
 
 
 

 

AZ UKRAJNAI BAJNOKSÁG SZABÁLYZATA  
Fodrász művészet, műköröm építés és díszítés, smink 

Royal Beauty Kárpát- Kupa - 2020 

Tudnivalók: 
 

A rendezvény ideje: 2020.május 20.  
A rendezvény helyszíne: 89425,Ukrajna, Kárpátalja, Ungvár, Zolota 

Gora,Urochische. A rendezvény szervezője: Kárpát-Medencei Szépségipari 
Szakemberek Nemzetközi Szövetsége (Kámeszé) 

 

A bajnokság nevezési díjai:  
1. A stylist kategóriájában való részvétel- 800 UAH versenyszámonként. 

 

2. A mester kategóriában való részvétel-800 UAH, versenyszámonként. 

 
Amennyiben a versenyző kettőnél több versenyszámban kíván indulni, úgy nevezési díjak 
mértéke kategóriánként 600 UAH-t tesznek ki. 

 
3. A junior kategóriában való részvétel –600 UAH, versenyszámonként. 

 
 
Amennyiben a versenyző kettőnél több junior versenyszámban kíván indulni, úgy nevezési 
díjak mértéke kategóriánként 400 UAH-t tesznek ki . 
 
 

A versenyben kategóriánként kevesebb, mint 3 versenyző jelentkezik a 
szervezők összevonhatják a kategóriákat! 

 

Az Ukrán Fodrász Egyesület szabályzata 
 

Általános követelmények 
 
Értékeléskor a zsűri minden kategóriában 30 pontos pontrendszert használ: maximum – 30 pont, 

minimum – 24 pont. A versenybiztosok ellenőrzik, hogy a munkák megfelelnek-e az elfogadott 

szabályoknak. A verseny három korcsoportban fog lezajlani. 

A Junior kategóriában versenyeznek, akik még tanulók, vagy maximum 2 év munkatapasztalattal 

rendelkeznek. A Mester kategóriában 2 évtől 5 évig terjedő munkatapasztalattal lehet versenyező, a 

Stylist kategóriában, pedig minimum 5 év és attól feljebb. 

 A díjnyertesek oklevelekben, kupákban és értékes ajándékokban részesülnek. A regisztrálást követően 

a versenyzők és modelljeik elfoglalják a számukra kijelölt helyet, a verseny megkezdése előtt. 
 
1. A versenyzőknek be kell mutatniuk szakértelműket, ízlésüket, fantáziájukat és a divatról 
alkotott elképzelésüket.  
2. Fontos, hogy az elkészítendő munkákban a versenyzők hangsúlyozzák a stílus és a teljes 
megjelenés egységét.  
3. A frizura elkészítésekor figyelembe kell venni az adott kategória szabályait, elvárásait. 

4. A haj vágásakor, formázásakor, és festésekor fontos az új technológiai folyamatok használata, 

továbbá különböző cégek kozmetikai szereinek használata, amennyiben ezek nincsenek biztosítva. 

5. Tilos a katonai, vallási vagy kultikus szimbolika használata. 

6. A modellek nem segíthetnek a versenyzőknek, vagyis nem érhetnek hozzá a hajukhoz, stb. 

7. A munka során a modelleknek beterítő kendőt kell viselniük.



 

 

8. A zsűri értékelése során a modellek a tükörrel szemben ülnek vagy állnak, az adott 
versenyszám feltételeinek megfelelően.  
9. A szabályok megszegését 1-5 bűntető pontokkal büntetik. 

10. A versenyzők egyszerre kezdik és fejezik be a munkát.  
11. A zsűri döntései véglegesek. (A verseny után 30 napig reklamálhatnak a versenyzők). 

Megjegyzések: a szabályzatban található képek csak példaként szerepelnek. A versenyzőknek 
a saját elképzelésüket, meglátásukat kell bemutatniuk a frizura elkészítésekor, a formai 

követelményeket betartva. 
 
