
 

ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYZAT 

- KÖRMÖS - 

 

(Az általános versenyszabályzat a műkörömépítő és a géllakk versenyekre vonatkozik.)  

 

A verseny reggelén a versenyzők modelljeikkel a regisztrációs asztalnál regisztrálnak. 

A versenyen OKJ-s Kéz - és lábápoló, műkörömépítő, vagy Kézápoló- és műkörömépítő 

szakmai bizonyítvánnyal rendelkező szakemberek vagy a képző intézménnyel kötött érvényes 

(pl. felnőttképzési) szerződéssel rendelkező tanulók, más országból érkező versenyző esetén a 

saját országában érvényes eredeti szakmai képesítéssel/bizonyítvánnyal rendelkezők 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 www.mfkke.hu weboldalon keresztül, április 15-ig. 

 

Regisztráció után a versenyterületen a szervezők ismertetik a versenyre vonatkozó 

tudnivalókat. 

 

Egyes versenyszámok három kategóriában kerülnek megrendezésre:  

 kezdő 

 haladó 

 profi 

 

Kezdő: Az a szakember, akinek a Kézápoló- és műkörömépítő szakképesítése 1 évnél nem 

régebbi, vagy az, aki rendelkezik a képző intézménnyel kötött érvényes (pl. felnőttképzési) 

szerződéssel. A versenyző a verseny napjáig még nem ért el dobogós (I. II. III.) helyezést 

bárhol a világon.  

 

 

 

 

http://www.mfkke.hu/


Haladó: Az a szakember, akinek a Kézápoló- és műkörömépítő szakképesítése 1 évnél 

régebbi és a verseny napjáig még nem ért el dobogós (I. II. III.) helyezést bárhol a világon.  

 

Profi: Az a szakember, aki bármely korábbi versenyen, bármely versenyszámban, bármely 

országban már dobogós helyezést ért el. Kivételt képeznek a tip-box versenyszámok. 

 

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. 

 

Nevezési díj: 

 

Kezdő kategóriákban versenyszámonként: 7.000 Ft (egyesületi tagoknak: 5.000 Ft) 

Haladó kategóriában versenyszámonként: 7.000 Ft (egyesületi tagoknak: 5.000 Ft) 

Profi kategóriákban versenyszámonként: 7.000 Ft (egyesületi tagoknak: 5.000 Ft) 

 

A verseny ideje alatt a modell semmilyen formában sem segíthet a versenyzőnek és nem 

érhet hozzá 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.  

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 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. 

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 (pl. asztali lámpa, hosszabbító, UV/LED lámpa, 

anyagok, eszközök). 

 

A verseny ideje alatt a mobiltelefonokat csak időmérésre lehet használni!  

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. 

A modellek körmének előkészítése 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.  

Ügyeljenek a munka tisztaságára, pl. anyagmaradék, a bőrön ne maradjon, mert ez 

hibapontot eredményez. 

 


