
 
 
 
 
 

 

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 kategóriábában 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. 

 
1. 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 

 

Smink 
 

Általános követelmények 

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 nyereményekben részesülnek. A 
sorsolás után a versenyzők és modelljeik elfoglalják a számukra kijelölt helyet. 
 
 
  



 
1.Az előzsűrik ellenőrzik, hogy a munkák megfelelnek-e az elfogadott szabályoknak.   
2. A modelleken a verseny menete alatt a beterítő kendő használata kötelező. A 

sminkmester saját kendővel kell, hogy rendelkezzen. Amennyiben a szervezőbizottság 

beterítő kendőket biztosít, úgy, csak annak a használata engedélyezett.  
3. A modell ábrázata átgondolt kell, hogy legyen s egyúttal meg kell felelnie a versenyszám 
stílusának s magának a kategóriának.  
4. A modell késése esetén, a versenyző számára a verseny akkor kezdődik, amikor a 

modellje helyet foglal a székben, ellenben mindenki számára ugyanakkor ér véget. 

5. A versenyző késése büntetőpontokat von maga után.  
6. A versenyzőknek be kell mutatniuk szakértelmüket, ízlésüket, fantáziájukat és a divatról 
alkotott elképzelésüket.  
7. Fontos, hogy az elkészítendő munkákban a versenyzők hangsúlyozzák a stílus és a teljes 
megjelenés egységét (egyediség + frizura + smink + öltözet + kiegészítők).  
8. A munka során ügyelni kell a műveletek céltudatosságára: fontos az új technológiai 

folyamatok használata, továbbá különböző cégek korszerű és innovatív kozmetika 

szereinek használata, amennyiben ezek nincsenek biztosítva a Szervezőbizottság által, 

ellenben nem engedélyezett ezen kozmetika termékek bármilyen úton történő reklámozása. 

9.Tilos a katonai, vallási vagy kultikus szimbolika használata! 

 A modellek nem segíthetnek a versenyzőknek a verseny ideje alatt.  
10.A versenyzők egyszerre kezdik és fejezik be a munkát, a gong elhangzása után a 
versenyzőnek el kell hagynia helyét. 
11.A Kupa versenyszabályainak megszegését a bírálóbizottság 1-5 büntető ponttal 
büntetheti, az ismételt szabálysértés pedig kizárást von maga után.  
12.A korábban már bemutatott vagy publikált munkák elkészítése nem engedélyezett.  
13.Tilos az akril festékek és egyéb toxikus anyagok használata, ellenkező esetben a 
versenyzőt diszkvalifikálják!  
14.Tilos a férfi modellekkel való munka! 

  
Smink versenyszámok 
1. Smoky Eyes- Füstös szemek  

Kategóriák:  junior,mester, stylist. 

2. Wedding Make-Up-Esküvői smink 
Kategória nélküli.  

3. Stage Make-Up – Fantáziasmink  
Kategóriák: junior,mester.  

4. Reklámkép. 
Téma : Keleti kultúra. 

Kategória nélküli. 

Kidolgozta: Make-up Artist Szakmai Tanácsa 
 

Füstös szemek Általános követelések 
 

1. A modelleken a verseny menete alatt a beterítő kendő használata kötelező. A 
sminkmester saját kendővel kell, rendelkezzen. Amennyiben a Szervezőbizottság egyen 
kendőket biztosít, úgy, csak annak a használata engedélyezett  



 
2. A modell ábrázata átgondolt kell, hogy legyen s egyúttal meg kell felelnie a 
versenyszám stílusának s magának a kategóriának.  
3. A modell vagy a mester késése esetén, a versenyző számára a verseny akkor kezdődik, 

amikor a modellje helyet foglal a székben, ellenben mindenki számára ugyanakkor ér véget. 

4. A versenyző késése büntetőpontokat (1-3) vagy kizárást von maga után.  
5. A versenyzőknek be kell mutatniuk szakértelmüket, ízlésüket, fantáziájukat és a 
divatról alkotott elképzelésüket.  
6. Fontos, hogy az elkészítendő munkákban a versenyzők hangsúlyozzák a stílus és a 
teljes megjelenés egységét (ötlet + modell + jelmez + kiegészítők).  

7. A munka során ügyelni kell a műveletek céltudatosságára: fontos az új technológiai 

folyamatok használata, továbbá különböző cégek korszerű és innovatív kozmetikai 

szereinek használata, amennyiben ezek nincsenek biztosítva a Szervezőbizottság által, 

ellenben nem engedélyezett e kozmetika termékek bármilyen úton történő reklámozása. 