 

 

Férfi fodrász 
 

Az UFE (Ukrán Fodrász Egyesület) szabályainak megfelelő kategóriák 
 

1. Egyedi szalon férfi frizura. Hajvágás és 
hajformázás Kategóriák: junior, mester és stylist.  

2. Egyedi férfi frizura Barber Expert Fade stílusban. 

Kategóriák: mester és junior  
3. Egyedi férfi frizura és hajformázás Best Barber-freestyle (szabadstílus) . 

Kategóriák: mester és junior  
4. Full Fashion Look. Modern megjelenés.Kategória nélküli. 
 

 

Figyelem! 
 

Ha egy kategóriában 3-nél kevesebb jelentkező van, akkor az adott kategóriát törölhetik. A 
bizottság a résztvevők számát figyelembe véve dönt arról, hogy egy vagy több 
kategóriában értékelnek. 
 
 

Az UFE (Ukrán Fodrász Egyesület) szabályainak megfelelő kategóriák 
 

Egyedi szalon férfi frizura . Hajvágás és hajformázás 
 

Kategóriák: stylist, mester, junior  



 
 
 

 

1. A frizurát modellen mutatják be.  
2. A versenyzők egy modern frizurát mutatnak be rövid hajon. A kész munkáknak a 
divatlapok címlapján található frizurákhoz kell hasonlítaniuk. Emellett, a fogyasztók ízlésének 

is meg kell felelnie. A zsűri tagjai különös figyelmet fordítanak a hajfestésre.  
3. Hajnedvesítés: a versenyzők 3 percet kapnak a modellek hajának benedvesítésére. Ha a 

modell haja nem elég vizes, az előzsűri  újravizezi azt.  
4. Szín: két vagy több szín használata kötelező. A színező hajspray használata tilos !  
5. Hajhossz: a fej tetején a haj hossza minimum 7 cm kell, hogy legyen (kivétel a frufru). A 

verseny kezdete előtt a hajhossza tetszőleges lehet.  
6. Vágás: a hajvágás után a haj hossza a tarkónál és az oldalsó részeknél nem lehet 2 cm-
nél hosszabb.  
7. Tilos a hajnyírógép használata! 

8. Hajformázás: a hajformázás bármilyen arra alkalmas eszközzel végezhető. 

9. Anyagok: haj fixálásához szükséges készítmények használata megengedett (gél, viasz, spray).  
10. Ruházat: a modell ruhája feleljen meg a mai trendeknek. A katonai egyenruha és  történelmi 
viseleti  ruházat tilos!  
11. Büntetések: a szabályokat megszegő versenyzők bűntető pontokat kapnak. 

12. Értékelés: hajvágás, forma, ötletesség, szín. 

13. Elkészítési idő: stylist – 25 perc 

mester – 30 perc 

junior – 35 perc 
 

 

Egyedi férfi frizura Barber Expert Fade stílusban 
 

Kategóriák: mester és junior  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. A frizurát modellen mutatják be.  
2. A versenyzők modern hajvágási technikát és hajformázást végeznek rövid hajon barbering 

stílusban. (barbering – férfiaknál alkalmazott hajvágási technika, melynek során hajnyírógép és 

olló segítségével átmenetet lehet elérni a fej különböző részein eltérő hajhossz között. A jó 

eredmény elérése érdekében gyakran több, különböző hajnyírógép használata szükséges.) A kész 

munkáknak a divatlapok címlapján található frizurákhoz kell hasonlítaniuk. Emellett, a modell 

ízlésének is meg kell felelnie. A modellek haja ne legyen túlságosan világosra festve.  
3. Hajnedvesítés: a versenyzők 3 percet kapnak a modellek hajának benedvesítésére. Ha a 

modell haja nem elég vizes, az előzsűri újravizezi azt. 



 
 
 

 

4. Szín: A színező hajspray használata tilos ! Az élénk színek használata tilos, a hajszín természetes 

legyen.  
5. Hajhossz: A haj hossza bármilyen lehet. A verseny kezdete előtt a haj hossza a 
peremrészeken minimum 1 cm legyen.  
6. Vágás: bármilyen hajvágáshoz szükséges eszközök használata megengedett. 

