ONLINE 2020
OMC EGYÉNI VILÁGBAJNOKSÁG

Senior Női Egyéni Versenyszámok
Babafej / Modell

Creative Style - MH

Fashion Salon Style - MH

Hair by Night - MH

Fashion Gala Style - MH

Fashion Evening Style - MH

Avant Garde – Cut /Color - MH

Fashion Bridal Style - MH
Commercial Salon Cut - MH
Fashion Pro – Cut - MH

Fantasy Style - MH

Eyebrow Shaping & Tinting LM
Smoky Eye Makeup
Commercial Bridal Makeup
Creative Bridal Makeup

Nail P ainting - Box

LM

Na il Fantasy - M-Hand

LM

Nail Creative Bridal - LM

LM

Na il Fantasy - LM
Stage Makeup

LM

Body Painting

LM

Senior Férfi Egyéni versenyszámok
Babafej / Modell
Creative Style - MH

Master Hair Replacement - MH

Classic Cut - MH

Commercial Cut - MH
Curly -Commercial Cut (w. perm) - MH

Classic Fade Cut - LM

Fashion Pro Cut - MH

Low Skin Fade Cut - LM

Technical - Fashion Cut - MH

Junior Férfi Egyéni Versenyszámok
Babafej
Creative Style

Commercial Cut

Classic Cut

Curly-Commercial Cut

(w. perm)

Junior Női Egyéni Versenyszámok
Babafej
Creative Style

Fashion Salon Style

Hair by Night

Fashion Bridal Style
STUDENT - OMC RISING STAR AWARD
EYEBROW TATTOO - Mannequin Arc

OMC EGYÉNI VILÁGBAJNOKSÁG
ONLINE 2020 ÁLTALÁNOS SZABÁLYZAT

•

Ingyenes a regisztráció a 2020 OMC WORLD CHAMPIONSHIP-re.

•

Csak azok az OMC tagországok regisztrálhatnak, akik a 2020-as éves tagsági díjat befizették

•

Minden versenyzőnek be kell tartania az OMC 2020. 29-es számú Verseny Útmutatóját

•

Csak a 4 hivatalos főszponzor által támogatott babafejek használhatóak a versenyen.

•

Ha a versenyzőnek hibás az email címe, OMC törli a regisztrációját, az OMC minden email üzenetet ellenőriz.

•

A szervezet elnökének kell regisztrálnia a nemzetközi zsűritagokat és feltöltenie a fényképeket.

•

A Haj, Smink és Köröm fényképeknél, a háttér csak fekete, vagy fehér lehet.

•

Minden tesztet babafejen és élő modellen lehet megcsinálni

Az OMC tagországok Elnöke: regisztrálnia kell a szervezet hivatalos zsűritagjait és delegáltjait, valamint feltöltenie, vagy
emailben elküldenie az egyesület versenyzőinek névsorát, a 2020-as OMC Online Világkupa különböző versenyszámaiban. Plusz
fel kell töltenie a kért fényképeket és e-maileket a delegációs oldalra. Az egyesületek versenytzőinek regisztrálniuk kell magukat, és
feltölteni a képeket és kategóriájuk tesztjeinek fényképeit.
VERSENYZŐI REGISZTRÁCIÓ
A versenyzőknek saját maguknak kell regisztrálniuk és feltölteniük magukról egy fotót, valamint a kiválasztott kategória fotóit. A
junior versenyzőknek fel kell tölteniük egy fotót magukról, valamint fényképes-igazolványukról és a kiválasztott kategória fotóit.
A KIVÁLASZTOTT KATEGÓRIÁK KÉPEINEK FELTÖLTÉSE

A versenyzőnek minden versenyszámhoz 3 fényképet kell feltöltenie. Szemből, oldalról és hátulról. A fotó mögötti háttér csak fekete,
vagy fehér lehet. Tilos, hogy azonos fényképeket küldjenek be ugyanazon, vagy más országokból származó versenytárstól.

BABAFEJ / MODELL RUHÁZAT, ÖLTÖZÉK

Annak érdekében, hogy az esküdtek felismerjék az egyes országok versenyzőit a ruházatok alapján, tilos hogy a fényképen a
babafej / modellek öltözéke ugyanazon ország, vagy más országok versenyzőinek ruházatával azonos legyen. Ebben az esetben
az OMC csak az első résztvevőt fogadja el. Minden más elutasításra kerül. A több kategóriában versenyző egyéni versenyző,
ugyanazt a ruhadarabot használhatja a babafej / modelljéhez (opcionális).

TRÉNEREK/VERSENYZŐK - INTEGRITÁS

.

Az OMC azt javasolja, hogy minden tréner adja meg a lehetőséget a versenyzőinek, hogy bemutassák a saját munkáját, nem pedig
valaki másét, vagy az oktatóét, vagy más versenyző elvégzett munkáját. Ha az OMC csaló magatartást észlel, akkor a fénykép
kizárása mellett, az OMC 2 évre kizárja az érintett versenyzőt is. Alapvető fontosságú, hogy fenntartsuk integritásunkat és
korrektségünket az OMC bajnokságokon.

OMC ZSŰRI CSOPORTOK
Az OMC zsűri csoportjait, az országok hivatalos zsűrei választják ki, az OMC hivatásos zsűriivel együtt.

OMC VERSENY TANÁCSADÓK
Az OMC tanácsadó testülete saját belátása szerint kizárhatja bármelyik résztvevő munkáját. Ha a versenyző munkáját nem a
regisztrált versenyző készítette. Ebben az esetben a versenyzőt 2 évre ki is zárják.
DÍJAK
Az első, második és harmadik Senior helyezettjei oklevelet kapnak az érmek képével, a negyediktől hetedik helyezett oklevelet
kap. Az OMC Gyémánt Díját az OMC World Champions egyes tagjai kapják meg. Az első, második és harmadik Junior helyezettjei
oklevelet kapnak az érmek képével, a negyediktől hetedik helyezett oklevelet kap

Versenyszabályzat - Női
DISZKVALIFIKÁCIÓ : ha babafej nem az OMC hivatalos szponzorától
származik
A teljes vagy fél babafej test tilos. A babafejet az állványon kell bemutatni

Creative Style
Női-Egyéni
Babafej (csak az OMC hivatalos szponzoraitól)
Nincs versenyzői korhatár – minden korosztály elfogadható
JUNIOR: 22 éves a korhatára, a versenynapon még
nem érheti el a 23. életévet (a 23. születésnap napja kizárt)

A versenyzőknek online kell küldeniük 3 fotót a babafejről. Szemből, oldalról és hátulról.
Bármilyen kellék tilos.
JUNIOR kategóriában: Hajhosszabítás tilos

1.

Stílus eszközök

Minden stílus eszköz megengedett.

2.

Borotválás

A babafej fejbőrének borotválása tilos.

3.

Termékek

Minden termék megengedett

4.

Szín

Legfeljebb 3 harmonizáló hajszín + az átmeneti árnyalat színe megengedett.
Engedélyezett színek: fehér, fekete, barna, szőke, ezüst, lila. Narancs, piros, rózsaszín.
JUNIOR kat.: Engedélyezett színek: fehér, szőke, rózsaszín, lila, narancs, piros.
Bármely más szín és színezett spray használata tiltott.

