full fashion look /teljes divatos megjelenés/ élő modellen  
 
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.  
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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 

 
Hajhosszabbítás 
 
Versenyzői korhatár nincs, minden életkor elfogadott. A versenyzőnek fodrász végzettséggel, 
vagy fodrász tanulói jogviszonnyal kell rendelkeznie. 

Hajhossz: min. 15 cm legyen. 

Szín: minden hajszín megengedett. 

A hosszabbítás során maximum 60 cm hosszúságú póthaj engedélyezett. 

A minimum felapplikált tincsek száma: 80 tincs, a maximum felapplikált tincsek száma: 180 tincs. 

Az applikáció elsődleges célja a modell hajához illő, minél természetesebb, esztétikus és 

szakmailag hibátlan illesztési sorok készítése. Az applikált hajtincsek vastagsága és száma a 

modell természetes hajához kell illeszkedjen.  

Az applikációnál a versenyző kizárólag egyenként felrakott 1&1 – tincses technikát alkalmazhat, 

mint pl.: hőillesztéses technika, gyűrűs technikák: nano, mikro, szilikonos mikrogyűrűzés. 

A versenyző nem használhat gyantával vagy ragasztóval előkészített póthajat, amennyiben a 

hőillesztő vagy ultrahangos technikát választja, kizárólag kristály keratinnal tincsezett póthaj 

megengedett. 

A modellek frissen mosott, megszárított hajjal érkezzenek a pástra. A póthaj felrakása után a 

hajat kötelező levasalni, mert úgy látszik majd a munka minősége.  

TILOS: szintetikus haj alkalmazása, hajfelvarrásos technológia, gyűrűs varrás, csomózás, 

hüvelyes hajhosszabbítás, ultra tress ragasztócsíkos hajhosszabbítás, bionikus 

hajprotézis, bármilyen csatos póthaj feltétele.   

FONTOS: a versenyhez a munkaeszközöket a versenyző saját maga biztosítja és hozza a 

helyszínre! 

 
Fő szempontok: összhatás, pontos, tiszta illesztések, láthatatlan átmenet, applikkált tincsek 
száma. 

Adható pontszám:  max: 30 pont 

    min: 20 pont 

Versenyidő:            180 perc 
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KOZMETIKUS VERSENY 
 

Nappali kikészítés – „Tabló” versenyszám tanuló I. évfolyam 
 
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:                   Tanuló:  45 perc 
                                          

 

Kisfantázia smink – „Tavasz tündér”  
 
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 – „Coctail Party” 
 
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 
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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  
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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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MŰKÖRMÖS VERSENY - ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYZAT 
 

A rendezvény helyszínén már nevezni nem lehet! 
A verseny reggelén a versenyzők modelljeikkel a regisztrációs asztalnál regisztrálnak. 
A versenyen OKJ-s Kézápoló- és műkörömépítő szakmai bizonyítvánnyal rendelkező 
szakemberek, vagy a képző intézménnyel kötött érvényes felnőttképzési szerződéssel 
rendelkező tanulók, vehetnek részt, amit a regisztrációs pultnál bemutatnak és a jelentkezéskor 
az e-mailhez a dokumentumok másolatát csatolják.  
 
A verseny megkezdése előtt, a regisztráció kötelező! 
A helyszíni regisztrációhoz szükséges: 
• Jelentkezési lap, melynek kitöltésével és aláírásával a versenyző elfogadja a független 
szakmai zsűri döntéseit 
• Nevezési díj befizetésének másolata 
• Szakmai bizonyítvány, vagy a képző intézmény által kiállított felnőttképzési szerződés 
bemutatása 
• Személyazonosító igazolvány 
 
A szervezők egy versenyszámot minimum öt nevező esetén indítanak el! 
 
Egyes versenyszámok két kategóriában kerülnek megrendezésre:  
• kezdő 
• haladó 
 

Kezdő: Az a szakember, akinek a Kézápoló- és műkörömépítő szakképesítése 1 évnél nem 
régebbi, vagy az, aki rendelkezik a képző intézménnyel kötött érvényes felnőttképzési 
szerződéssel.  
 
Haladó: Az a szakember, akinek a Kézápoló- és műkörömépítő szakképesítése 1 évnél régebbi.  
 
