64. NOSZTALGIA MAGYAR
BAJNOKSÁG
~FÉRFI FODRÁSZ VERSENYSZABÁLYZAT ~

Versenyszámok:
Teszt 1.) Kreatív stílus; T + F
Teszt 2.) Klasszikus frizura szárítás; T + F
Teszt 3.) Kereskedelmi vágás; T + F
Teszt 4.) Borbély frizura - Klasszikus Átmenetes Vágás (Classic
Fade Cut); T + F
Teszt 5.) Fashion Pro; T + F
Teszt 6.) Hajtetoválás (Férfi – Női Fodrász)

T = Tanuló; F = Felnőtt

FÉRFI FODRÁSZAT - FELNŐTT és TANULÓ Általános szabályok minden versenyszámra

1. A regisztrációnál minden versenyző megkapja a tükörszámát. A verseny indítása
előtt a VERSENY FŐBIZTOS ellenőrzi, hogy a tükörszám egyezik e, a versenyző
nevével.
2. A modellek nem segíthetnek a versenyzőnek a munkában (pld. hajat szárítani,
hajat megérinteni stb.)
3. A zsűrizés alatt a modellek a tükörrel szemben ülnek,
4. A Zsűri végig járja a versenypástot, hogy az összképről vizuális összképet kapjon.
5. A versenyszabályok be nem tartásáért, a büntető pontozó lista alapján, a
versenyző büntető pontokat kap. A versenyzők a büntető pontjaikat az
eredménylistán tekinthetik meg.
6. A szabálysértés minimum 3, maximum 15 ponttal büntethető!
7. A zsűrizés alkalmából a versenyző a babafejet ráhelyezheti az asztalra a tükör elé,
illetőleg a babafej maradhat az állványon!
8. Diszkvalifikálás:
- Ha a versenyző a tükörszámát másokkal elcseréli

Teszt 1.) Kreatív stílus – Creative Style
Élő modellen, vagy babafejen

A pástra lépéskor a hajnak vizezettnek kell lennie és nem lehet előre formázott. A
versenyzőket megkérik, hogy fésüljék át a hajat. Az elő zsűri „zsűrizési” ideje alatt a
versenyzőknek hátra kell lépniük a babafejektől a versenypást szélére. Az elő zsűri
átfésüli a modell haját, majd visszahívják a modelleket a tükrökhöz és megkezdődik a
verseny.
A munkát a megadott időn belül el kell végezni.

-

Hajhossz: szabadon választott

-

Szín: Legfeljebb 3 harmonizáló szín + az átmeneti árnyék színe megengedett.

-

Engedélyezett színek: fehér, fekete, barna, ezüst.
Színes spray használata TILOS!

-

Eszközök: Minden formázó eszköz használata megengedett

-

Finish termék: Minden termék használható

-

Ruházat: Témától eltérő TILOS!

-

Smink: Témától eltérő TILOS!

-

Szakál: Témától eltérő TILOS!

-

Idő: Felnőtt: 30 perc

-

Zsűri: a zsűri a stílus és a szín összhatását értékeli

-

Pontozás: Maximum: 30 pont

Tanuló: 40 perc

Minimum: 25 pont

Teszt 2.) Klasszikus frizura szárítás – Classic Cut (csak szárítás!)
Babafejen vagy élő modellen

A pástra lépéskor a haj nem lehet előre formázott. A versenyzőket megkérik, hogy
fésüljék át a hajat. Az elő zsűri „zsűrizési” ideje alatt a versenyzőknek hátra kell
lépniük a babafejektől a versenypást szélére. Az elő zsűri átfésüli a modell haját,
majd visszahívják a modelleket a tükrökhöz és megkezdődik a verseny.
1. Hajszín:

Fekete

2. Szárítás: Választék nélküli, szögletes hatás – de nem élesen megtört forma
Sima, fésűnyommentes frizurát kérünk
4. Finish termék: Lakkok, hajfény sprayk használhatók. Színes spray TILOS!
8. Idő:

Felnőtt: 15 perc

Tanuló: 20 perc

9. Zsűri:
Választék nélküli, szabályos, szögletes – de nem élesen megtört – forma és a tiszta,
szép fésülés az értékelendő
9. Pontozás:

Maximum: 30 pont

Minimum: 25 pont

Teszt 3.) Kereskedelmi Vágás – Commercial Cut
(tanulóknak csak szárítás!)
Babafejen vagy Élő Modellen