5.

Támaszok

A frizurában bármely alátámaszték használata tiltott.

6.

Hajápolás

Hajrészek és dísztárgyak a hajra vagy az arcba tiltott.

7.

Festés

Tilos a babafej bőrét festeni.

8.

Zsűri
A zsűri a stílus és a szín általános összhatását értékeli. A bíróknak látniuk kell
a teljes frizurát, beleértve a fejtetőt is.

9.

Pontozás
Maximum:

10. Büntető pont

30 pont Minimum:

25 pont

30 pont szabálysértésenként

DISZKVALIFIKÁLÁS: Ha a babafej nem az OMC hivatalos szponzorainak egyikétől származik.
Teljes vagy részleges testtel rendelkező babafej használata tiltott. A babafejet állványon kell bemutatni.
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Hair by Night

Női- Egyéni
Babafej (csak az OMC hivatalos szponzoraitól)
Nincs versenyzői korhatár – minden korosztály elfogadható
JUNIOR: 22 éves a korhatára, a versenynapon még nem
érheti el a 23. életévet (a 23. születésnap napja kizárt)

A versenyzőknek online kell küldeniük 3 fotót a babafejről. Szemből, oldalról és hátulról.
Bármilyen kellék tilos.

1.

Stílus eszközök

2.

Borotválás

3.

Szín

Minden stílus eszköz megengedett.

A babafej fejbőrének borotválása tilos

Legfeljebb 3 harmonizáló hajszín + az átmeneti árnyalat színe megengedett..
Engedélyezett színek: fehér, fekete, barna, szőke, ezüst, lila. Narancs, piros. Pasztel rózsaszín.
JUNIOR: Engedélyezett színek: fehér, szőke, rózsaszín, lila, narancs, piros
Bármely más szín és színezett spray használata tiltott.

5.

Hajdarab(ok) A versenyző használhat a hajhoz előre nem előkészített hajrészeket. A hajrészek haját egyenesen
az asztalon kell elhelyezni, készen a fésülésre és a Főbiztos általi ellenőrzésre. Viszont a hajrészek és kiegészítők
nem takarhatják a haj több mint 40 százalékát.
JUNIOR: Támaszok A frizurában bármely alátámaszték vagy hajrész használata tiltott.

6.

Festés

Tilos a bőrt festeni, valamint bármilyen díszítést használni a babafej arcán.

7.

Zsűrizés

A zsűri a szín és a stílus és általános összhatását értékeli. A bíróknak látniuk kell a

4.

teljes frizurát, beleértve a tetejét is.
8.

9.

Pontozás

Maximum:
Minimum:

30 pont
25 pont

Büntető pontok: Szabálysértésenként 30

DISZKVALIFIKÁLÁS: Ha a babafej nem az OMC hivatalos szponzorainak egyikétől származik.
Teljes vagy részleges testtel rendelkező babafej használata tiltott. A babafejet állványon kell bemutatni.
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Fashion Salon Style

Női – Egyéni
Junior-Női-Egyéni
Babafej (csak az OMC hivatalos szponzoraitól)
Nincs versenyzői korhatár – minden korosztály elfogadható
JUNIOR: 22 éves a korhatára, a versenynapon még nem
érheti el a 23. életévet (a 23. születésnap napja kizárt)

A versenyzőknek online kell küldeniük 3 fotót a babafejről. Szemből, oldalról és hátulról.
Bármilyen kellék tilos.
OMC elküldte az “Inspirációs Útmutató Brossúrát” az érintett kategóriákban. A bajnokságon bemutatott frizurának
tükröznie kell az inspirációs brossúrában bemutatott képeket. Ellenkező esetben a versenyzőt büntetik.

A versenyzők teljesen szem előtt tartják, hogy a Divat Szalon stílust hosszú hajra hozzák létre.
JUNIOR: A befejezési stílusnak divat-orientáltnak kell lennie
A kész stílusa nem lehet technikai vagy progresszív. Ebben az esetben a versenyzőt büntetik.
1.

Haj hossza A hajnak vállig érőnek, vagy hosszabbnak kell lennie. A rétegek választhatók. A minimális réteg hossza 10 cm,
kivéve a frufru területet.

2.

Szín

Legfeljebb 3 harmonizáló hajszín + az átmeneti árnyalat színe megengedett.
Engedélyezett színek: fehér, fekete, barna, szőke, ezüst, pasztel lila, pasztel
rózsaszín, pasztel narancs. Bármely más szín és színezett spray használata
tiltott.

3.

Sílus

A haj legalább 60% -át a fej hátsó részében lazán kell lehajtani. (nem fejhez simítva)

4.
5.
6.
7.

Stílusformázó eszközök: Minden stíluskészítő eszköz megengedett, beleértve a hajcsavarok használatát a munkaidő alatt.
Termékek
Minden rögzítő termék használata megengedett.
Díszek
A dísztárgyak használata tilos.
Festés
Tilos a bőrt festeni, valamint bármilyen díszítést használni a babafej arcán.

8.

Zsűri

A zsűri a szín és a stílus és általános összhatását értékeli. A bíróknak látniuk kell a
teljes frizurát, beleértve a tetejét is.

9.

Pontozás

Maximum:
Minimum:

30 pont
25 pont

10. Büntető pontok: Szabálysértésenként 30

DISZKVALIFIKÁLÁS: Ha a babafej nem az OMC hivatalos szponzorainak egyikétől származik.
Teljes vagy részleges testtel rendelkező babafej használata tiltott. A babafejet állványon kell bemutatni.

2020 OMC Competition Guidebook

Fashion Evening Style

Ladies – Egyéni
Babafej (csak az OMC hivatalos szponzoraitól)
Nincs versenyzői korhatár – minden korosztály elfogadható

A versenyzőknek online kell küldeniük 3 fotót a babafejről. Szemből, oldalról és hátulról.
Bármilyen kellék tilos.
OMC elküldte az “Inspirációs Útmutató Brossúrát” az érintett kategóriákban. A bajnokságon bemutatott frizurának
tükröznie kell az inspirációs brossúrában bemutatott képeket. Ellenkező esetben a versenyzőt büntetik.

A versenyzők teljesen szem előtt tartják, hogy a Divat Evening stílus hosszú hajra hozzák létre.
A kész stílusa nem lehet technikai vagy progresszív. Ebben az esetben a versenyzőt büntetik.
Haj hossza A hajnak vállig érőnek, vagy hosszabbnak kell lennie. A rétegek választhatók. A minimális réteg hossza 10 cm,
kivéve a frufru területet.
Szín

Legfeljebb 3 harmonizáló hajszín + az átmeneti árnyalat színe megengedett.
a. Engedélyezett színek: fehér, fekete, barna ,szőke, ezüst, pasztel lila, pasztel
rózsaszín, pasztel narancs. Bármely más szín és színezett spray használata tiltott.

1.

Stílus eszközök

Engedélyezettek

2.

Termékek

Engedélyezettek

3.

Hajrészek

Tiltottak.

4.

Támaszték

Támaszték és dísz tiltott.

5.

Festés

Tilos a bőrt festeni, valamint bármilyen díszítést használni a babafej arcán

6.