A versenyzőknek saját modelljeikről gondoskodniuk kell. A modellnek legalább 18 évesnek kell 
lennie, ellenkező esetben írásos szülői beleegyezés szükséges, amit a regisztrációs pultnál le 
kell adni. 
 
A verseny ideje alatt a modell semmilyen formában sem segíthet a versenyzőnek és nem érhet 
az elkészült körömhöz, mielőtt a zsűri értékelte volna a kész munkát. Ha a szervezők megkérik 
a modellt, hogy fejezze be a szabályok megszegését, első felszólításra 5 pont levonást, 
második felszólítás kizárást von maga után. 
A versenyzőknek az összes anyagát és munkaeszközét az asztalon kell tartania és a táskáját 
zárt állapotban a szék alá, vagy a kijelölt helyre kell rakni.  Amint elkezdődik a verseny, a 
versenyző nem nyúlhat a táskájához, csak a pástbírók jelenlétében! 
A versenyző és a modell nem hagyhatja el a verseny területét a szervezők engedélye nélkül! 
 

Amikor a verseny befejeződik, a versenyzőknek azonnal abba kell hagyni a munkát, össze kell 
pakolni, munkaterületét meg kell tisztítania és el kell hagyni a pástot. 
A versenyidő vége után a versenyző NEM érintheti meg a modellt, semmilyen formában. 
Verseny végeztével a modellnek fel kell állnia és a szervezők instrukcióit kell követnie. A modell 
a verseny területét engedély nélkül nem hagyhatja el, csak pástbíró kíséretével teheti meg. 
Amíg a zsűrizés folyik, a modell NEM beszélhet másik modellel vagy a zsűritagokkal, ez idő 
alatt telefont nem használhat! 
A modellek nem viselhetnek semmilyen ékszert, vagy ismertető jelet, ezen szabály be nem 
tartása az adott kategóriában (kivéve Fantasy Nail Art) 5 pont levonást jelent.  
A modelleknek egyszínű, hosszú ujjú, fekete, felirat-, és mintamentes pólóban kell lenniük az 
egész verseny ideje alatt és az eredményhirdetésen is. A versenyzőnek szintén fekete, felirat-, 
és mintamentes pólóban kell lenniük az egész verseny ideje alatt és az eredményhirdetésen is. 



16 

Ujjbegyektől alkarig ékszert nem viselhet és megkülönböztető jel nem lehet látható a modellen! 
(pl.: kézen való tetoválás, bőrhiba, heg, seb, anyajegy stb.) Ha mégis van, kötelező 
professzionális sminkkel elfedni az adott felületet, vagy leragasztani (testszínű sebtapasszal) 
úgy, hogy ne látszódjon! Ennek be nem tartása 5 pont levonással jár!  
A verseny helyszínén egy asztalt, két széket, egy dugaszolóaljzatot biztosítunk. Minden 
egyébről a versenyzőnek kell gondoskodnia (asztali lámpa, hosszabbító, UV lámpa, anyagok, 
eszközök). 
 

 

A verseny ideje alatt a mobiltelefonok használata TILOS!  
Az előzsűrizés és a verseny alatt folyamatosan ellenőrizzük az asztalokat. 
Tiltott anyag vagy eszköz nem lehet az asztalon, csak amire az adott versenyszámhoz feltétlen 
szüksége van a versenyzőnek. Ennek megszegése 5 pont levonást von maga után. 
Az előkészítés megengedett a helyszínen a helyszíni tájékoztató megkezdéséig. A tájékoztatót 
követően, a verseny kezdetéig TILOS a modell körmeihez nyúlni! Ennek be nem tartása 10 pont 
levonással jár. Az előkészítés során használható csiszológép, a versenytájékoztató 
megkezdéséig. 
 
 

Ügyeljenek a munka tisztaságára! Anyag vagy körömlakk a bőrön ne maradjon, mert ez 
hibapontot eredményez. 
 