8. Tilos a nacionalista, katonai, vallási vagy kultikus szimbolika használata! 

9. A modellek nem segíthetnek a versenyzőknek a verseny ideje alatt.  
10. A versenyzők egyszerre kezdik és fejezik be a munkát, a gong megszólalása után kezdik 
vagy fejezik be a munkát a versenyzők.  
11. A Kupa versenyszabályainak megszegését a bírálóbizottság 1-3 büntető ponttal 
büntetheti, az ismételt szabálysértés pedig kizárást von maga után.  
12. Tilos az akril festékek és egyéb toxikus anyagok használata, ellenkező esetben a  

versenyzőt diszkvalifikálják!  

13. Azonnali kizárás jár annak a mesternek, aki téves adatokat szolgáltat be szakértelme 
alátámasztására.  
A szabályzat megszegése büntetőpontok levonásával vagy teljes kizárással jár. 

 

1.Füstös szemek versenyszám szabályzata 
 

1. Általános rendelkezések 

1. A versenyszám célja és feladata:  

• A mesterek alkotói potenciáljának és szakmai lehetőségeinek felfedése a sminkek 
elkészítésében legyen szó hétköznapi utcai sminkről, a legújabb sminktrendekről, fashion 
art munkákról vagy akár alkalmi és fellépő sminkekig.  
• Új tehetségek felfedezése. 

• A Sminkmesterség szakmai státuszának és a szakma presztízsének emelése.  

2. A versenyen, szakmai szintjétől függetlenül bármely sminkes részt vehet. A 
részvételhez, a megadott határidőkön belül, be kell nyújtani jeletkezését.   
3. A részvétel igazolja, hogy a versenyző a versenyszabályzattal teljes mértékben egyetért 
és elfogadja.  

2. A Kupa lebonyolításának szabályai  
1. A versenyzők a verseny kezdetéig át kell, essenek a regisztrációs folyamaton. A 

versenyzők a verseny megkezdése előtt kell, érkezzenek, elő kell készíteniük 

munkavégzésük helyét, s rendelkezniük kell minden eszközzel, melyet a verseny alatt 

használnak majd.  
2. Tíz perccel a verseny kezdete előtt a résztvevő el kell foglalja a regisztráció során 
kapott számnak megfelelő helyet.  



 
3. A résztvevőknek rendelkezniük kell minden, a versenyszám teljesítéséhez szükséges, saját 

tulajdonban lévő, eszközzel: dekoratív kozmetikai szett, eszközök (a versenyszámnak 

megfelelő eszközök), kiegészítők, kiegészítő díszítő elemek (márkától független). 

4. A szervezők biztosítják a munkavégzés helyét: szék, asztal, csatlakozó.  
5. A munkavégzés kezdetét és végét a gongszó jelzi. 

6. A stop szó elhangzását követően a mesternek azonnal abba kell hagynia a munkát. 5 

perc leforgása alatt rendet teremteni a munkavégzés helyén s el kell hagynia a verseny 

helyszínét (akkor is, ha a következő versenyszámban is indul). A modellek ez idő alatt 

helyükön maradnak s várják a zsűri értékelését. Az időkorlátokat és időpontok betartását a 

verseny lebonyolítói koordinálják.  
7. A modellek nem hagyhatják el a verseny helyszínét,míg a bírálóbizottság nem 
hoz döntést vagy arra a bizottság elnöke nem ad külön engedélyt.  

A zsűri fenntartja a résztvevők kizárásának kizárólagos jogát a 

versenyszabályok megsértése miatt. 

 

3. A modellel szemben támasztott követelmények: 
1. A modellnek nőneműnek kell lennie. Tilos férfi modelleket felkérni!  
2. A modellek nem lehetnek, fiatalabbak 16 évesnél s nem lehetnek 35 évnél idősebbek.  
3. A modell kellemes megjelenésű kell, hogy legyen, egészséges arcbőrrel kell rendelkeznie, 

mentesnek bármilyen vizuális hibától vagy bőrgyógyászati megbetegedéstől.  
4. Nem kérhetők fel olyan modellek melyek állandó sminkkel, szemöldök, ajak vagy 

szemtetoválással rendelkeznek. Kizáró tényező továbbá bármely más tetoválás, 
piercing vagy egyéb arcon található elem.  
5. Nem kérhetők fel olyan modellek, melyek műszempillával vagy 
műszemöldökkel rendelkeznek.  
6. A modell frizuráját korábban elő kell készíteni, úgy, hogy az illeszkedjen a 
versenyszám témájához.  
7. A verseny kezdetéig a modell arcán tilos bármilyen dekoratív kozmetikum használata.  

