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A FODRÁSZ ÉS KOZMETIKUS VERSENYSZÁMOKRA A NEVEZÉSI DÍJ A
TÜKÖRSZÁMOK ÁTVÉTELEKOR FIZETENDŐ A RENDEZVÉNY HELYSZÍNÉN.
A SZÁMLAIGÉNYT A NEVEZÉSI LAPON KÉRJÜK ELŐRE JELEZNI!
NEVEZÉSEKET MINDEN VERSENYSZÁMBAN KORLÁTOZOTT MÉRTÉKBEN ÉS
BEÉRKEZÉSI SORRENDBEN TUDUNK ELFOGADNI.
HELYSZÍNEN NEM LEHET NEVEZNI!
A FODRÁSZ ÉS KOZMETIKUS VERSENYSZÁMOKRA NEVEZNI LEHET:
- Levélben: 5600 Békéscsaba, Baross u. 1-3
- Faxon: +3666/325-221
- E-mailben: info@koosk-bcs.sulinet.hu
KÖRÖMDÍSZÍTŐ VERSENYRE NEVEZNI LEHET:
- Levélben az alábbi címen: Dudás Deák Ildikó
5600 Békéscsaba, Gyóni Géza u. 22. I. em. 1.
- E-mailben: deak.ildi@citromail.hu

TUDNIVALÓK:
•
•
•
•
•

A modellek nem segíthetnek a versenyzőknek (nem nyúlhatnak a fejen lévő hajhoz)
A zsűrizés alatt a modelleknek a tükörrel szemben kell ülniük, ha a versenyszám szabálya
másként nem rendelkezik. A helyzetváltoztatás büntetendő.
A modelleknek a versenyzés közben kötelező a beterítő kendő viselése. A ruha ne takarja
el a nyakat, mert ronthat az eredményen, ha nem látható a nyakfazon.
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.
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FODRÁSZ TANULÓVERSENY KIÍRÁS
Női fodrászat: I. éves tanulóknak:
MARCELL VÍZHULLÁM
Készítendő egy választékkal, vagy választék nélkül kapcsolódó folyamatos hullámsor, mely
kétujjnyi (4cm) szélességű és arányos legyen. A feladat elvégezhető élő modellen, vagy
babafejen. A folyamat közben csipesz vagy csat használható, de értékeléskor nem lehet
segédeszköz a hajban. Az értékelés vizesen történik.
A babafejet öltöztetni TILOS!
Elkészítési idő: 25 perc
Adható pontszámok:
Maximum:30 pont
Minimum: 20 pont
Nevezési díj: 1000.- Ft (az áfát tartalmazza)

Női fodrászat: II-III éves tanulóknak:
SZALONTECHNIKA (babafejen)
A versenyzőknek Dauer-csavarást, gyűrűkészítést és Marcell vízhullámot kell bemutatniuk 20
csavaróval, 20 klipsszel (csipesz) és 3 vízhullám tetszőleges pozícióban történő kialakításával
babafejen. A leírt darabszámoknál kevesebbet alkalmazni nem lehet. Minden segédeszköz
használata megengedett. A fennmaradó hajnak formára fésültnek kell lennie. A zsűrizés ideje
alatt semmiféle segédeszköz nem lehet a hajban. TILOS kukac vagy hasonló formájú csavaró
használata!
A modellek haját a munka megkezdése előtt be kell vizezni!
Elkészítési idő: 40 perc
Adható pontszám:
Maximum:30 pont
Minimum: 20 pont
Nevezési díj: 1000.- Ft (az áfát tartalmazza)
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Női fodrászat: I-III éveseknek és FELNŐTTEKNEK
NŐI TREND HAJVÁGÁS
A versenyző készítsen olyan frizurát, melyen láthatóvá kell tenni az új divattrend változásait
fésülés és vágástechnika tekintetében.
A modellek vizes hajjal érkeznek a pástra. a feladat során minimum 4 cm haj levágása
kötelező!
Minden vágószerszám anyag és eszköz megengedett. Egy vagy több hajszín alkalmazása
ajánlott. Extrém és neon szín az egész fej területéhez képest maximum 5%-ban alkalmazható.
A ZSŰRIZÉS IDEJE ALATT A MODELLEK NEM ÁLLHATNAK FEL!
Elkészítési idő: tanuló 50 perc / felnőtt 40 perc
Adható pontszám:
Maximum: 30 pont
Minimum: 20 pont
Tanuló: 1000.- Ft (az áfát tartalmazza)
Felnőtt: 2000.-Ft (az áfát tartalmazza)