Mérési, értékelési szempontok 
 
A zsűritagok a versenyt megelőzően képzésen vesznek részt, így tisztában vannak azzal, hogy 
mit és hogyan kell értékelniük, így felelősséggel hoznak döntéseket. A versenymunkák 
megítélése / pontozása minden versenyző számára elérhető lesz.  
A zsűrinek nincs tudomása arról, hogy melyik versenyző készítette a körmöket a modelleken, 
mert modellszámmal azonosítják be őket. A versenyző nem tudhatja a modellek számát a 
zsűrizés végéig. 
A zsűri nem pontoz minden szempontot. Minden zsűritag a 10-19 szempont közül, 3-5 
szempontot bírál. Így a körmök néhány aspektusára koncentrálhatnak, nem pedig minden 
szempontra. Ez segít abban, hogy a bírálók következetesen és objektíven értékeljék az adott 
szempontokat. A bírók egyáltalán nem tudják drasztikusan növelni, vagy csökkenteni a 
versenytárs pontszámát, mivel nem bírálnak minden szempontot. 
Pontazonosság esetén a zsűritagok visszahívják a modelleket. 
 
 
Zselé és porcelán technológiával épített körmök értékelése minden versenyszámban külön 
történik. 
 

A változtatás jogát fenntartjuk!  
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
TARTÓS KÖRÖMLAKK VERSENY 
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Végezzen gél lakkozási technikát mindkét kézen. Az egyiken francia lakkzselézést (francia 

alapszín, és fehér gél lakk használatával), a másik kézen intenzív piros lakkzselézést. Fedőfény 

használata kötelező! A forma, hosszarány kialakítása a versenyző feladata, a természetességre 

kell törekedni! 

Mindkét kézen TILOS: csillámos, selyemfényű, illetve gyöngyházfényű gél lakk használata. 

Felhasználható anyagok: UV és/vagy LED fényre kötő gél lakkok, a technológia elkészítéséhez 

tartozó egyéb anyagok. 

A felhasznált alapanyagok oldhatósága nem feltétel! 

 
Kategória:     Kezdő, Haladó 
 
Versenyidő:  Kezdő: 40 perc 
                      Haladó: 30 perc 
 

 

PINK& WHITE COVER ÉPÍTETT, KEZDŐ 
 
EGY KÉZEN KELL DOLGOZNI, 5 KÖRMÖT KELL MODELLEZNI!!!!! 
Épített technikát kell alkalmazni sablonos alátéttel, porcelán vagy zselé anyaggal, körömágy-

hosszabbítással, 2/3 körömágyi rész és 1/3 szabadszéli résszel. A meghatározott arányok a 

hátsó bőrredőtől a szabadszéli rész végéig értendők. (Pl.: ha a körömágy 16 mm hosszú, akkor 

a szabadszél 8 mm hosszúnak kell lennie.) A zsűri ezt mérni fogja! 

A mosolyvonal határozott ívű, éles és dramatikus, legmélyebb pontja a körmön középen legyen, 

pontban végződjön mindkét oldalon egyforma magasságban szimmetrikusan, mintha egyik oldal 

a másik tükörképe lenne. A fehér szabadszéli résznek minden körmön egyforma ívűnek, 

foltmentesnek, egységes fehér színűnek kell lennie. 

A körömágy-hosszabbító anyag a meghosszabbított rész felétől a hátsó bőrredők felé 

átmenetesen legyen eldolgozva. A körömágyi résznél az anyag eldolgozása észrevehetetlen 

legyen. 

A körmök kialakításnál ügyelni kell a párhuzamokra és az oldalvonalakra, illetve a szemközti és 

oldalirányú C ívekre. Figyelni kell, hogy pontosan egyformák legyenek és a legmagasabb 

pontjuk minden körmön ugyanott legyen. 

A lakkozatlan körmöket/ mutató, középső és gyűrűs ujj/ üvegfelületűre kell polírozni porcelán 

anyag használata esetén, zselé anyag használatakor pedig fényzselével kell borítani. Hüvelyk 

és kisujjat piros körömlakkal kell lakkozni, beleértve az alsó éleket és az élvastagságot is. A 

körömágynál ne maradjon rés, teljesen fedje le a körmöt a körömlakk!  

Minden ujjon ki kell építeni a fehér szabadszéli részt! 

A versenyzőnek kell biztosítani a piros körömlakkot! 

Alap és fedőlakk, csillámos, selyemfényű körömlakk, valamint gél lakk használata TILOS! 