4. Az összes versenyszámra vonatkozó általános szabályok:  

• A kupán a „Smoke Eyes” (Füstös szemek) versenyszámban csak a MAKEUP 
ARTISTS smink szakemberei vehetnek részt.  
• A versenyszámon belül 3 kategóriában lehet indulni a szakértelemtől, mesteri fokozattól 
és a smink összetettségétől függően – egy hétköznapi füstös szem (Colour Smokey Eyes) és 
két fashion versenyszám (Catwalk Smokey Eyes, Haute Couture Smokey Eyes).  
• A smink elkészítésének ideje 60 perc minden kategória számára.  
•  Minden versenyszám más és más követelményeket támaszt. A fontos, hogy ezen 
követelményeket a résztvevők minden kategóriában betartsák.  
• A smink felvitelének pontos sorrendjét, a technikai, vázlati, szerkezeti kivitelezési 
módját a versenyző maga választja meg, de úgy, hogy azok illeszkedjenek a versenyszám 
és a kategória követelményeihez.  
• A smink előkészítése, az árnyalat felvitele, az arcforma korrekciója/ alakítása, az ajkak, 

a szemöldök és szempillasarok kialakítása, a smink fixálása, megerősítése a választott 

vázlat illetve technikák alapján s azon eszközök segítségével történik, melyet a résztvevő 

maga választott.  



 
• A smink elkészítése során használhatóak a dekoratív kozmetikai szerek 
különböző termékei (lehetőleg professzionális termékei) s egyéb kiegészítő 
sminkes anyagok, díszítőelemek, de kizárólag a versenykiírás szabályzatának 
megfelelően.  
• A munkavédelmi szabályzat és a higiéniai követelmények betartása kötelező.  

A versenyben kategóriánként kevesebb, mint 3 versenyző jelentkezik a 

szervezők összevonhatják a kategóriákat! 
 

 

SMOKEY EYES képesítése kategóriák szerint 

 

1. Colour Smokey Eyes (juniorok vesznek részt)  
Fashion 

2. Catwalk Smokey Eyes (pret-a-porte) (mesterek vesznek részt) 

3. Haute Couture Smokey Eyes (stylistok vesznek részt) 

 

 

Junior kategória 

 

COLOUR SMOKEY EYES  

Verseny időtartama:60 perc 

Hozzáadott idő: 5 perc  

Kategória: Makeup Artist (junior)  

A verseny célja: 



 

• Egy színes füstös szem smink megalkotása. 

• A sminknek legalább három színt kell tartalmaznia.  
• A Colour Smokey Eyes-hoz használhatnak matt, metálfényű vagy csillám hatású 
kozmetikumokat.  
• A modellhez leginkább illő füstös szem smink mintájának megválasztása, mely 
igazodik az arc felépítéséhez, a szem formájához és elhelyezkedéséhez.  
• A megadott sorrendben kell, megtörténjen a versenyhez, a sminkhez való 
előkészület, alapozás, az arc alakjának igazítása, az ajkak kialakítása, szemöldök és 
szempilla sarok, a smink fixálása és megerősítése.  
• A smink minden fázisát egymást követő sorrendben a választott mintának 
megfelelően kell végrehajtani, ügyelve a technikára, színekre, szerkezetre azon 
eszközök segítségével melyet a résztvevő maga választott a smink megalkotására.  
A smink elkészítésével kapcsolatos követelések:  
• A teljes smink az alapozással kezdődően, közvetlenül a verseny helyszínén készül 
el. 

• A sminket elkészíthetik akvarell, ceruza, krém vagy púder technikával. 

• Használhatnak metál és gyöngyházfényű púdert, flittert vagy ásványi sminket.  
• A smink a lehető legnagyobb mértékben kell „feljavítsa” a modell arcának 

szépségét, felfrissítve, elfedve a hiányosságait kiemelve erősségeit s kiegészítve az 
összképet. 
• A smink meg kell, feleljen a szépségszalonokkal szemben támasztott elvárásoknak 
és kritériumoknak.  
• A smink viselhető, tartós, stílusos és újszerű kell legyen.  
• Megengedettek a nem szabványos, innovatív sémák és a nem megszokott, de 
ezekhez igazodó felviteli sorrend.  
• Megengedettek a smink felvitelekor használt ecsetek, szivacsok, sminkszivacsok 
(Beauty Blender) használata.  
• Tilos bármilyen rajz és annak elemei, face-art, matricák és egyebek felragasztása, a 
szempillákat leszámítva!  
• A műszempilla alkalmazása nem kötelező, de alkalmazható. 