Női fodrászat: I-III éveseknek és FELNŐTTEKNEK
ALKALMI KONTY KÉSZÍTÉSE
Készítendő egy fantázia jellegű alkalmi konty, élő modellen. A modellek sima vagy hullámos
leengedett hajjal lépnek a pástra. A haj minimum vállig érő legyen. Minden hajszín
alkalmazható, kivéve neon színek. A díszítés a frizura 1/3-ad részénél nagyobb felületet nem
takarhat. Kontybetét és egyéb alátámasztás használata TILOS!
Maximum 3 tincs póthaj alkalmazható, melyet becsavart állapotban láthatóan az asztalra kell
tenni.
A frizura legyen összhangban a modell egyéniségével, sminkkel, ruhával.
Elkészítési idő: tanuló 50 perc / felnőtt 40 perc
Adható pontszámok:
Maximum: 30 pont
Minimum: 20 pont
Tanuló: 1000.- Ft (az áfát tartalmazza)
Felnőtt: 2000.-Ft (az áfát tartalmazza)

A női fodrász összetett verseny számai: női trend
hajvágás és az alkalmi konty, külön díjazásra is
kerülnek.
Nevezési díja:
Tanulók: 1500.- Ft (az áfát tartalmazza
Felnőtt: 4000.-Ft (az áfát tartalmazza)
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Férfifodrászat: I-III éves tanulók és FELNŐTTEK
KLASSZIKUS HAJVÁGÁS, SZÁRÍTÁS
Készítendő választékkal vagy választék nélküli klasszikus hajvágás és szárítás. Kiinduló
hajhossz a fejtetőn minimum 8 cm, fül körül és tarkón 1,5 cm-es legyen. A fejtetőn és oldalt
a hajat át kell vékonyítani, úgy, hogy a klasszikus frizura szárítása, fésülése kialakítható
legyen hullám és tincsmentesen. „O”pont kialakítása kötelező. Hajvágógép és ritkító olló,
valamint tapper olló nem használható. A vágás folyamán 1 cm haj vágása kötelező a fejtetőn
lévő hajhosszból is.
Elkészítési idő: tanuló 60 perc / felnőtt 40 perc
Adható pontszámok:
Maximum: 30 pont
Minimum: 20 pont
Tanuló: 1000.- Ft (az áfát tartalmazza)
Felnőtt: 2000.-Ft (az áfát tartalmazza)

Férfifodrászat: I-III éveseknek és FELNŐTTEK
FÉRFI DIVATFRIZURA SZÁRÍTÁSA
A haj vágását előre el kell készíteni az aktuális divat szerint. A versenyző a forma
kialakításánál vegye figyelembe a mai divatot. Művészi kivitelezésű és fantázia frizura
készítése TILOS! A versenyzőnek a páston csak szárítást kell végeznie. A modellek haját a
verseny megkezdése előtt be kell vizezni. Minden szerszám megengedett, olló kivételével.
Minden finistermék használható. a modell ruházata kapcsolódjon a frizura stílusához.
Egyenruha és történelmi öltözék viselete TILOS!
.
Elkészítési idő: tanuló 25 perc / felnőtt 20 perc
Adható pontszámok:
Maximum: 30 pont
Minimum: 20 pont
Tanuló: 1000.- Ft (az áfát tartalmazza)
Felnőtt: 2000.-Ft (az áfát tartalmazza)