Körömápoló olaj használata megengedett, de a nyomai ne legyenek láthatóak. Ne legyen por, 

és anyagmaradék a körmökön, valamint a körmök alatt és a bőrön, mivel a zsűri ezt is pontozni 

fogja. 

A modelleknek természetes körmökkel kell érkezniük, anyagmaradék nem lehet a 

körömlemezen! 

Ujjbegyektől alkarig ékszert nem viselhet és megkülönböztető jel sem lehet látható a modellen! 

(pl.: kézen való tetoválás, bőrhiba, heg, seb, anyajegy stb.) Ha mégis van, kötelező 

professzionális sminkkel elfedni, vagy leragasztani testszínű sebtapasszal az adott felületet úgy, 

hogy ne látszódjon. Ennek be nem tartása pontlevonással jár! A hozott hibák beleszámítanak a 

pontozásba. 
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A verseny kezdete előtt elő lehet készíteni a körmöket, de modellező anyagot csak a 
verseny kezdetétől lehet használni!!! 
Felhasználható anyagok: Clear- átlátszó, White- fehér, Pink- rózsaszín, Cover pink- 

körömágyhosszabbító 

Csak építő anyagok használhatók! 

Csillámos építő anyagok használata tilos! 

Tipp használata TILOS! 

Festő fehér zselé használata TILOS!!! 

Csiszológép használata tilos! 

A sablonok előkészítése TILOS!!! A verseny ideje alatt a mobiltelefonok használata TILOS!  
 
Kategória:    Kezdő 

Versenyidő: 90 perc 
 
 

 

ACRYL PINK & WHITE&COVER ÉPÍTETT, HALADÓ 
ZSELÉ PINK & WHITE& COVER ÉPÍTETT, HALADÓ 
 

Épített technikát kell alkalmazni sablonos alátéttel, kiírásnak megfelelően: porcelán vagy zselé 

anyaggal. A hossz arányok: 2/3- 1/3 a hátsó bőrredőtől a szabadszéli rész végéig, amit a zsűri 

mérni fog! 

Egy kézen, 5 db körmöt kell modellezni klasszikus Pink & White kivitelben, vagy körömágy 

hosszabbítással úgy, hogy az anyag átmenetet képezve legyen eldolgozva a hátsó bőrredő 

felé. A versenyző eldöntheti, hogy melyik technológiát, anyagot alkalmazza az építés során. 

A körmök formája kocka, művészi, karcsú kivitelben. A hajlítás mértéke 30-50%, a hajszálvonal 

éle maximum névjegykártya vastagságú lehet.  

Mosolyvonal határozott ívű és éles, dramatikus, legmélyebb pontja a körmön középen legyen, 

pontban végződjön mindkét oldalon egyforma magasságban szimmetrikusan, mintha egyik oldal 

a másik tükörképe lenne. 

A fehér szabadszéli résznek, minden körmön egyforma ívűnek, foltmentesnek, egységes fehér 

színűnek kell lennie. A körömágyi résznél az anyag eldolgozása észrevehetetlen legyen. 

A kialakításnál ügyelni kell a párhuzamokra és az oldalvonalakra, ill. a szemközti és oldalirányú 

C ívekre. Figyelni kell arra, hogy pontosan egyformák legyenek és a legmagasabb pontjuknak 

ugyanott kell lenniük, minden körmön. 

A lakkozatlan körmöket- mutató, középső és gyűrűs ujj- üvegfelületűre kell polírozni porcelán 

anyag használata esetén. Zselé anyag használatakor pedig fényzselével kell borítani. A kisujjat 

és a hüvelykujjat piros körömlakkal kell lakkozni úgy, hogy a körömágynál ne maradjon rés. Az 

alsó éleket és az élvastagságot is beleértve! Alulnézetből látszódnia kell a fehér szabadszéli 

résznek, nem lehet átlátszó.  

A lakkozott körmön a körömlakk alá fényzselét használni TILOS! 

A versenyzőnek kell biztosítani a piros körömlakkot! 

Alap, fedőlakk, csillámos, valamint gyöngyházfényű lakk és gél lak használata TILOS! 

Körömápoló olaj használata semmilyen formában nem megengedett. Ne legyen por, és 

anyagmaradék a körmökön, körmök alatt és a bőrön mivel a zsűri ezt is pontozni fogja. 

A kész körmöket maradéktalanul meg kell tisztítani! 