Zsűri

A zsűri a szín és a stílus és általános összhatását értékeli. A bíróknak látniuk kell a

teljes frizurát, beleértve a tetejét is.

7.
8.

Pontok Maximum:

30 pont Minimum:

25 pont

Büntető pontok: Szabálysértésenként 30

DISZKVALIFIKÁLÁS: Ha a babafej nem az OMC hivatalos szponzorainak egyikétől származik.
Teljes vagy részleges testtel rendelkező babafej használata tiltott. A babafejet állványon kell bemutatni.
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Avant-Garde Vágás / Szín
Női – Egyéni
Babafej (csak az OMC hivatalos szponzoraitól)
Nincs versenyzői korhatár – minden korosztály elfogadható

A versenyzőknek online kell küldeniük 3 fotót a babafejről. Szemből, oldalról és hátulról.
Bármilyen kellék tilos.
Az Avant-Garde kategória a vágás és a hajszín kreativitásán alapul.
Az OMC inspiráló fényképeket küld a versenytársaknak az általános koncepció
követésére.

1.

Hajstílus

a versenyzőknek létre kell hozniuk egy színes Avant Garde vágást a színpadon

2.

Eszközök

Minden vágó eszköz és stíluskészítő eszköz megengedett.

3.

Kiegészítők

Tilos a hajat kiegészítőkkel “felöltöztetni”.

4.

Tiltott

A fantasy hajstílus tiltott

5.

Hajszín

Minden hajszín engedélyezett, a színezett spray tiltott

6.

Díszek

Tiltott a frizurában a díszek használata, vagy az arcon az arcmaszkok.

7.

Festés

Tiltott a babafej bőrének festése.

8.

Zsűri

Egy professzionális zsűri bizottság fogja elbírálni a versenyt. A zsűri, a vágás, stílus -és szín
általános összhatását fogja zsűrizni, nem a ruhákat. A babafej arcát nem fedheti maszk vagy
dekoráció.

9.

Pontozás

Maximum:
Minimum:

10. Büntető pontok

30 pont
25 pont

30 szabálysértésenként

DISZKVALIFIKÁLÁS: Ha a babafej nem az OMC hivatalos szponzorainak egyikétől származik.
Teljes vagy részleges testtel rendelkező babafej használata tiltott. A babafejet állványon kell bemutatni.

2020 OMC Competition Guidebook

Fantasy Style
Női - Egyéni
Babafej (csak az OMC hivatalos szponzoraitól)
Nincs versenyzői korhatár – minden korosztály elfogadható

A versenyzőknek online kell küldeniük 3 fotót a babafejről. Szemből, oldalról és hátulról.
A versenyzők készítenek egy előkészített fantasy frizurát. A bírálat a frizura fantáziaképességén, és nem a babafej
ruhásszekrényén / ruháján fog alapulni.
Bármilyen kellék tilos.

Arcmaszkok

Tilos a dísztárgyak vagy a maszk használata a modell arcán.

Haj Színek

Minden hajszín engedélyezett

Dísz

Egy (1) dísz megengedett, a fej legfeljebb 30% -át fedheti le

1.

Zsűrizés A kreativitás és eredetiség a frizura fantáziájában jelenjen meg,, nem
pedig a manöken ruhájában.

2.

Pontok

Maximum:
Minimum:

30 pont
25 pont

3.

Büntető pontok

30 szabálysértésenként

DISZKVALIFIKÁLÁS: Ha a babafej nem az OMC hivatalos szponzorainak egyikétől származik.
Teljes vagy részleges testtel rendelkező babafej használata tiltott. A babafejet állványon kell bemutatni.

2020 OMC Competition Guidebook

Commercial Salon Cut
Női - Egyéni
Babafej (csak az OMC hivatalos szponzoraitól)
Nincs versenyzői korhatár – minden korosztály elfogadható

A versenyzőknek online kell küldeniük 3 fotót a babafejről. Szemből, oldalról és hátulról.
Bármilyen kellék tilos.
OMC elküldte az “Inspirációs Útmutató Brossúrát” az érintett kategóriákban. A bajnokságon bemutatott frizurának
tükröznie kell az inspirációs brossúrában bemutatott képeket. Ellenkező esetben a versenyzőt büntetik.

A végső frizura nemlehet technikai vagy progresszív. Ebben az esetben a versenyzőt büntetik.
1.

Vágás
A verseny megkezdése előtt a hajhossznak legalább 10 cm-rel kell a feje fölött
lennie. A hajat nem szabad előre vágni vagy előre formázni. A verseny igazgatói ellenőrzik a
szabályokat.

2.

Borotválás

A babafejet borotválni tiltott.

3.

Vágóeszközök

Minden vágóeszköz engedélyezett

4.

Hajszín

Maximum 2 egymással harmonizáló szín megengedett, + az átmeneti árnyalat.
Engedélyezett színek: fehér, fekete, barna,szőke, ezüst, pasztel rózsaszín
Bármely más hajszín + spray színek tiltottak

5.

Stílus eszközök

Minden stílus eszköz engedélyezett

6.

Termékek

Minden termék engedélyezett

7.

Díszek

Bármilyen dísz a hajban vagy arcon tiltott.

8.

Festés

Tiltott a babafej bőrének festése
9.

Zsűrizés

A zsűri, a vágás, stílus -és szín általános összhatását fogja zsűrizni. A bíróknak látniuk kell a

teljes frizurát, beleértve a tetejét is. Ha nem látják, akkor a Bizottság leengedi a babafejet abba a
magasságban.
(A Főbiztos bejelentését követően, további 3 perc áll rendelkezésre a babafej öltöztetésére. Nincs
megadva további idő. Azokat a versenyzőket, akik nem tartják be ezt a szabályt, 5 ponttal büntetik).
10. Pontozás

Maximum:
Minimum:

30 pont
25 pont

11. Büntető pont

30 , szabálysértésenként

DISZKVALIFIKÁLÁS: Ha a babafej nem az OMC hivatalos szponzorainak egyikétől származik.
Teljes vagy részleges testtel rendelkező babafej használata tiltott. A babafejet állványon kell bemutatni.
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Fashion Pro - Cut
Női - Egyéni
Babafej (csak az OMC hivatalos szponzoraitól)
Nincs versenyzői korhatár – minden korosztály elfogadható

A versenyzőknek online kell küldeniük 3 fotót a babafejről. Szemből, oldalról és hátulról.
Bármilyen kellék tilos.
OMC elküldte az “Inspirációs Útmutató Brossúrát” az érintett kategóriákban. A bajnokságon bemutatott frizurának
tükröznie kell az inspirációs brossúrában bemutatott képeket. Ellenkező esetben a versenyzőt büntetik.

A Fashion-Pro Vágásnak fogyasztó központúnak kell lennie, mint például (régi Sassoon
megjelenés) stílusában és vágásában. Az extrém hajszínek használatát büntetik.
1.

Vágás

A verseny kezdete előtt, A verseny megkezdése előtt a hajhossznak legalább 10 cm-rel kell a
fej fölött Lennie, beleértve a tarkó részt is. A haj nem lehet elő-vágott vagy előre formázott.
A hajból minimum 5 cm-t kell vágni a megadott idő alatt. A versenybiztos ellenőrzi a
szabályok betartását.