Férfi összetett versenyszámok: a klasszikus hajvágás és a divat frizura szárítása külön
is értékelésre kerülnek.
Tanuló: 1500.- Ft (az áfát tartalmazza)
Felnőtt: 4000.- Ft (az áfát tartalmazza)
A versennyel kapcsolatban további információ kérhető:
Palkóné Zámbó Edit fodrászmester, szaktanár: 06-30-9855799
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KOZMETIKUS TANULÓVERSENY KIÍRÁSA
NAPPALI SMINK – TABLÓ SMINK
A tanuló készítse elő a modellt a kendőzéshez, a vendég alkati adottságainak, bőrhibáinak,
az egyéniségének és a divatirányzatnak megfelelően sminkelje.
Készítsen olyan nappali sminket, amely követi a tavaszi – nyári divatirányzatot, és tabló
fényképezésnél viselhető. Az alapozás illeszkedjék a bőr színéhez és típusához. A szem a
tavaszi – nyári trend színeit viselje. A szemöldök ívét, formáját esztétikusan korrigálja. A
szájfestésnél kontúrceruza és szájfény (vagy rúzs) használata kötelező.
A modellen a kozmetikai tetoválások minden formája TILOS! Mindennemű előkészítés,
műszempilla, beültetett műszempilla használata TILOS! Csillámpor, selyempor használata
nem megengedett!
Matt festékek használata KÖTELEZŐ!

A modellek ruházata egységesen fehér blúz és sötét alj legyen.

Nevezési díj: 1000 ft (az áfát tartalmazza)

Zsűri szempontok:
-

alapozás

-

száj, szemöldök, szem árnyalása.

Elkészítésének időtartama: 40 perc
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ALKALMI SMINK – DISCO SMINK
A tanuló készítse elő a modellt a kendőzéshez, a vendég alkati adottságainak, bőrhibáinak,
egyéniségének és a divatirányzatnak megfelelően sminkelje. Az ALKALMI smink kövesse a
tavaszi – nyári divatirányzatot. Előalapozás kulcscsontig (kar, váll, hát, dekoltázs)
megengedett. Csillámpor, selyempor, flitterek, gyöngyök használata megengedett. Az
alapozás illeszkedjen a bőr színéhez és bőrtípusához. A szem a tavaszi – nyári trendhez
igazodjon.

A

szemöldök

ívét,

formáját

esztétikusan

korrigálja.

A

szájfestésnél

kontúrceruza és rúzs vagy szájfény használata kötelező. A smink és a modell ruházata
alkalomhoz illő legyen, szépítse a modellt. Beültetett műszempilla, és a permanent make-up
minden formája TILOS!

Soros műszempilla használata KÖTELEZŐ! Figurális festés nem megengedett.

A modell ruházata az alkalomhoz illő legyen.
Nevezési díj: 1000 Ft (az áfát tartalmazza)

Zsűri szempontok:
-

összhatásszem

-

árnyékolása

-

alapozás

-

szemöldök, műszempilla

Elkészítésének időtartama: 50 perc
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KISFANTÁZIA SMINK – CSICSELY JUDIT MESTERKOZMETIKUS EMLÉKÉRE
TÉMA: VELENCEI KARNEVÁL
A tanuló készítse elő a modellt, teljes előalapozás megengedett (színtől függetlenül).
Minimum az arc 1/3-nyi területét kötelező figurálisan festeni, ami a dekoltázsig (is) bárhol
elhelyezkedhet. Sablon használata, beültetett műszempilla, és a permanent make-up minden
formája TILOS! Soros műszempilla használata kötelező! Csillámpor, selyempor, flitterek,
gyöngyök, tollak, strasszok, bárminemű kiegészítő megengedett. A smink stílusában,
motívumaiban a Velencei Karnevál hangulatát jelenítse meg. A fantáziasmink a modellt
szépítse, törekedjen a téma kiemelésére, valamint legyen összhangban a modell frizurájával,
öltözetével, egyéniségével és az alkalommal.
Jelmezként kizárólag a palást megengedett!
Nevezési díj: 1000 Ft (az áfát tartalmazza)

Zsűri szempontok:
-

a modellt szépítse

-

összhatás

-

kreativitása

-

munka tisztasága

Elkészítésének időtartama: 60 perc
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NAGYFANTÁZIA SMINK – KEZDŐ KOZMETIKUSOKNAK: IFJÚ TITÁNOK
VERSENYE
TÉMA: VELENCEI KARNEVÁL
A versenyző készítse elő a modellt, teljes előalapozás megengedett (színtől
függetlenül). Minimum az arc 1/3-nyi és a dekoltázs 1/2-nyi területét kötelező
figurálisan festeni, és ez a terület bárhol elhelyezkedhet (arc, dekoltázs, kar, hát).
Sablon használata, beültetett műszempilla, és a permanent make-up minden formája
TILOS!
Műszempilla, csillámpor, selyempor, flitterek, gyöngyök, tollak, strasszok, bárminemű
Kiegészítő, valamint teljes jelmez használata megengedett.
Nevezési díj: 2000 Ft (az áfát tartalmazza)