A modelleknek természetes körmökkel kell érkezniük, anyagmaradék nem lehet a 

körömlemezen! 
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Ujjbegyektől alkarig ékszert nem viselhet és megkülönböztető jel sem lehet látható a modellen! 

(pl.: kézen való tetoválás, bőrhiba, heg, seb, anyajegy stb.) Ha mégis van, kötelező 

professzionális sminkkel elfedni, vagy testszínű sebtapasszal leragasztani az adott felületet, 

úgy, hogy ne látszódjon. 

A verseny kezdete előtt elő lehet készíteni a körmöket, de modellező anyagot csak a verseny 

kezdetén lehet használni!!! 

A sablonok előkészítése TILOS!!! 

Felhasználható anyagok: Clear-átlátszó, Pink-rózsaszín, White-fehér, Coverpink-körömágy 

hosszabbító, acrylgel (csak zselé technológiánál használható). 

Csillámos építő anyagokat használni tilos! 

Csak építő anyagok használhatók!  

Festő fehér zselé használata TILOS! 

Tipp használata TILOS! 

Csiszológép használata tilos! 

 
Kategória:     Haladó  

Versenyidő:  75 perc 
 

 

Fantasy Nail Art 
 
Téma: „Óz, a csodák csodája”  

Általános információk: 

A modell megépített körömmel érkezzen, ezt az előzsűrizésnél ellenőrizni fogják. 

Nem csak a díszítés, hanem az építési technika is pontozásra kerül, (pl.: „C” ív, egyforma 

hossz, munka tisztasága) tehát törekedni kell a korrekt forma kialakítására. A forma szabadon 

választható, a hossz nem meghatározott, de minél hosszabb, annál látványosabb a téma 

megjelenítése. 

A körmök cover anyaggal legyenek megépítve mindkét kézen, az építőanyag (porcelán vagy 

zselé) szabadon választható. Csak sablonos, épített technika alkalmazható! 

Az édes finomságok témát kell bemutatni sminkben, ruhában, ékszerben, frizurában és 

körömdíszítésben, ahol a körmök bármilyen formájúak lehetnek, hosszuk extra méretű legyen. 

Ennél a versenyszámnál a díszítés (festés+3D) 60 perc alatt, saját kezűleg a helyszínen, 5 

körmön készítendő el, a másik kézen lévő kész munkát a versenyző otthon készíti el. Az 

előzsűrizés folyamán az otthon készített kezet megjelöljük. 

Díszítésre felhasználható anyagok: zselé, festőzselé, fixre kötő-classic-gél lakk, porcelán, acryl 

festék. 

A munkához otthon készíthető ékszer (gyűrű, karkötő stb.) teljesen kidolgozva érkezzen, 

amelyet a zsűri az összképben értékelni fog. 

A 3D-s elemek csak és kizárólag műköröm alapanyagból készülhetnek. 

A készen vásárolható díszítő elemek pl.: matrica, nyomda, transzfer fólia, szalvéta, szárított 

virág, vágott gumidísz, airbrush a felületen stb. alkalmazása TILOS!  

A zsűrinek jogában áll a versenyzőt behívni, és a már otthon elkészített bármelyik elemet, a 

helyszínen elkészíttetni vele. Felhívjuk a figyelmet, hogy azokat az anyagokat, eszközöket, 

mellyel a 3D-s elem készült, minden versenyző hozza magával! 
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Fontos: A munka során a témához felhasznált tollak, gyöngyök, strasszkövek, láncok, a körmök 

felületének maximum 20%-át fedheti be, ellenkező esetben pont levonást von maga után 

(10pont). 

Munka során a csiszológép használata megengedett! 

Szerzői jogvédelem betartása 

A szerzői jogvédelem érdekében: a márkajelzéssel ellátott logók és karakterek újbóli 

létrehozása tilos! Ne használja a Disney karaktereket, a Warner Bros-ot, az Universal-t, vagy a 

zenei ikonok bármilyen formáját, ha még mindig szerzői jogi védelem alatt állnak (Fantasy Nail 

Art, 3D Tipbox, Flat/síkbeli/Tipbox kategóriák esetében). Amennyiben megjelennek a tiltott 

elemek, ezeket a regisztráció során a szervezők kizárják a versenyből. Kérjük, csak saját 

alkotásaikat, ötleteiket használják fel a díszítő versenyek során. 