2.

Borotválás

A babafejet borotválni tiltott.

3.

Vágóeszközök

Minden vágóeszköz engedélyezett

4.

Színek

Maximum 2 egymással harmonizáló szín megengedett, + az átmeneti árnyalat.
Engedélyezett színek: fehér, fekete, barna, szőke, ezüst, pasztel lila, pasztel
rózsaszín. Bármely más hajszín + spray színek tiltottak

5.

Stílus eszközök

Minden stílus eszköz engedélyezett

6.

Termékek

Bármely termék használata engedélyezett

7.

Díszek

Bármilyen dísz a hajban vagy arcon tiltott.

8.

Festés

Tilos a babafej arcát festeni, vagy bármely dekorációt használni a haján, vagy az arcán.

10. Zsűri

Egy “nemzetek fölötti” zsűri bizottság fogja bírálni a versenyt. A zsűri, a vágás, stílus -és szín
általános összhatását fogja zsűrizni. A bíróknak látniuk kell a teljes frizurát, beleértve a tetejét is.
Ha nem látják, akkor a Bizottság leengedi a babafejet abba a magasságba.

12. Pontozás

Maximum:
Minimum:

30 pont
25 pont

13. Büntető pont

30, szabálysértésenként

DISZKVALIFIKÁLÁS: Ha a babafej nem az OMC hivatalos szponzorainak egyikétől származik.
Teljes vagy részleges testtel rendelkező babafej használata tiltott. A babafejet állványon kell bemutatni.
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Fashion Gala Style
Női - Egyéni
Babafej (csak az OMC hivatalos szponzoraitól)
Nincs versenyzői korhatár – minden korosztály
elfogadható

A versenyzőknek online kell küldeniük 3 fotót a babafejről. Szemből, oldalról és hátulról.
Bármilyen kellék tiltott
OMC elküldte az “Inspirációs Útmutató Brossúrát” az érintett kategóriákban. A bajnokságon bemutatott frizurának
tükröznie kell az inspirációs brossúrában bemutatott képeket. Ellenkező esetben a versenyzőt büntetik.

A versenyzők létrehoznak egy Fashion Gala stílust hosszú hajon, a teljes kinézetet szem előtt tartva.
A végső frizurának fashion gala stílusúnak kell lennie, a technikai vagy progresszív munkákat büntetik.
1. Haj hossza

A hajnak vállig érőnek, vagy hosszabbnak kell lennie. Rétegelés opcionális

2. Hajrész(ek)
A versenyző használhat a hajba, előre nem megformázott hajrészeket. A hajrészt
egyenesen, az asztalon fektetve kell bemutatni, készen állva a fésülésre, és itt a vizsgabiztosok
megvizsgálhatják. A hajrészek és a díszek azonban nem fedhetik, a teljes fej több mint 40% -át.
3. Haj támaszték

Haj “töltőanyagok” megengedettek.

4.

Haj színek

Maximum 2 egymással harmonizáló szín megengedett, + az átmeneti árnyalat.
Engedélyezett színek: fehér, fekete, barna, szőke, ezüst, pasztel rózsaszín.
Bármely más hajszín + spray színek tiltottak

5.

Díszek

A díszek engedélyezettek, de nem takarhatják a fej több mint 20 %-át

6.

Zsúri

A zsűri, az általános Prestige Gala Stílus összhatást fogja pontozni.

7. Pontozás

8.

Büntető pontok

Maximum:
Minimum:

30 pont
25 pont

30, szabálysértésenként

DISZKVALIFIKÁLÁS: Ha a babafej nem az OMC hivatalos szponzorainak egyikétől származik.
Teljes vagy részleges testtel rendelkező babafej használata tiltott. A babafejet állványon kell bemutatni.
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Fashion Bridal Style

Női-Egyéni
Junior-Női-Kombináció (Fashion Salon)
Babafej (csak az OMC hivatalos szponzoraitól)
Nincs versenyzői korhatár – minden korosztály elfogadható
JUNIOR: 22 éves a korhatára, a versenynapon még nem
érheti el a 23. életévet (a 23. születésnap napja kizárt)

A versenyzőknek online kell küldeniük 3 fotót a babafejről. Szemből, oldalról és hátulról.
Bármilyen kellék tiltott
OMC elküldte az “Inspirációs Útmutató Brossúrát” az érintett kategóriákban. A bajnokságon bemutatott frizurának
tükröznie kell az inspirációs brossúrában bemutatott képeket. Ellenkező esetben a versenyzőt büntetik.

A versenyzők létrehoznak egy Fashion Bridal stílust hosszú hajon, a teljes kinézetet szem előtt tartva.
A végső frizurának fashion Bridal stílusúnak kell lennie, a technikai vagy progresszív munkákat büntetik.

1.
2.

Haj hossza
Haj szín

A hajnak vállig érőnek, vagy hosszabbnak kell lennie. Rétegelés opcionális.
Maximum 2 egymással harmonizáló szín megengedett, + az átmeneti árnyalat.
Engedélyezett színek: fehér, barna, szőke, pasztel rózsaszín.
Bármely más hajszín + spray színek tiltottak

3.

Termékek

Bármely termék engedélyezett

4.

Stílus eszközök

Bármely stílus eszköz engedélyezett

5.

Díszek

A díszek engedélyezettek, de nem takarhatják a fej több mint 20 %-át

6.

Hajrészek:

Tiltottak (Junior)

7.

Támaszték:

Tiltottak (Junior)

8.

Festés:

Tilos a babafej festése (Junior)

9.

Zsűri

A zsűri a stílus és a harmonizáló színek általános összhatását fogja pontozni. A bíróknak látniuk
kell a teljes frizurát, beleértve a tetejét is. Ha nem látják, akkor a Bizottság leengedi a babafejet
abba a magasságba.

10. Pontok

Maximum:
Minimum:

30 pont
25 pont

11. Penalty Points

30 szabálysértésenként

DISZKVALIFIKÁLÁS: Ha a babafej nem az OMC hivatalos szponzorainak egyikétől származik.
Teljes vagy részleges testtel rendelkező babafej használata tiltott. A babafejet állványon kell bemutatni
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Versenyszabályzat - Férfi
DISZKVALIFIKÁCIÓ ha babafej nem az OMC hivatalos szponzorától származik
A teljes vagy fél babafej test tilos. A babafejet az állványon kell bemutatni
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Creative Style
Férfi-Egyéni
Babafej (csak az OMC hivatalos szponzoraitól)
Nincs versenyzői korhatár – minden korosztály elfogadható
JUNIOR: 22 éves a korhatára, a versenynapon még nem
érheti el a 23. életévet (a 23. születésnap napja kizárt)

A versenyzőknek online kell küldeniük 3 fotót a babafejről. Szemből, oldalról és hátulról.

A befejezéskor a babafejeknek egyenesen a tükrök felé kell nézniük.
Bármilyen kellék tilos.
Hajhosszabítás tilos.
1.

Szín

Legfeljebb 3 harmonizáló hajszín + az átmeneti árnyék színe megengedett.
i. Engedélyezett színek: fehér, fekete, barna, szőke, ezüst
ii. Bármely más szín és színezett spray használata tiltott.