Zsűri szempontok:
- kreativitás (egyéni)
- a munka tisztasága
- szépítse a modellt

Elkészítésének időtartama: 60 perc

A versennyel kapcsolatban további információt lehet kérni:
Fodor Emese mesterkozmetikus és szaktanár: +36305436630
Jantyik Marianna mesterkozmetikus és szaktanár: +36303321116
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KÖRÖMDÍSZÍTŐ VERSENY
DÍSZÍTŐ VERSENYKIÍRÁS

Részvételi feltétel:
A körömépítő versenyen bárki indulhat, a végzettségi idejétől függetlenül. A részvételi
feltétel kéz-és lábápoló műkörömépítő OKJ képesítés (szakképesítést igazoló bizonyítvány),
a magyar állampolgárság vagy igazolt magyarországi tartózkodási engedély.
A felhasználandó anyagok listáját kérjük mellékelni a nevezési laphoz!(az anyagok
ellenőrzése miatt szükséges)
Általános szabályok:
• A feladat 5 körmöt a helyszínen megépíteni, ezt dekorálni, és az előre elkészített
másik 5 körmön síkbeli díszítés alkalmazása
• A versenyző felelőssége a téma megfelelő megjelenítése
• Minden versenyzőnek modellt kell hoznia- minden versenyző a saját modelljén dolgozik
• A modell kezén és csuklóján nem viselhet ékszert
• Kizárólag épített technika alkalmazható, TIP kizárva!
• Technikailag korrekt köröm építése kötelező, ezt a zsűri fokozottan bírálja!
• Mindkét kéznél TILOS a következők használata: gumigyümölcs, háló, matrica, csipke,
filc, toll, air brush, szalvéta technika!
• A csiszológép használata az építés folyamatában TILOS, de extrém szabadszél
kialakításához megengedett!!
• Az érkezés időben történjen!
• A versenyzők nem érhetnek a modellekhez az eligazítás megkezdésétől a verseny
kezdetéig, illetve a versenyidő lejárata után
• Az egyedien felöltöztetett modell ruhájával, és annak kiegészítőivel, hajával,
sminkjével, cipőjével harmonizáló fantázia körmöt kell készíteni. Ez az összkép
pontozásában megjelenik! A modell előkészítése – smink, haj, ruha- a verseny előtt
történik! A kéz festése és dekorálása a verseny ideje alatt elkészítendő
• A versenyzők és a modellek nem hagyhatják el a versenyterületet a rendezők
engedélye nélkül
• A mobiltelefonokat ki kell kapcsolni
• UV lámpát, asztali lámpát és a hosszabbítót, a versenyző magának biztosítja
• Zsűrizési szempont: eredetiség, összhang- a köröm a megjelenéssel, a díszítés
összhatása, színharmónia, a kidolgozás minősége, a munka nehézsége
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Versenykiírás:

Otthon elkészített köröm díszítési kötelezettségei:
•
•
•
•
•
•

Síkban festett díszítés!
Az előre elkészített köröm átlátszó legyen, felhasználható alkalmazás az üveghatás,
opál, japán flitter, effekt zselé
A beépíthető anyagok ( japán flitter, opál) maximum a köröm 1/3- át fedhetik be
Felületi festés zselével, akrillal és porcelánnal
Bármilyen díszítő elem használható az előre elkészített körmön, ami nem áll ki a
felületből 1 mm magasan
Ezen a kézen porcelán virág és 3D zselé kizárt!