7. Hajpótlás: a póthaj használata tilos! 

8. Hajformázás: hajformázáshoz szükséges eszközök használata megengedett. 

9. Anyagok: a haj fixálásához szükséges készítmények használata megengedett (gél, viasz, spray). 

10. Tilos: a művészi és avantgárd frizura. 

11. Ruházat: a modell ruhája feleljen meg a mai trendeknek. 

12. Büntetések: a szabályokat megszegő versenyzők bűntető pontokat kapnak. 

13. Értékelés: hajvágás technikája, forma, az összkép egysége. 

14. Elkészítési idő: mester – 45 perc 

junior – 50 perc 
 
 

 

Egyedi férfi frizura és hajformázás Best Barber - freestyle (szabadstílus). 

Kategóriák: mester és junior 
 
1. A frizurát modellen mutatják be.  
2. A versenyzők modern hajvágási technikát és hajformázást végeznek rövid hajon BARBER 

FREESTYLE stílusban. Szabad stílusú barbering - férfiaknál alkalmazott hajvágási technika, 
melynek során hajnyírógép és olló segítségével átmenetet lehet elérni a fej különböző részein 

eltérő hajhossz között. A jó eredmény elérése érdekében gyakran több, különböző hajnyírógép 
használata szükséges.  
A kész munkáknak a divatlapok címlapján található frizurákhoz kell hasonlítaniuk. Emellett, a 
fogyasztók ízlésének is meg kell felelnie. A modellek haja ne legyen túlságosan világosra festve. 

A szakáll jelenléte és vágása a modelleknél kötelező jellegű. Az előre borotválkozás megengedett 
a nyak területén.  

3. Hajnedvesítés: a versenyzők 3 percet kapnak a modellek hajának benedvesítésére. Ha a 

modell haja nem elég vizes, az előzsűri újravizezi azt.  
4. Szín: A színező hajspray használata tilos. Az élénk színek használata tilos, a hajszín természetes 

legyen.  
5. Hajhossz: Hajhossz a parietális zónában bármilyen lehet. 

Szakállhossz: nem kevesebb, mint 3 mm a vágás után. 

A verseny kezdete előtt a haj hossza a peremrészeken minimum 1 cm legyen. 

6. Vágás: bármilyen hajvágáshoz szükséges eszközök használata megengedett. 

7. Hajpótlás: a póthaj használata tilos! 

8. Hajformázás: hajformázáshoz szükséges eszközök használata megengedett. 

9. Anyagok: a haj fixálásához szükséges készítmények használata megengedett (gél, viasz, spray). 

10. Tilos: a művészi és avantgárd frizura, élénk színek használata, a hajfestés.  
11. Ruházat: a modell ruhája feleljen meg a mai trendeknek. A katonai egyenruha és a 

történelmi viselet, ruházat tilos!  
12. Büntetések: a szabályokat megszegő versenyzők bűntető pontokat kapnak. 



 
 
 

 

13. Értékelés: hajvágás technikája, forma, az összkép egysége. 

14. Elkészítési idő: mester – 60 perc, 

junior – 70 perc 
 
 

 

Full Fashion Look. Teljes divatos megjelenés. 
 

Kategória nélküli  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Előre elkészítik. 
 

1. Modellen mutatják be.  
2. A versenyzők egy teljes, divatos megjelenést mutatnak be. A Full Fashion 
kategóriában bemutatott frizuráknak a divatlapok címlapján található frizurákhoz kell 
hasonlítaniuk.  
3. A modellek értékelésre készen jelennek meg. A zsűri a modell teljes megjelenését értékeli: 

frizura, smink, öltözék és kiegészítők. A versenyzők 5 percet kapnak az utolsó simításokra.  
4. Miközben a zsűri értékel, a modell a saját tükrénél áll. A modell ruhájára ráerősítik a 
tükör számát, amelyet a verseny végéig viselnie kell.  
5. Büntetések: a szabályokat megszegő versenyzők bűntető pontokat kapnak. 

6. Értékelés: teljesség, az ötlet egyedisége, forma. 

7. Elkészítési idő: 5 perc (nincs kategória) 
 
 
 
 
 
  


