
 
 

AZ UKRAJNAI BAJNOKSÁG SZABÁLYZATA  
Szemöldökformázás verseny  

« 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:  

A díj a résztvevő minősítési kategóriájától függ:  
2.1 Junior, kevesebb, mint egy év munkatapasztalattal rendelkezik;  
• 550 UAH  
2.2 Mester, 1-2 év munkatapasztalattal rendelkezik;  
• 650 UAH  
2.3 Profi, 2-4 év munkatapasztalattal rendelkezik;  
• 750 UAH  
2.4 Expert, 4 vagy annál több éves  munkatapasztalattal rendelkezik.  
• 850 UAH  
A regisztráció akkor tekinthető érvényesnek, ha a szervezőbizottság megerősíti a kifizetést, és a 

résztvevő megerősítő levelet kap. 

 

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

 

SZEMÖLDÖKFORMÁZÁS VERSENY  
Klasszikus szemöldökformázás versenyszám  

1. Követelmények a modellekkel szemben:  
1.1. A modellnek tilos elhagyni a 

versenyterületet, míg a bírók nem fejezték be az 

értékelést vagy valamelyik zsűritag nem 

engedélyezte a távozását. 
 
1.2. A modellnek esztétikusan kell kinéznie az 

értékelés közben. A szemöldökformázás során 

megengedett sapkát vagy fejpántott viselni. Ha a 

versenyző nem használ sapkát, a modell haját 

hajcsattal kell rögzíteni, hogy ne zavarjon. 
 
1.3. A modell szemöldökének természetesnek 

kell lennie és ne legyen formázva minimum 3 



 
hétig a verseny napjáig.  
1.4. A modell arcán tilos a szemöldöktetoválás vagy microblanding, illetve műszempilla! 

Megengedett a smink természetes stílusban (nude színek). A versenyfeladat elvégzése során a 

modellnek nem lehet ellenjavanllata a szemöldökformázásra.  
1.5. A modell köteles aláírni az engedélyt a mások által fotók és videók készítésére, illetve azok 

felhasználására és közzétételére az internetes oldalakon. 

 

 

Klasszikus szemöldökformázás 
 

• Előtte és utáni a fénykép készítése a szemöldökről, kötelező feladat. 
• A munkát saját eszközökkel és anyagokkal kell elvégezni . 

 
• A versenyző használhat vonalzót, ceruzákat, különböző mobilalkalmazásokat stb. a 

vázlat elkészítéséhez. 
 

• A munka gyakorlati részének elvégzése során használhat bármilyen kozmetikát a végső 

eredmény eléréséhez (ha szükséges). Az eredményt 2 szakaszban lesz értékelve 

(közvetlenül a festés után és a szemöldök sminkje után). 
 

• Abban, az esetben, ha a modell szemöldöke volt biofixálva vagy laminálva, akkor tilos a 

diszítő eszközök (szemöldök gélek és viaszok) használata.  
• Tilos  a szemöldök sablonok használata! 

 
• Tilos tetoválással vagy mikroblanding szemöldökkel rendelkező modelleken végezni a 

feladatot! 
 
 

 

Junior kategória (0 és 1 év közötti munkatapasztalat) 
 
Versenyfeladat: 
 
A szemöldökformázást egy modellen kell elkészíteni. 
 

Idő: 60 perc  
Feladat: Klasszikus szemöldökformázás. 
 
A feladatot 2 szakaszban kell elvégezni: 
 

1. Szakasz: 
 

• A forma kialakítása;  
• Szőrtelenítés szemöldökcsipesszel;  
• Szemöldökfestés festékkel/hennával. 

 
A 2. szakaszban (ha szükséges) a teljes végeredmény eléréséhez szemöldöksminket kell 

elvégezni. 
 
Értékelési kritériumok: 
 

• A szemöldök formája;  
• A szemöldökfestés egységessége;  
• Színválasztás,  
• Sérülések jelenléte;  
• A munkahely tisztasága;  
• Az összhatás (benyomás). 



 
 
 
 

 

Mester kategória (1-2 éves munkatapasztalat) 
 

Versenyfeladat: 
 
Feladat: A szemöldökformázást egy modellen kell elkészíteni. 
 

