Dział Męski
I konkurencja

MODNE STRZYŻENIE I 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 modela. 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, a na obrzeżach (boki i tył) muszą
być minimum 5 cm długie przed rozpoczęciem konkurencji.
3. Strzyżenie - Wszystkie narzędzia są dozwolone w celu wykonania strzyżenia.
4. Kolor - Harmonijna gradacja dwóch lub więcej odcieni kolorów jest obowiązkowa,
50% drugiego koloru musi być widoczne (spray kolorowy zabroniony).
5. Układanie palcami. Suszarka i jedna szczotka dozwolone dopiero w ostatnich 5
minutach czasu przeznaczonego na wykonanie konkurencji. Wszystkie inne
narzędzia do układania są zabronione.
6. Produkty -Wszystkie produkty są dozwolone (żel, wosk, spray).
7. Ubranie - Modne na czasie. Mundury militarne, stroje historyczne nie są
dozwolone.
8. Czas wykonania : 25 minut
9. Punkty: max 30 punktów, noty minimalne w zależności od ilości zawodników.

II konkurencja

MODELOWANIE FRYZURY KLASYCZNEJ

/ KONKURENCJA MISTRZOWSKA I INDYWIDUALNA /
1. Mokre włosy - Przed rozpoczęciem konkurencji Przewodniczący Komisji Kontroli
daje uczestnikom 2 minuty na zmoczenie włosów modela. 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 7cm, okolice uszu i karczku wycieniowane
klasycznie. Strzyżenie wykonane przed rozpoczęciem konkurencji (na scenie
strzyżenie zabronione).
3. Modelowanie - Dozwolone wszystkie narzędzia i przybory do Modelowania.
4. Kolor - Wymagany jest jednolity kolor czarny .
5. Ubranie - Modne na czasie. Mundury militarne, stroje historyczne nie są
dozwolone.
6. Czas wykonania: 30 minut
7. Punkty: max 30 punktów, noty minimalne w zależności od ilości zawodników.