A végső frizurának stílus orientáltnak kell lennie. Olyan kereskedelmi vágást kell
készíteni, mintha egy szalonból lépett volna ki a modell. Nem lehet technikai, vagy
progresszív.
A TANULÓKNAK CSAK SZÁRÍTÁS A FELADAT! (20 PERC)
1. Hajhossz: Fejtetőn és homlok részen minimum 5 cm. Tarkón és nyakban min. 1
cm.
2. Hajszín: 2 harmonizáló hajszín + az átmeneti árnyék színe engedélyezett.
Engedélyezett színek: fehér, fekete, barna, szőke, ezüst. Más szín és színes spray
használata TILOS!
3. Eszközök:
Minden fajta hajvágó és stílusformázó eszköz használata engedélyezett a vágáshoz
4. Szárítás: Csak hajszárító használható
5.Termékek: Minden finish termék használata engedélyezett.
6.Verseny idő: Felnőtt: 30 perc

Tanuló: 20 perc (csak szárítás!)

7. Zsűri: A zsűri a stílus és a szín általános összhatását értékeli.
8.Pontozás: Maximum 30 pont

minimum 25 pont

Teszt 4.) Borbély frizura - Klasszikus Átmenetes Vágás – Classic
Fade Cut
Babafejen vagy élő modellen

1. Hajhossz: Nyakvonalban minimum 0.5 cm-nek kell lennie a haj hosszának. A
fejtetőn a haj hossza szabadon választott.
2. Szín: Maximum 2 szín + az átmeneti árnyékszín megengedett. A nyakszirt
csont felett harmónikus színű legyen. Engedélyezett színek: fehér, fekete,
barna, szőke. Az nyakszirt csont alatti résznek feketének kell lennie. A spray
színek használata TILOS!
3. Eszközök: Minden hajvágó eszköz engedélyezett (hajvágógép, olló, borotva
stb…)
4. Hajformázás: Minden styling eszköz és hajszárító engedélyezett. A kész
stílusnak kereskedelmi, utcai, alkalmi megjelenésűnek kell lennie.
5. Zsűri: A zsűri az általános összhatását értékeli.
6. Idő:

Felnőtt: 20 perc

7. Pontozás

Maximum:

Tanuló: 30 perc

30 pont

Minimum:

25 pont

Teszt 5.) Fashion Pro (csak szárítás!)
Babafejen vagy élő modellen

A végső frizura nem lehet progresszív. Ha ez nem valósul meg, a versenyző büntető
pontot kap.
1. Szín: Legfeljebb 2 harmonizáló hajszín + az átmeneti árnyékszín megengedett.
Engedélyezett színek: fehér, fekete, barna, szőke, ezüst
2. Formázó eszköz: Minden eszköz és termék engedélyezett.
3. Zsűri:

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

4. Idő:

Felnőtt: 10 perc

5. Pontozás:

Maximum: 30 pont

Tanuló: 15 perc

Minimum: 25 pont

Teszt 6.) Hajtetoválás - Férfi és Női Fodrászat
Élő Modellen
A versenyzőknek egy tetoválási elemekkel ellátott hajvágást kell teljesíteniük.
A végmunkának – hajvágás – egy jól látható, kreatív tetoválási mintát kell tükröznie,
olyan mintha a hajban mintát rajzoltak volna bele. A versenyző dolgozhat női vagy
férfi modellen is. A hajnak minimum 40 %-a legyen tetovált.
A modellek alaphajvágással, illetve kisminkelve érkeznek a pástra (ha a smink
szükségesnek bizonyul). A haj bizonyos részeinek befestése, egy plusz eleme a
munkának, amelyet előzőleg kell elvégezni, annak érdekében, hogy a versenyző a
hajtetoválás kreativitását és formáját ezzel is jobban kiemelje. Nincsenek
megkötések a forma kialakításában, illetőleg a technikák alkalmazását illetően sem.
A verseny elkezdése előtt az előzsűri végig megy a páston és ellenőrzi a szabályok
betartását.
1. Téma:
Szabadon választott, a végmunka legyen letisztult, korrekt, befejezett és esztétikus!
2. Hajhossz: Az alapvágás nem lehet rövidebb, mint 2 cm. A hajvágást, tetoválást
TILOS előre elkészíteni. A hajban előformázni a mintát TILOS! A hajhosszabbítás
TILOS!
3. Hajszín: Bármilyen lehet. Több szín alkalmazása javasolt. A festés, hajszínek
emeljék ki a munkát.
4. Eszközök:
Minden fajta hajvágó és stílusformázó eszköz használata engedélyezett.
5. Termékek:
Bármilyen termék használata engedélyezett. Színező spray használata TILOS!
6. Ruházat: A modell öltözete legyen összhangban a hajtetoválással, hajszínnel,
stílussal.
7. Verseny idő:

50 perc

8. Pontozás:

maximum 30 pont

minimum 25 pont