2.

Hajhossz A haj hosszúsága szabad

3.

Borotválás A babafej fejbőrének borotválása tilos.

4.

Vágás

5.

Stílus eszközök

6.

Termékek Minden fixáló termék engedélyezett (gélek, wax, spray)

7.

Smink

8.

Zsűrizés A zsűri a stílus és a szín általános összhatását értékeli.

Vágás tiltott
Engedélyezett

Bármilyen sminket, amit a Bizottság alkalmatlannak tart, büntetik

1.

9.

Ruházat

A bíróknak látniuk kell a teljes frizurát,
beleértve a tetejét is. Ha nem látják, akkor a Bizottság
leengedi a babafejet a megfelelő magasságba.

Témától eltérő ruházatot büntetik. Kabát kötelező.

10. Pontozás Maximum:
Minimum:

30 pont
25pont

11. Büntető pontok

30 pont szabálysértésenként

DISZKVALIFIKÁLÁS: Ha a babafej nem az OMC hivatalos szponzorainak egyikétől származik.
Teljes vagy részleges testtel rendelkező babafej használata tiltott. A babafejet állványon kell bemutatni.
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Classic Cut
Férfi-Egyéni
Babafej (csak az OMC hivatalos szponzoraitól)
Nincs versenyzői korhatár – minden korosztály elfogadható
JUNIOR: 22 éves a korhatára, a versenynapon még nem
érheti el a 23. életévet (a 23. születésnap napja kizárt)

A versenyzőknek online kell küldeniük 3 fotót a babafejről. Szemből, oldalról és hátulról.
A befejezéskor a babafejeknek egyenesen a tükrök felé kell nézniük. Ha a babafej más irányba van fordítva, azt a versenyt
Bizottság állítja be.
Bármilyen kellék tilos.

1.

Hajhossz
A felső haj hosszúság szabadon választott.. Ha haj hosszát rövidebbnek találják,
mint 4 cm, a nyakszirttől a nyakkivágásig és a fülek oldalsó része fölött, büntető pontokat fognak
felszámolni. A szakál lehet előre vágott (pre-cut).

2.

Szín

Csak fekete. Spray színek tiltottak

3.

Borotválás

A babafej fejbőrének borotválása tilos.

4.

Eszközök

Nyírógépek és vékony pengék tiltottak

5.

Vágás

A kivágást hagyományosan el kell vékonyítani és fokozatosnak kell Lennie

6.

Stílus

Minden stílus eszközt és termék megengedett

7.

Smink

Bármilyen, nem megfelelőnek tartott smink büntetéssel jár

8.

Ruházat

Témától eltérő ruházatot büntetik. Kabát kötelező.
9.

10.

Pontozás

Maximum:

30 pont

Minimum:

25pont

Büntető pontok

30 pont szabálysértésenként

DISZKVALIFIKÁLÁS: Ha a babafej nem az OMC hivatalos szponzorainak egyikétől származik.
Teljes vagy részleges testtel rendelkező babafej használata tiltott. A babafejet állványon kell bemutatni.
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Commercial Cut
Férfi-Egyéni
Babafej (csak az OMC hivatalos szponzoraitól)
Nincs versenyzői korhatár – minden korosztály elfogadható
JUNIOR: 22 éves a korhatára, a versenynapon még nem
érheti el a 23. életévet (a 23. születésnap napja kizárt)

A versenyzőknek online kell küldeniük 3 fotót a babafejről. Szemből, oldalról és hátulról.
Bármilyen kellék tilos.
Hajhosszabítás tilos.
OMC elküldte az “Inspirációs Útmutató Brossúrát” az érintett kategóriákban. A bajnokságon bemutatott frizurának
tükröznie kell az inspirációs brossúrában bemutatott képeket. Ellenkező esetben a versenyzőt büntetik.

A végső frizurának stílus orientáltnak kell lennie; nem lehet technikai vagy progresszív. Ebben az esetben a versenyzőt
büntetik.
1.

Hajhossz
A fejtetőn levő hajhossznak legalább 8 cm hosszúnak kell lennie. A hajhossz a
nyakszirti résztől lent a nyakkivágásig és a fülek oldal része fölött minimum 4 cm hosszúnak kell
lennie. Ha ez nincs meg, büntető pontot számolnak. A szakál lehet előre vágott (pre-cut).

2.

Vágó eszközök

Minden vágó eszköz engedélyezett

3.

Stílus

Csak 1 fésű és 1 hajszárító használata engedélyezett. Bármely más kellék tiltott.

4.

Termék

Minden fixáló termék engedélyezett (gélek, wax, spray)

5.

Szín

Legfeljebb 2 harmonizáló hajszín + az átmeneti árnyék színe megengedett.
Engedélyezett színek: fehér, fekete, barna, szőke, ezüst
Bármely más szín és színezett spray használata tiltott.

6.

Smink

Bármilyen, nem megfelelőnek tartott smink büntetéssel jár

7.

Zsűri

A zsűri a stílus és a szín általános összhatását értékeli.
A bíróknak látniuk kell a teljes frizurát,

beleértve a tetejét is.

Ha nem látják, akkor a Bizottság leengedi a babafejet a megfelelő magasságba.
8.
9.

10.

Ruházat

Témától eltérő ruházatot büntetik. Kabát kötelező.

Pontozás: Maximum: 30 pont
Minimum:
25pont
Büntető pontok

30 pont szabálysértésenként

DISZKVALIFIKÁLÁS: Ha a babafej nem az OMC hivatalos szponzorainak egyikétől származik.
Teljes vagy részleges testtel rendelkező babafej használata tiltott. A babafejet állványon kell bemutatni.
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Curly-Commercial Cut
Férfi-Egyéni
Babafej (csak az OMC hivatalos szponzoraitól)
Nincs versenyzői korhatár – minden korosztály elfogadható
JUNIOR: 22 éves a korhatára, a versenynapon még nem
érheti el a 23. életévet (a 23. születésnap napja kizárt)

A versenyzőknek online kell küldeniük 3 fotót a babafejről. Szemből, oldalról és hátulról.
Bármilyen kellék tilos.
Hajhosszabítás tilos.
OMC elküldte az “Inspirációs Útmutató Brossúrát” az érintett kategóriákban. A bajnokságon bemutatott frizurának
tükröznie kell az inspirációs brossúrában bemutatott képeket. Ellenkező esetben a versenyzőt büntetik.

A kész frizurának göndörnek kell lennie. Ha ez nem valósul meg, a versenybiztos büntető pontot ad.
1.

Hajhossza A fejtetőn lévő haj hossza minimum 8 cm-nek kell lennie. A nyakszirt résztől lent a nyakkivágásig minimum 4
cm hosszúnak kell lennie.

2.

Vágás

Minden vágás engedélyezett

3.

Styling

Csak 1 fésű és 1 hajszárító használata engedélyezett. Bármely más kellék tiltott.

4.

Termék

Minden fixáló termék engedélyezett (gélek, wax, spray)

5.

Szín

Legfeljebb 2 harmonizáló hajszín + az átmeneti árnyék színe megengedett.
i. Engedélyezett színek: fehér, fekete, barna, szőke, ezüst
ii. Bármely más szín és színezett spray használata tiltott.

