XV

Ogólnopolski Konkursu Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego
im . Stefana Siankowskiego Poznań 2018
4 marca 2018 r.

Regulamin

Dział Męski
I konkurencja

MODNE MODELOWANIE
Fryzura nadająca się do noszenia przez klienta i mająca męski
wygląd. Artystyczne i fantazyjne fryzury są zakazane.

1. Mokre włosy - Przed rozpoczęciem konkurencji Przewodniczący Komisji Kontroli przydzieli
uczestnikom 2 minuty na zmoczenie włosów manekina. Włosy muszą być zaczesane płasko do
tyłu. Komisja Kontroli sprawdza czy polecenie zostało wykonane, jeśli nie włosy zostaną
zmoczone przez Komisję.
2. Długość włosów - dowolna na górze głowy, oraz na obrzeżach (boki i tył) .
3. Kolor - Harmonijna gradacja dwóch lub więcej odcieni kolorów jest obowiązkowa, 50%
drugiego koloru musi być widoczne (spray kolorowy zabroniony).
4. Układanie palcami; - Suszarka . Jedna szczotka dozwolona dopiero w ostatnich 5 minutach
czasu przeznaczonego na wykonanie konkurencji. Wszystkie inne narzędzia do układania są
zabronione.
5. Produkty -Wszystkie produkty są dozwolone (żel, wosk, spray).
6. Ubranie - Modne na czasie. Mundury militarne, stroje historyczne nie są dozwolone.
7. Czas wykonania : 15 minut
8. Punkty: max 30 punktów, noty minimalne w zależności od ilości zawodników.

II konkurencja

STRZYŻENIE MODELOWANIE FRYZURY KLASYCZNEJ

1. Mokre włosy - Przed rozpoczęciem konkurencji Przewodniczący Komisji Kontroli daje
uczestnikom 2 minuty na zmoczenie włosów manekina. Włosy muszą być zaczesane płasko do
tyłu. Komisja Kontroli sprawdza czy polecenie zostało wykonane, jeśli nie - włosy zostaną
zmoczone przez Komisję.
2. Długość włosów - na górze głowy min 8 cm przed strzyżeniem , długość boków i na karku
min 2 cm od linii zarostu. Strzyżenie na scenie .
3. Strzyżenie i Modelowanie - Dozwolone wszystkie narzędzia i przybory do strzyżenia i
modelowania.
4. Kolor - Wymagany jest jednolity kolor czarny .
5. Ubranie - Modne na czasie. Mundury militarne, stroje historyczne nie są dozwolone.
6. Czas wykonania: 50 minut

7. Punkty: max 30 punktów, noty minimalne w zależności od ilości zawodników.
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 .

