XIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS UCZNIÓW RZEMIOSŁA FRYZJERSKIEGO
im . Stefana Siankowskiego Poznań 2017
5 marca 2017 r.
DZIAŁ DAMSKI
I

KONKURENCJA – indywidualna

FRYZURA Z FAL I PIERSCIENI NA MOKRO a’la Monroe na główkach treningowych
1. Przed rozpoczęciem konkurencji, włosy manekinów muszą być zmoczone
i zaczesane gładko do tyłu.
2. Długość włosów od 20 do max 30 cm.- od nasady po koniec / na całej głowie /
3. Fale wykonujemy z przedziałkiem, następnie fale po obu stronach głowy do ucha .
Łącząc w pierścienie płaskie 2 rzędy od czubka głowy w dwóch kierunkach .
Od części potylicznej pierścienie spiralne w dwóch kierunkach .
4 . Nie wolno używać brokatu.
5. Wszystkie produkty są dozwolone.
6. Czas wykonania: 35 minut.

II KONKURENCJA
Fryzura dzienna konsumencka – strzyżenie i uczesanie
Uczestnik konkursu wchodzi z manekinem na podest .
1. Manekin musi mieć włosy zmoczone i zaczesane gładko do tyłu .
2. Strzyżenie : Długość włosów do max 15 cm.- od nasady po koniec / na całej głowie włosy należy skrócić
minimum 2 cm. narzędzia dozwolone maszynki do strzyżenia, nożyczki – suszarki , grzebienie, szczotki itp.
Komisja kontroli sprawdza czy wszystko jest zgodne z regulaminem konkursu .
3. Preferowany styl - modny z obowiązującymi trendami.
4. Produkty do wykonania fryzury : lakier, pianka, żele, wosk itp.
5. Makijaż i ubiór musi harmonizować z fryzurą.
6. Kolor : obowiązkowo trzy harmonijnie pocieniowane kolory
DOZWOLONE KOLORY NEONOWE : np.żółty , zielony, niebieski.
Czas wykonania : 60 minut
8.Punkty: max 30 punktów, noty minimalne w zależności od ilości zawodników .
7.

III KONKURENCJA Fryzura wieczorowa - przeczesanie
1. Manekiny pozostają z niezmienioną fryzurą dzienną
Komisja kontroli sprawdza czy zostały spełnione wymogi regulaminowe , dotyczące tej konkurencji.
2. Po zakończonych czynnościach przez komisje kontroli – zawodnik przeczesuje fryzurę
na wieczorową – dopinając maksymalnie 3 dopinki.
3. Dopinki muszą być nawinięte na walkach ( każda dopinka na innym wałku).
NIE WOLNO UŻYWAĆ GOTOWYCH , UŁOŻONYCH UPRZEDNIO DOPINEK.
4. Cała praca układania dopinek musi być wykonana na stanowisku pracy zawodnika.
5. Dopinki i ozdoby nie mogą przekraczać 40 % całości fryzury.
6. Makijaż i strój muszą harmonizować z fryzurą wieczorową .
7. Czas wykonania : 40 minut
8.Punkty: max 30 punktów, noty minimalne w zależności od ilości zawodników .

KONKURENCJA INDYWIDUALNA - JA STYLISTA - zawodnicy wykonują stylizację żywego modela lub
modelki, wykonując samodzielnie makijaż przygotowując odpowiednią do tego stylu kreacje (w świetlicy
Cechu Rzemiosł Różnych).
Temat i regulamin do pobrania .
PUNKTY KARNE :
Uczestnik konkursu który nie dostosuje się do regulaminu może być ukarany punktami karnymi
przez komisje kontroli do 3 pkt. od każdego członka komisji .
W przypadku wyraźnych odstępstw od regulaminu
- brak strzyżenia ( bardzo krótkie)
- przygotowanie cyrkla
- wycięcie przy karku ( męski) Komisja Kontroli może wnioskować o dyskwalifikacje .
Decyzja zapada większością głosów . Dotyczy to wszystkich konkurencji.