6.

Smink

Bármilyen, nem megfelelőnek tartott smink büntetéssel jár

7.

Ruházat

Témától eltérő ruházatot büntetik. Kabát kötelező .

8.

Zsűri

A zsűri a stílus és a szín általános összhatását értékeli.

9.

Pontozás

10. Büntető pontok

a.

A bíróknak látniuk kell a teljes frizurát, beleértve a tetejét is.

b.

Ha nem látják, akkor a Bizottság leengedi a babafejet a megfelelő magasságba.

Maximum: 30 point

Minimum: 25 pont

30 pont szabálysértésenként

DISZKVALIFIKÁLÁS: Ha a babafej nem az OMC hivatalos szponzorainak egyikétől származik.
Teljes vagy részleges testtel rendelkező babafej használata tiltott. A babafejet állványon kell bemutatni.
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Fashion Pro - Cut
Férfi-Egyéni
Babafej (csak az OMC hivatalos szponzoraitól)
Nincs versenyzői korhatár – minden korosztály elfogadható

A versenyzőknek online kell küldeniük 3 fotót a babafejről. Szemből, oldalról és hátulról.
Bármilyen kellék tilos.
Hajhosszabítás tilos.
OMC elküldte az “Inspirációs Útmutató Brossúrát” az érintett kategóriákban. A bajnokságon bemutatott frizurának
tükröznie kell az inspirációs brossúrában bemutatott képeket. Ellenkező esetben a versenyzőt büntetik.

A végső frizura nem lehet technikai vagy Avant-Garde. Ha ez nem valósul meg, büntető pontot kap.
1.

Hajhossza
A fejtetőn levő hajhossznak legalább 8 cm hosszúnak kell lennie. A hajhossz a nyakszirti résztől lent a
nyakkivágásig és a fülek oldal része fölött minimum 4 cm hosszúnak kell lennie. Ha ez nincs meg, büntető pontot számolnak.
A szakál lehet előre vágott.

2.

Vágó eszközök

3.

Szín

4.

Styling eszköz

5.

Termék

Termékek használata a verseny megkezdése előtt tiltott.

6.

Festés

A babafej bőrét festeni tiltott

7.

Zsűri
A zsűri, a vágás, a stílus és a szín általános összhatását pontozza. A zsűrinek látnia kell az egész babafejet, a
fejtetővel együtt. Ha ez nem történik meg, a Bizottság lejjebb engedi a babafejet.

8.

Pontozás

9.

Büntető pontok

Minden vágó eszköz engedélyezett

Legfeljebb 2 harmonizáló hajszín + az átmeneti árnyék színe megengedett.
i. Engedélyezett színek: fehér, fekete, barna, szőke, ezüst
ii. Bármely más szín és színezett spray használata tiltott.
Engedélyezett

Maximum: 30 point

Minimum: 25 pont

30 pont szabálysértésenként

DISZKVALIFIKÁLÁS: Ha a babafej nem az OMC hivatalos szponzorainak egyikétől származik.
Teljes vagy részleges testtel rendelkező babafej használata tiltott. A babafejet állványon kell bemutatni.
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Technical- Fashion Cut
Férfi-Egyéni
Babafej (csak az OMC hivatalos szponzoraitól)
Nincs versenyzői korhatár – minden korosztály elfogadható

A versenyzőknek online kell küldeniük 3 fotót a babafejről. Szemből, oldalról és hátulról.
Bármilyen kellék tilos.
Hajhosszabítás tilos.
OMC elküldte az “Inspirációs Útmutató Brossúrát” az érintett kategóriákban. A bajnokságon bemutatott frizurának
tükröznie kell az inspirációs brossúrában bemutatott képeket. Ellenkező esetben a versenyzőt büntetik.

A végső frizurának Technikai-Fashion orientáltnak kell lennie. Bármely progresszív munka büntetéssel jár.
1. Hajhossz
A fejtetőn levő hajhossznak legalább 8 cm hosszúnak kell lennie. A hajhossz a nyakszirti
résztől lent a nyakkivágásig és a fülek oldal része fölött minimum 4 cm hosszúnak kell lennie. Ha ez nincs
meg, büntető pontot számolnak. A szakál lehet előre vágott.
2. Vágó eszköz

Minden engedélyezett
Csak 1 fésű és 1 hajszárító használata engedélyezett. Bármely más kellék tiltott

3.

Styling

4.

Termékek Fixáló termékek használhatóak (wax, gel, sprays).

5.

Szín

6. Smink

Legfeljebb 2 harmonizáló hajszín + az átmeneti árnyék színe megengedett.
Engedélyezett színek: fehér, fekete, barna, szőke, ezüst
Bármely más szín és színezett spray használata tiltott.
Bármilyen, nem megfelelőnek tartott smink büntetéssel jár

7. Zsűri
A zsűri a stílus és a szín általános összhatását értékeli. A bíróknak látniuk kell a teljes frizurát,
beleértve a tetejét is. Ha nem látják, akkor a Bizottság leengedi a babafejet a megfelelő magasságba
8. Ruházat
9.

Pontozás

Témától eltérő ruházatot büntetik. Kabát kötelező.
Maximum: 30 point

Minimum: 25 pont

10. Büntető pontok 30 pont szabálysértésenként
DISZKVALIFIKÁLÁS: Ha a babafej nem az OMC hivatalos szponzorainak egyikétől származik.
Teljes vagy részleges testtel rendelkező babafej használata tiltott. A babafejet állványon kell bemutatni.
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Classic Fade Cut
Férfi – Egyéni - Modell
Nincs versenyzői korhatár – minden korosztály elfogadható

A versenyzőknek online kell küldeniük 3 fotót a babafejről. Szemből, oldalról és hátulról.
Bármilyen kellék tilos.
Hajhosszabítás tilos.
A befejezéskor a babafejeknek egyenesen a tükrök felé kell nézniük.

1.

Hajhossz

A felső hajhossz szabad. A hajhossznak legalább 3 cm-re kell lennie a nyakszirt területétől a
nyakkivágásig és a fülek kerületén. Ha úgy találják, hogy a hajhossz 3 cm-nél rövidebb, akkor
a büntető pontokat adnak. Az oldalsó vagy a szakáll elő vágható.

2.

Engedélyezett
színek

A babafej nyakszirtcsont fölött levő felső haj harmonikus színű lehet. Maximum 2 +
az átmeneti árnyék szín.
Engedélyezett színek: fehér, fekete, ezüst, szőke. Az nyakszirt terület alatt a hajnak
feketének kell lennie. A spray színek használata tilos.

3.
4

Termékek
Styling

Engedélyezett
Minden styling eszköz és hajszárító engedélyezett.A kész frizura tetéjének befejezett
textúrával kell rendelkeznie, rack / vagy fésű segítségével. Követni kell az OMC inspirációs
képeket. A sima befejezés büntetéssel jár..

5.

Ruházat

Témától eltérő ruházatot büntetik.

6.

Zsűri

A zsűri a graduation /classic fade általános összhatását bírálja

8.

Pontozás

Maximum:
Minimum:

9.