Tilos olyan munkával nevezni, amely korábban már részt vett versenyen, vagy publikálva lett. 

Kizárólag saját készítésű munkával lehet nevezni. Ennek be nem tartása kizárást von maga 

után. 

A kizáró /tiltó/ körülmények be nem tartása - versenyből való kizárást jelent. Erre a verseny 

etikai szabálya szerint a háziasszony felszólítja a versenyzőt. 

Kategória: Kezdő, Haladó 

NINCS KÜLÖN KATEGÓRIÁNKÉNT ÉRTÉKELVE! 

Versenyidő: 60 perc 
 

 
EXTRÉM STILETTÓ ÉPÍTŐ ÉS DÍSZÍTŐ VERSENY 
 
Téma: Free Style szabadon választott 

Feladat: 
5 db (1 kéz) stiletto műköröm építése sablonozott technikával, körömágy hosszabbítással, 

dramatikus (pontba végződő) mosolyvonallal, díszítéssel. 

A szabadszél hossza maximum 5 cm lehet. A körömágy hosszabbítás nem haladhatja meg a 

teljes épített köröm hosszának 50%-át (a hátsó bőrredőtől a mosolyvonal legmélyebb pontjáig 

mérve) Mosolyvonal határozott egyforma ívű, éles, dramatikus, legmélyebb pontja a körmön 

középen legyen, pontban végződjön mindkét oldalon egyforma magasságban /a természetes 

köröm  sarokpontjainál/ szimmetrikusan, mintha egyik oldal a másik tükörképe lenne. 

 Az 5 Stiletto körömből maximum 3 köröm díszíthető be úgy, hogy a szabadszél és a körömágy 

hosszabbításon is lehet díszítés, de a mosolyvonalat nem takarhatja be egy körmön sem! A 

díszítéshez felhasználható elemek felületen kövek, strasszok, kristályok, de ezek nem 

takarhatják el csak a köröm max. 30%-át. A díszítés a felületből max. 6 mm-re emelkedhet ki. A 

munkához otthon készíthető ékszer (gyűrű, karkötő), melyet a zsűri külön kategóriában értékel. 

Felhasználható anyagok: Bármilyen színű acryl és zselé, fényzselé.  

Általános információk: 

A versenyzőknek maguknak kell biztosítani a versenyhez szükséges alapanyagokat, 

eszközöket. Szükséges kiegészítő eszközök: asztali lámpa, UV lámpa (zselés technikánál), 

hosszabbító. Csiszológép használata megengedett. 

 
Kategória: Kezdő, Haladó 

NINCS KÜLÖN KATEGÓRIÁNKÉNT ÉRTÉKELVE 

Versenyidő: 120 perc 
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SZÍNRE CSILLOGÁS 
 
A feladat 5 előre megépített és egyszínűre festett alap köröm díszítése kristályokkal. A szín 

nincs meghatározva, az 5 körmön eltérő színű is lehet, de körmönként egyszínűnek kell lennie. 

Semmilyen festés, minta nem lehet a körmökön! A forma és hossz nincs meghatározva. 

Csak KRISTÁLYOKAT szabad használni a minta kialakításához, melyek nem lehetnek 

nagyobbak, mint 1 cm bármilyen irányban. Fémes, és más anyagból készült elemek használata 

TILOS! 

 

A díszítésnek a következő kritériumoknak kell megfelelnie: eredetiség, munka tisztasága, 

design, kivitelezés, egyensúly, a kövek mennyisége, forma, komplexitás, fényerő, részlet és az 

összbenyomás. 

Tisztítószerek, hidratáló termékek (olajok, krémek stb.) használata megengedett. Az olaj túlzott 

használata pontlevonással jár! 

Ne legyen por, anyag és olajmaradék a körmökön, a körmök alatt és a bőrön! 
 