Helyszínen épített köröm:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

3D kompozíció használata kötelező!
A modell az egyik kezén természetes körömmel kell érkezzen
A modell keze a helyszínen elkészítendő körmökhöz előkészíthető, DE a verseny
kezdete előtt 15 perccel már TILOS a kezéhez nyúlni! Az előkészítésnél előkészítő
folyadékot nem szabad feltenni! Ellenkező esetben ez kizárást von maga után!
Kizárólag műköröm alapanyagokból (porcelán, zselé) készíthető a köröm, és a rá kerülő
díszítés
Technikailag tökéletes köröm építése kötelező, ezt ellenőrizzük!
A forma és a hossz választható, fontos szempont, hogy harmonizáljanak egymással!
A körömbe beépíthető: japán flitter, szórógyöngy, opál, flex kagylólap, színes zselé,
színes porcelán
Kiegészítő elemként bármi megengedett, ami a versenyző munkáját szebbé teszi és
segíti (pl.: damil), DE ezeket is a helyszínen, a verseny ideje alatt kell elkészíteni.
Előre elkészített, otthonról hozott munka kizárást von maga után!
3D díszítés kötelező minimum 3 ujjon- kidolgozott kompozíció alkalmazása
A munka látványos és színes legyen, és ezzel együtt a két kéz harmonizáljon egymással
színben, formailag, témában és kivitelezésben is!

A TÉMA:
A GÖRÖG MITOLÓGIA

A verseny ideje 4 óra!

Nevezési díj: 8000 Ft (az áfát tartalmazza)
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TIPBOX-MÉDIAMIX VERSENYKIÍRÁS

A VERSENY IDEJE:
A versenynapon, a helyszínen reggel 9 órától 11 óráig leadhatók a pályamunkák

TÉMAKIÍRÁS, KRITÉRIUMOK:
A részvétel feltételei, a verseny lebonyolítása:
1, A munkákat 10 db egymás mellé rögzített szalon tipre (10 cm-es tipek) kell elkészíteni. A
tipek a csatolt kép alapján legyenek különböző méretűek. Az egy méretű tipekből álló munkák
pontlevonással értékelendők. A tip box készülhet natúr, átlátszó és fehér tipekből egyaránt.

2, A tipeket egy átlátszó dobozban vagy egy arra alkalmas képkeretben kell elküldeni. Pl
bonbonos doboz, vagy kisméretű plexi doboz stb…
3, Egy munkán kizárólag egy személy dolgozhat és ebből adódóan egy alkotás csak egy
névhez tartozhat.
4, Minden kiegészítő elem használata kizárt. Csak porcelán, zselé, akrilfesték, körömlakk,
illetve ehhez hasonló anyagok használhatók. Nem használható strassz, előre legyártott,
kereskedelmi forgalomban kapható díszítő elem, toll, szárított virág, csipke, háló stb.
5, Háromdimenziós díszítések használata megengedett, a kész munka korlátlan magasságban
domborodhat ki a síkból,

Téma: Szelíd motorosok

Nevezési díj: 8000 Ft (az áfát tartalmazza)
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RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK:
•
•
•
•
•

a kiírásban nem megengedett anyagok (pl. porcelán) nélkül elkészíthető a munka
UV lámpát, asztali lámpát és a hosszabbítót, a versenyző magának biztosítja
retusálás kizárása
részvételi feltételekben kizárt személy által készített munka más nevében
történő benevezésének kizárása
magyar állampolgárság

A verseny menete:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regisztráció
Átöltözés
Szám húzás
Elhelyezkedés
A versenyszabály és az értékelési szempontok ismertetése
Előzsűrizés
Verseny...
Zsűrizés
Eredményhirdetés

Kvalifikáció: Mindkét számban az első helyezett ingyen kvalifikálja magát a Crystal European
Nail Cup Európa Bajnokságra.
Nevezési határidő: 2011. március 22.
Nevezési díjat kérjük az alábbi számlaszámra utalni:

Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
53200118-15254793
Nevezni lehet a körömdíszítő versenyre:
• levélben az alábbi címen: Dudás Deák Ildikó
5600 Békéscsaba, Gyóni Géza u. 22. I. em. 1.
• E-mailben: deak.ildi@citromail.hu
Körömdíszítő versennyel kapcsolatos információ kérhető Dudás Deák Ildikó +3670/5788553
vagy a fenti e-mail címen.

A verseny díjazása későbbi időpontban lesz olvasható honlapunkon:
http://www.koosk-bcs.sulinet.hu
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