Büntető pont

30 pont
25 pont

30 szabálysértésenként

DISZKVALIFIKÁLÁS: Ha a babafej nem az OMC hivatalos szponzorainak egyikétől származik.
Teljes vagy részleges testtel rendelkező babafej használata tiltott. A babafejet állványon kell bemutatni.
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Low Skin Fade Cut
Férfi – Egyéni
Modell
Nincs versenyzői korhatár – minden korosztály elfogadható

A versenyzőknek online kell küldeniük 3 fotót a babafejről. Szemből, oldalról és hátulról.
Bármilyen kellék tilos.
Hajhosszabítás tilos.
The top hair length of the model’s cannot be hair cannot be skin faded in advance. If this is the
case, the competitor will be penalized.
A nyakszirti csontok feletti haj harmonikus színű lehet. Legfeljebb 2 + az átmeneti árnyékszín
megengedett.
Megengedett színek; Fekete, fehér, ezüst, szőke.
A nyakszirti terület alatt a haj színének feketenek kell lennie.
A spray színek használata tilos.

1.

Hajhossz

2.

Elérhető színek

3.

Eszközök

4.

Rész Rész(ek) opcionálisak. A részeket vagy a bőr részeit azonban a verseny ideje alatt meg kell vágni, és nem kell
előzetesen előkészíteni, különben büntető pontokat kapnak.

5.

Bőr Fade Cut A Low Skin Fade Cut, nem szabad magasabb lennie, mint a nyakszirtcsont-területnek . Catving
design tiltott. Követni kell az OMC inspirációs szórólap példáját, amelyet elküldenek és megjelenítenek a közösségi
médiában.

6.

Ujj Styling A kész stílusnak kereskedelmi / utcai alkalmi megjelenésűnek kell lennie (nem stilizált). Tilos a
szárítógép vagy bármilyen más formatervező eszköz használata. Ebben az esetben a versenyzőt büntetik.

7.
8.

Ruházat
Zsűri

8.

Pontozás

9.

Büntető pont

Minden fajta ollót, nyírógépet és borotvát megengednek.

Témától eltérő ruházatot büntetik
A zsűri a low skin fade cut / graduation általános összhatását bírálja
Maximum:
Minimum:

30 pont
25 pont

30 szabálysértésenként
DISZKVALIFIKÁLÁS: Ha a babafej nem az OMC hivatalos szponzorainak egyikétől származik.
Teljes vagy részleges testtel rendelkező babafej használata tiltott. A babafejet
állványon kell bemutatni.
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OMC MASTER - HAIR REPLACEMENT

Férfi – Egyéni
Babafej (csak az OMC hivatalos szponzoraitól)
Nincs versenyzői korhatár – minden korosztály elfogadható

A versenyzőknek online kell küldeniük 3 fotót a babafejről. Szemből, oldalról és hátulról.
Aderans az OMC exclusive szponzora támogatja a “Master Hair Replacement” versenyt
OMC elküldte az “Inspirációs Útmutató Brossúrát” az érintett kategóriákban. A bajnokságon bemutatott frizurának
tükröznie kell az inspirációs brossúrában bemutatott képeket. Ellenkező esetben a versenyzőt büntetik.

A végső frizurának divat orientáltnak kell lennie; bármilyen technikai vagy progresszív munka
büntetve lesz.
Bármilyen kellék tilos.
Hajhosszabítás tilos.
1.

Alap

A póthaj alapjának 7 inch szélesnek é 9 inch hosszúnak kell lennie= 17x23 cm

2.

Hajhossz

A hajdarab hosszának minimum 4 inch hosszúnak kell lennie minden részében.

3.

Vágóeszköz

A verseny alatt minden vágóeszköz használata engedélyezett.

4.

Styling eszköz
lennie.

Minden styling eszköz, beleértve a hajszárítót engedélyezett. A kész stílusnak kereskedelmi jellegűnek kell

5.

Termékek

Engedélyezett

6.

Szín

Legfeljebb 2 harmonizáló hajszín + az átmeneti árnyék színe megengedett.
Engedélyezett színek: fehér, fekete, barna, szőke, ezüst
Bármely más szín és színezett spray használata tiltott.

7.

Smink

8.

Zsűri

9.

Ruházat

Minden olyan sminket, amelyet a Bizottság nem tart megfelelőnek, büntetik
A zsűri avágás, stílus és a szín általános összhatását értékeli. A bíróknak látniuk kell a teljes
frizurát, beleértve a tetejét is. Ha nem látják, akkor a Bizottság leengedi a babafejet a megfelelő
magasságba
Témától eltérő ruházatot büntetik. Kabát kötelező
30 pont
25 pont

10. Pontok

Maximum:
Minimum:

Büntető pontok

30 szabálysértésenként

DISZKVALIFIKÁLÁS: Ha a babafej nem az OMC hivatalos szponzorainak egyikétől származik.
Teljes vagy részleges testtel rendelkező babafej használata tiltott. A babafejet állványon kell bemutatni.
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KOZMETIKA - SZABÁLYOK
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Commercial Bridal Makeup
Női - Egyéni
Élő Modell
Nincs versenyzői korhatár
_______________________________________________________________________________________________

A versenyzőknek online kell küldeniük 3 fotót a modellről. Szemből, oldalról és hátulról.
Alapvető fontosságú, hogy az alkalmi menyasszonyi smink egyszerű és kereskedelmi jellegű legyen.

Bármilyen kellék tilos.
1.

A modellnek NEM LEHET állandó sminktetoválása (ajkak, szemöldök, szempilla vonalak) és NEM lehet
tartós szempilla hosszabbítása.

2.

Az alkalmi menyasszonyi smink fő színeinek a szalon kereskedelmi színeinek kell lennie: barna, szürke,
fekete, bordó, arany, bronz, lágy ibolya és bármilyen pasztell szín (barackos, rózsás, pisztácia és így tovább).

3.

A tiszta és élénk színek (például sötétkék, zöld, élénk sárga, élénk lila) CSAK mint, EMPHASIS használhatóak
(a szempilla vonalához, a kajalhoz, a szem belső sarkaihoz).

4.

Tilos a sablonok, strasszok vagy más díszek használata.

5.

A mintát a szem körén belül kell tartani.

6.

Tilos a smink grafikai elemeit a szem körén belül tenni.

7.

Nem igazi szálas, vagy többszörös (soros) műszempillák használata engedélyezett a verseny alatt

8.

Pontok: maximum: 30 minimum: 25

9.

Büntető pontok 30 szabálysértésenként
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Creative Bridal Makeup
Női - Egyéni
Élő Modell
Nincs versenyzői korhatár
_______________________________________________________________________________________________
A versenyzőknek online kell küldeniük 3 fotót a modellről. Szemből, oldalról és hátulról.

A modellt szépen fel lehet öltöztetni, és a menyasszonyi frizuráját is előre el lehet készíteni.
Ez nem lehet újabb színpadi smink (stage make-up). A zsűrinek és a bizottágnak ezt figyelembe kell venniük.
Bármilyen kellék használata TILOS.

1.

A modellnek NEM LEHET állandó sminktetoválása (ajkak, szemöldök, szempilla vonalak) és NEM lehet
tartós szempilla hosszabbítása.

2.