Kategória: Kezdő, Haladó 
NINCS KÜLÖN KATEGÓRIÁNKÉNT ÉRTÉKELVE 
Versenyidő: 60 perc 
 

 

Tipbox 3D kategória 

Kezdő, haladó kategória  

Téma: „Óz, a csodák csodája” 

Munka elkészítése: 10 db tip használatával, ami 5 különböző méretű, összeragasztva, egymás 

mellé rögzítve, hogy egy egységes képet mutasson. A kész munkát rögzíteni kell egy fekete 

fotókartonra, a mérete bármekkora lehet. Dobozban is érkezhet a munka a zsűri csak a tipbox 

munkát értékeli, a doboz díszítését nem. 

Magassági korlát: 10 cm, oldala 3 cm-re lóghat ki a tip-től, amire rögzítve lett (ettől való eltérés 

pontlevonással jár) 

 Az elkészített munkád legyen tiszta, jól felismerhető, színes és igényes! Az elkészítés 

folyamatáról kérünk 4 db fázis képet, valamint egy leírást, mi ihlette, mit szerettél volna 

bemutatni a munkáddal, milyen anyagokat használtál. Ezeknek a dolgoknak kell szerepelni a 

leírásban (név nélkül). 

A leírás hiánya pontlevonást von maga után! 

Kötelező használni: porcelánt, plastilin, színes zselét vagy festő zselét, vagy akril 

festéket. 

A munka során kizárólag műkörmös alapanyag használható. 

TILOS HASZNÁLNI: 

Bármilyen boltban megvásárolt műanyag, vagy porcelán figurát. 

Előzőleg más versenyre készített 3d-s elemet, mint: kartonpapírt, láncot, strassz köveket, tollat, 

csipkét. 

Kiöntőformák használata tilos! 

Ezen szabályok megszegése automatikus kizárást von maga után. 
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Tipbox flat (sík) kategória 
 
Kezdő, haladó kategória  

Téma: „Óz, a csodák csodája” 

Munka elkészítése: 
10 db tip használatával, ami 5 különböző méretű, szögletes tip-et kell egymás mellé ragasztani. 
A tip-ek mérete (legkisebb 5cm) 
a tip-ek közötti rések teljes feltöltése tilos 
az így készített felületre fesd meg a munkádat, ami nem emelkedhet ki a tip-ek felszínéből max. 
1 mm-re. 
Az elkészített munkád legyen tiszta, jól felismerhető, színes és igényes. Az elkészítés 
folyamatáról kérünk 4 db fázisképet, valamint egy leírást, mi ihlette munkádat, mit szerettél 
volna bemutatni munkáddal, milyen anyagokat használtál (név nélkül). 
Kötelező használni: színes zselét, festő zselét és akrilfestéket, valamint fényzselét (lehet matt 
is) 
TILOS HASZNÁLNI: 
Szalvétatechnika, nyomda, rányomtatni mintát a tip-re, körömlakk, strasszkövek, szórógyöngy, 
bármilyen kiemelkedő díszítés. 
  

 

 

 
Reality Nail Art 
 
45 perc - 3 tipp – 
 
Ez egy freestyle verseny, amely lehetővé teszi minden versenyző számára, hogy a legjobb 
tudásához mérten szabadon alkosson! 
A versenyzők 45 percet kapnak a versenyszervező által biztosított 3 tippen. 
A versenyszám  kezdetén a versenyzők kapnak egy 3 képet tartalmazó lapot. Ezen 3, 
különböző stílusú és életkorú nő látható 20, 30, 45 évesek. 
Meg kell terveznie azt a díszítést, amely alkalmas a hétköznapi szalon szolgáltatásaira, és 
amelyet mind a 10 köröm festésénél alkalmazna.  
Nincs szükség modellre. 
A bírók értékelni fogják a szalondíszítés minőségét, amely megfelelő lenne a vendégek 
számára, akiket a képeken ábrázoltak, azaz a stílus és az életkor figyelembe vételével. 
A 3D-s technika nem megengedett. Sík felület  vagy dísztárgyak csak strasszokkal stb. 
Géllakk, Glitters, fóliák, Charms, strasszok, lapos kövek, matricák, Dip rendszer – bármit lehet 
használni, csak 3 D elemeket nem. 
A kapott kartonra, mely a 3 különböző stilusú és életkorú hölgyet ábrázol, rögzíteni kell a kész 
munkákat az adott tipusú hölgy mellé a lapra. Ebben a formában kell leadni zsűrizésre. 
 
Minden munkafolyamatot a helyszínen kell készíteni. 

 