 

Az értékelés:  

• A megalkotott munka egészének benyomása (modellválasztás, a smink, frizura, 
viselet és kiegészítők által megteremtett összhatás. A megteremtett egység és 
harmónia).  
• Technika, tisztaság, a smink bonyolultsága. 

• A szín mélysége, a színek átmenetének élessége, satír.  
• A smink illeszkedése a modell individualitásához és stílusához. 

 

 

 



 

Mester kategória  

CATWALK SMOKEY EYES (pret-a-porte)  

 
 

Verseny időtartama:60 perc.  

Hozzáadott idő: 5 perc 

Kategória: Makeup Artist  mester  

A verseny célja:  

• Az ebben a versenyszámban elkészített «Smokey Eyes» sminknek meg kell felelnie a 
divatbemutatókra készített sminknek s harmonikusan ki kell egészítenie a pret-a-porte 
ábrázatot.  
• A smink felépítése során figyelembe kell venni és alkalmazni kell a divat jelenlegi 
tendencáit és az aktuális szezon trendjeit.  
• A smink felvitelének pontos sorrendjét, a technikai, vázlati, szerkezeti kivitelezési módját 
a versenyző maga választja meg, de úgy hogy azok illeszkedjenek a versenyszám és a 

kategória követelményeihez.  
• A smink előkészítése, az árnyalat felvitele, az arcforma korrekciója/ alakítása, az ajkak, a 

szemöldök és szempillasarok kialakítása, a smink fixálása, megerősítése a választott vázlat 

illetve technikák alapján s azon eszközök segítségével melyet a résztvevő maga választott, 

történik.  
• A sminknek tükröznie kell az aktuális trendek a stílus, a technika, a színek és az anyagok 
harmóniáját.  
• A frizura, a kiegészítők és a viselet ki kell egészítsék a sminket és az összképet. 

A smink elkészítésével kapcsolatos követelések:  

• A teljes smink az alapozással kezdődően, közvetlenül a verseny helyszínén készül el. 
• A smink elkészítésé során a versenyző legalább két technikát kell, alkalmazzon a 
felsoroltak közül: szemhéjpúder, ceruza, krém, akvarell, gél, aero-smink.  
• Kívánság és szükség szerint használhatóak sminkpisztolyok az arc formázásához és az 
kívánt árnyalat kialakításához.  



 
• Tilos a szem sminkpisztollyal való sminkelése! 

• Tilos a stencilek és a sminkpisztoly együttes használata!  
• Rajzot csak a szemkörnyék tartalmazhat.  
• Tilos rajzot felvinni a homlokra, állra és arccsontra!  
• Tilos sminket vinni a modell szemöldöke feletti területre! • Tilos a fantáziaelemek 

használata a smink, a szem mintájának elkészítése során, face-art vagy ragasztott elemek 
használata, leszámítva a műszempillát!  
• A műszempilla alkalmazása nem kötelező. 

• Megengedett a modell szemöldökének előzetes sötétítése, világosítása vagy színezése.  
• Megengedettek a nem szabványos, innovatív sémák és grafikus elemek.  
• Használhatnak metál és gyöngyházfényű púdert, flittert vagy ásványi sminket. 

• Tilos az arcot és sminkelemeket takaró dekorációs elemek felragasztása az arcbőrre!  
• A versenyző az általa megválasztott felviteli sorrendet használhatja. 

• Megengedettek a smink felvitelekor használt ecsetek, szivacsok, sminkszivacsok (Beauty  
Blender), sminkpisztoly stb. 

Az értékelés:  
• A megalkotott munka egészének benyomása (modellválasztás, a smink, frizura, viselet és 
kiegészítők által megteremtett összhatás. A megteremtett egység és harmónia).  
• Technika, tisztaság, a smink bonyolultsága  
• Precizitás, a színek mélysége, kontraszt, és a különböző színek használatának eredetisége, 
átmenetek, satírozás. 

• A smink eredetisége, újszerűsége és formabontása. 
• Árnyékolás és formálás (a divat tendenciáinak való megfelelés; színek harmóniája; 
bőrhatások).  
• A smink illeszkedése a modell individualitásához és stílusához. 

 

Stylist kategória 

Haute Couture Smokey Eyes 
 

 
Verseny időtartama:60 perc.  

