MFKKKE Országos Bajnokság
- Fotópályázat -

Női fodrászat
VERSENYSZABÁLYZATA

VERSENYSZÁMOK

1.

Nappali stílus (F+T)

2.

Szalon hajvágás (F+T)

3.

Progresszív vágás (F)

4.

Menyasszonyi konty (F+T)

5.

Fashion kategória (Avantgard – divatgála, korhatár nélküli)

6.

Fonással készített utcai frizura (F+T)

1.) Nappali Stílus hosszú hajon (Day style)
Hétköznapi nyitott haj

Babafejen vagy élő modellen
Tanuló és felnőtt

Színek: 3 (három) egymással harmonizáló szín használata megengedett, beleértve
az alapszínt is (alapszín + 2 választott). Spray használata TILOS!
Stílus kialakítása: A végső stílus egy általános elegáns megjelenést kell, hogy
sugározzon, a haj 80%-nak leengedettnek kell lennie. A maradék 20% lehet felfésült.
(((egyben, nem pedig különböző részekre osztva))).
Támasztékok:

Támasztékok használata TILOS

Díszítés:

Díszítők használata TILOS

Hajhosszabbítás: A hajhosszabbítás megengedett

Zsűri:

A zsűri az általános összhatást fogja pontozni, ami a színt és stílust

illeti. A zsűrizésnél lehetővé kell tenni a haj egészének láthatóságát, beleértve a
fejtetőt is.

Pontozás:

Maximum: 30 pont
Minimum: 25 pont

2.) Szalon hajvágás
Ugyanazon vagy különböző Babafejen/Élő modellen
Tanuló és Felnőtt
Stílus: A zsűri a vágás és a hajszín általános összhatását fogja értékelni. A végső
megjelenés nem lehet technikai (művészi) vagy progresszív.

A smink, a frizura, az öltözék tükrözze a mai hordható divatot.
Mind formájában és színében legyen előremutató, de nem túlzó!
Színek: a divatirányzatnak megfelelően minden hajszín megengedett, alap hajszín +
2 szín. Fontos: a színek harmonikus elhelyezése a formához!

A modell, ill. babafej arca, ill. a frizura díszítése tilos!
Pontozás:

Maximum: 30 pont
Minimum: 25 pont

3.) Progresszív vágás
Babafejen és élő modellen is
Felnőtt
Színek:

Minden szín használata megengedett, spray használata TILOS!

((kivéve színező spray!)))

Arc ékszerek:

Használatuk TILOS!

Hosszabbítás:

Használatuk megengedett

Zsűri:

A zsűri az általános összhatást fogja pontozni, ami a színt és stílust

illeti. A zsűrizésnél lehetővé kell tenni a haj egészének láthatóságát, beleértve a
fejtetőt is.

11.Pontozás:

Maximum: 30 pont
Minimum: 25 pont

4.) Menyasszonyi Konty

Élő modellen vagy babafejen
Tanuló és Felnőtt
A versenyzők egy tradicionális menyasszonyi hajat készítenek, hosszú hajból. A
végső kinézetnek „hétköznapinak” kell lennie, nem hasonlíthat a Hair by Night
hajhoz.

Hajhossz:

A haj hossza minimum vállig érő kell, hogy legyen vagy annál

hosszabb. Átmenet lehet benne, de a legrövidebb résznek is minimum 10cm
hosszúnak kell lennie, kivéve a homlok környékét.

Színek:

3 (három) egymással harmonizáló szín használata megengedett,

beleértve az alapszínt is (alapszín + 2 választott). Zöld és kék szín használata
TILOS. Spray használata TILOS!

Támasztékok:

Használata TILOS!

Hajrészek, póthaj: Megengedett, de nem kötelező. Minimum 1, maximum 3 hajrészt
lehet használni.

Díszek:

Díszek használata megengedett, DE nem fedhetnek 25%-nál többet a

fejből.
Zsűri: A zsűri az általános összhatást fogja pontozni, ami a színt és stílust illeti. A
zsűrizésnél lehetővé kell tenni a haj egészének láthatóságát, beleértve a fejtetőt is.

Pontozás:

Maximum: 30 pont
Minimum: 25 pont

5.) Fashion kategória (Avantgarde - divatgála)
Élő modellen

- korhatár nélküli nevezés
A téma kiválasztása a versenyző kreativitására van bízva. Termékek és színek
használata korlátlan.
Zsűri: A zsűri az általános összhatást fogja pontozni, ami a színt és stílust illeti.

Pontozás:

Maximum: 30 pont
Minimum: 25 pont

Megjegyzés:
Ezt a versenyműveletet élő modellen kell elvégeznie a versenyzőnek!
4 db fotót kell beküldenie: egy szemből, egy hátulról, egy a versenyző által
kiválasztott oldalról, illetve egy teljes alakos képet!

6.) Fonással készített utcai frizura
Babafejen vagy élő modellen.
Felnőtt és tanuló kategória
Szín: minden hajszín megengedett, ami harmonikusan segíti a frizurát. A zsűri
értékelni fogja a versenyző kreativitását, technikai megoldását.

Pontozás:

Maximum: 30pont
Minimum: 25 pont