A mintát a szem körén belül kell tartan

3.

A strasszok megengedettek, amíg azokat a szem körében használják.

4.

Minden szín használata engedélyezett

5.

Nem igazi szálas, vagy többszörös (soros) műszempillák használata engedélyezett a verseny alatt

6.

Tilos a szem körén kívüli és a szemöldök / homlok fölötti minta. A zsűri és a bizottság ezt figyelembe
veszi.

7.

A versenyt egy nemzetek feletti zsűri bírálja.

8.

Pontok:

9.

Büntető pont:

Maximum: 30 pont
Minimum: 25 pont
30 szabályértésenként
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Stage Makeup
Női - Egyéni
Élő Modell
Nincs versenyzői korhatár
_______________________________________________________________________________________________
A versenyzőknek online kell küldeniük 3 fotót a modellről. Szemből, oldalról és hátulról.

Bármilyen kellék használata TILOS.
A színpadi sminket (Stage Make-Up), a legújabb innovatív technikákkal kell létrehozni.
A verseny célja egy olyan modell bemutatása, amely a leginnovatívabb technikákkal és a legkorszerűbb
kialakítású, kifinomult színpadi sminket ábrázolja. A minták a szem körében, valamint a szemöldök / homlok
felett is készíthetők.

1.

A versenyt egy nemzetek feletti zsűri bírálja.

2.

Pontok:

Maximum: 30 pont
Minimum: 25 pont
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SZEMÖLDÖK ÉS FÜSTÖS SZEM SMINK
A PÁLYÁZATI SZABÁLYOK KRITÉRIUMAI
________________________________________________________________________________________________

1. Általános benyomás a modell „előtte” és „utána” megjelenéséről
2. A szemöldök formázásának szimmetrikusnak és harmónikusnak kell lennie a
modell arcával.
3. A kiválasztott szín harmonizáljon a szemöldök színével
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Szemöldök formázása és színezése
Női - Egyéni
Élő Modell
Nincs versenyzői korhatár
_______________________________________________________________________________________________
A versenyzőknek online kell küldeniük 3 fotót a modellről. Szemből, oldalról és hátulról.
A modellek haja legyen megkötve. A modelleknek nem lehet smink tetoválás az arcukon és nem lehet tartós
szempilla hosszabításuk. Sima fehér rövid ujjas pólót viseljenek (felirat, minta, strassz, logó nem lehet rajta), ami a
derekat takarja é fekete nadrágot, vagy szoknyát (ami takarja a térdeket).
A munkavédelmi szabályokat és a higiéniai követelményeket be kell tartani.
1. Arc alapozás, kevés arc kontúrozás és pirosító engedélyezett, illetve fekete szempillaspirál és színtelen
ajakfény. A szemöldöknek természetesnek kell lennie, és két héttel a bajnokság előtt már nem lehet szedni
vagy festeni.
2. A fényes kiegészítők használata tilos.
3. Klasszikus alakítási módszer: csak csipeszt szabad használni.
4. A szemöldök, csak szemöldök festékkel festhető. Minden természetes árnyalat megengedett. A formázás és
a színezés során megengedett a szemöldök ceruza használata, de a végeredménykor a szemöldökön nem
lehet színes kozmetikum, kivéve az átlátszó szemöldök gélt vagy az átlátszó szemöldökviaszt. Alapozó vagy
korrektor használata a szemöldök körüli bőr vörösségének lefedésére megengedett.
5. Szemöldök-helyreállítási vagy hosszabbító termékek használata tilos.
6. Szemöldök henna használata szigorúan tilos.
Kritériumok értékelése:
1. Általános benyomás a modell „előtte” és „utána” megjelenéséről
2. A szemöldök formázásának szimmetrikusnak és harmónikusnak kell lennie a modell arcával.
3. A kiválasztott szín harmonizáljon a szemöldök színével

Pontok:

Maximum: 30 pont
Minimum: 25 pont

Büntető pont:

30 szabályértésenként
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Füstös szem smink
Női - Egyéni
Élő Modell
Nincs versenyzői korhatár
__________________________________________________________________________________
A versenyzőknek online kell küldeniük 3 fotót a modellről. Szemből, oldalról és hátulról.
A modellnek szépen öltözöttnek kell lennie. A ruhának és a hajnak a szalon kereskedelmi stílusában kell lennie, és tükröznie kell a
legújabb esti divat trendeket.
A modellnek NEM LEHET állandó sminktetoválása (ajkak, szemöldök, szempilla vonalak) és NEM lehet tartós szempilla
hosszabbítása.
Alapvető fontosságú, hogy a Smoky Eyes smink egyszerű és kereskedelmi jellegű legyen.
________________________________________________________________________
Bármilyen kelléke tilos.
Ennek a versenynek az a célja, hogy bemutassa a Kereskedelmi Füstös Szemsminket.
A füstös szem sminkjét kereskedelmi színekben kell elvégezni, és a KLASSZIKUS füstös szem sminkjét kell képviselnie: simán
kevert szemhéjpúder a sötét színtől (a szempilla vonal mellett) a világos színig (a szemöldök alatti terület) (ami azt jelenti, hogy
dolgozzuk össze) a szemhéjpúder a szempilla vonal melletti sötét színeket és a szemöldök alatt világos színeket rétegezi).
1. A Füstös Szem Smink versenyszám egy olyan technikai szám, amely reprezentálja a SZALON KERESKEDELMI SMINKET.
2. Tilos használni sablonokat, strasszokat vagy más díszeket.
3. Műszempilla használata megengedett.
4. A mintát a szem körén belül kell tartani.
5. A szem körében tilos a smink grafikai elemei.
6. Tilos a szem körén kívüli és a szemöldök / homlok fölötti minták.
7. Ajánlott füstös szem kereskedelmi színekben: barna, szürke, fekete, bordó, sötétkék, sötétzöld és egyéb kereskedelmi
színek. A tiszta és élénk színek nem tekinthetők kereskedelmi eknek (például sárga, élénkvörös, élénkzöld, élénk lila)!
8. A zsűri és a bizottság ezt veszi figyelembe.
9. A versenyt egy nemzetek feletti zsűri bírálja.

Kritériumok:
1.

Mennyire tökéletes a modell sminkje

2.

Forma, Szín

3.

A smink és a megjelenés harmóniája
Pontok:
Büntető pont:

Maximum:
30 pont
Minimum:
25 pont
30 szabályértésenként
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KÖRÖM POSZTER
PHOTOGRAPHY
OMC NEMZETKÖZI VILÁGKUPA
Egyéni Kategória

Világszerte nyitott minden versenyző számára
Kategóriák:

➢ KREATÍV ESKÜVŐI KÖRÖM – ÉLŐ MODELL
➢ FANTASY KÖRÖM – ÉLŐ MODELL
➢ FANTASY KÖRÖM – MANÖKEN KÉZ
➢ KÖRÖM FESTÉS (BOXBAN)

A versenyző küld egy modell vagy manöken plakátot
A4-es formátumban az omc@omchairworld.com címre

Az összes poszter online megjelenik.

ZSŰRI:
Egy nemzetközi zsűri elbírálja a résztvevők által kapott összes
posztert és kiválasztja a győztest.
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