Idő: 60 perc  
Feladat: Klasszikus szemöldökformázás – szalonkategória; 
 

• Szemöldökforma kiválasztása, figyelembe véve az arc formáját;  
• Szemöldök korrekció csipesszel, cérnával, viasszal vagy cukorpasztával;  
• Szemöldökfestés (festékkel vagy hennával) – a modell bőrszínéhez 

megfelelően.Szemöldök világosítása szükség esetén. 
 

•  Értékelési kritériumok:  
• A szemöldök formájának kiválasztása;  
• A szemöldök arányai;  
• Szimmetria;  
• A szemöldökfestés egységessége;  
• Sérülések jelenléte;  
• A munkahely tisztasága;  
• Az összhatás (benyomás). 

 
 

 

Profi kategória (2-4 éves munkatapasztalat) 
 

Versenyfeladat: 
 
A szemöldökformázást egy modellen kell elkészíteni. 
 

Idő: 90 perc 
 

Feladat: Klasszikus szemöldökformázás – összetett szemöldök korrekció végrehajtásával, 

összetett szemöldökfestés: 
 

• A szemöldök formájának kialakítása az arc arányainak és formájának megfelelően, és 

figyelembe véve az arc minden elemét - a szemöldök pontjainak helyes elhelyezése; 
 

• Szemöldök korrekció csipesszel, cérnával, viasszal vagy cukorpasztával;  
• Szemöldök festése különböző festékekkel (szemöldökfestékek vagy henna); 

 
• Legalább 2 színárnyalat használata a tökéletes színátmenet vizuális 

hatásának létrehozásához; 
 

• Szükség esetén: a szemöldökszőrzettel való munka - laminálás vagy biofixálás-, 

valamint szemöldök rekonstrukció. 
 
Értékelési kritériumok: 
 

• Szimmetria;  
• A szemöldök alakjának az arc szerkezetének anatómiai jellemzőivel való összhangja;  
• A szemöldök arányai;  
• A festékek színének illeszkedése a modell bőrszínéhez; 



  
• A festékek kiválasztott színeinek harmonikus kombinációja;  
• Természetes szemöldökformázás – laminálás és biofixálás esetén;  
• A szemöldök egyenletes retusálása a festés közben – gradiens ;  
• Technikák kiválasztása a munka elvégzése során;  
• Sérülések jelenléte;  
• Az összhatás (benyomás). 

 
 

 

Expert kategória (4 év vagy több éves munkatapasztalat) 
 
Versenyfeladat: 
 
A szemöldökformázást egy modellen kell elkészíteni. 
 

Idő: 90 perc 

 

Feladat: Harmonikus, stílusos teljes összkép létrehozása szemöldök segítségével. 
 
A versenyző előre elgondolja a szemöldök kialakítását, attól függően, hogy milyen az ügyfele 

életstílusa, életmódja (pl.: kreatív személy-e, fiatal anyuka vagy egy vállalat vezetője...) 
 

• A szemöldök formájának kialakítása az arc arányainak és formájának megfelelően, és 

figyelembe véve az arc minden elemét - a szemöldök pontjainak helyes elhelyezése; 
 

• Szemöldök korrekció csipesszel, cérnával, viasszal vagy cukorpasztával;  
• Szemöldök festése különböző festékekkel (szemöldökfestékek vagy henna); 

 
• Legalább 2 színárnyalat használata a tökéletes színátmenet vizuális 

hatásának létrehozásához; 
 

• Szükség esetén: a szemöldökszőrzettel való munka -laminálás vagy biofixálás-, 

valamint szemöldök rekonstrukció. 
 
Értékelési kritériumok: 
 

• Szimmetria;  
• A szemöldök alakjának az arc szerkezetének anatómiai jellemzőivel való összhangja;  
• A szemöldök arányai;  
• A festékek színének illeszkedése a modell bőrszínéhez;  
• A festékek kiválasztott színeinek harmonikus kombinációja;  
• Természetes szemöldökformázás – laminálás és biofixálás esetén;  
• A szemöldök egyenletes retusálása a festés közben – gradiens;  
• Sérülések jelenléte;  
• Az összhatás (benyomás), a forma és a szín illeszkedése a jellemhez és a stílushoz. 