Hozzáadott idő: 5 perc 



 
Kategória: Makeup Artist/Makeup Stylist 

A verseny célja:  

• A „Smokey Eyes” e kategóriájának sminkje szerves részét kell képezze a megalkotott, 
exkluzív divatnak megfelelő azt tükröző ábrázolásnak.  
• Inspirációt meríthetnek a versenyzők a smink megalkotásához az ismert 

divatbemutatókból és világhíres haute couture házak, vállalatok reklámkampányaiból. 

• A sminknek egyesítenie kell a „Smokey Eyes” felvitelének alapelveit, a fashion smink 

tendenciáit és trendjeit s végül, de nem utolsó sorban a versenyző egyéni, kreatív 

meglátását. A smink előkészítése, az árnyalat felvitele, az arcforma korrekciója/ alakítása, 

az ajkak, a szemöldök és szempillasarok kialakítása, a smink fixálása és megerősítése a 

haute couture színvonalnak megfelelően kell, történjen.  
• A smink felvitelének pontos sorrendjét, a technikai, vázlati, szerkezeti kivitelezési módját 

a versenyző maga választja meg, de úgy hogy azok illeszkedjenek a versenyszám és a 

kategória követelményeihez, azon eszközök segítségével melyet a résztvevő maga 

választott. 
• A sminknek tükröznie kell az aktuális trendek a stílus, a technika, a színek és az anyagok 
harmóniáját.  
• A frizura, a kiegészítők és a viselet ki kell egészítsék a sminket és az összképet. 

 

• A teljes smink az alapozással kezdődően, közvetlenül a verseny helyszínén készül el.  
• A smink elkészítésé során a versenyző legalább két technikát kell, alkalmazzon a 
felsoroltak közül: szemhéjpúder, ceruza, krém, akvarell, gél, aero-smink.  
• Kívánság és szükség szerint használhatóak sminkpisztolyok az arc formázásához és az 
kívánt árnyalat kialakításához.  
• Megengedett a modell frizurájának megfestése sminkpisztollyal, amennyiben azt a cél 
megkívánja.  
• Tilos a szem sminkpisztollyal való sminkelése! 

• Tilos a stencilek és a sminkpisztoly együttes használata!  
• Rajzot csak a szemkörnyék tartalmazhat.  
• Tilos rajzot felvinni a homlokra, állra és arccsontra!  
• A smink maximum 10 mm-re nyúlhat a modell saját szemöldöke fölé és az arc maximum 
20%át foglalhatja el.  
• Megengedett a modell szemöldökének előzetes sötétítése, világosítása vagy színezése.  
• Tilos a fantáziasablonok használata a smink, a szem mintájának elkészítése során!  
• Használhatnak metál és gyöngyházfényű púdert, flittert vagy ásványi sminket, strasszokat, 
flittereket, csillámokat, szempilla- és egyéb szempillaként használt elemeket.  
• Tilos az arcot és sminkelemeket takaró dekorációs elemek felragasztása az arcbőrre! 

• A műszempilla alkalmazása nem kötelező. 

• A versenyző az általa megválasztott felviteli sorrendet használhatja. 

• Megengedettek a smink felvitelekor használt ecsetek, szivacsok, sminkszivacsok (Beauty  
Blender), sminkpisztoly stb. 

Az értékelés:  
• A megalkotott munka egészének benyomása (modellválasztás, a smink, frizura, viselet és 
kiegészítők által megteremtett összhatás, egyértelműség, a témahűség, a megteremtett 
egység és harmónia).  



 
• Technika, tisztaság, a smink bonyolultsága  
• Precizitás, a színek mélysége, kontraszt, és a különböző színek használatának eredetisége, 
átmenetek, satírozás.  
• A smink eredetisége, újszerűsége és formabontása.  
• Árnyékolás és formálás (a divat tendenciáinak való megfelelés; színek harmóniája; 
bőrhatások).  
• A smink illeszkedése a modell individualitásához és stílusához. 
  

2.Esküvői smink versenyszám szabályzata .Kategóriák  nélkül.  

Az esküvői sminknek illeszkednie kell a legújabb menyegzői divat legújabb tendenciáihoz és 

a viselethez egyaránt. Jelen verseny célja egy szép menyasszony bemutatása. A zsűri tagjai 

díjazzák: első sorban az elkészült sminket, másodsorban az összhatást és egységes 

megjelenést, mely magában foglalja a frizurát, manikűrt, viseletet s kiegészítőket egyaránt.  

• A modell előkészítésének szakaszai: 
o alapozás (árnyalat, natúr színű púder).  

• Tilos: 
o az állandó sminket viselő és a műszempillával rendelkező modellek alkalmazása; 
o a rajz az arcon (homlokon, állon, arccsonton); 
o az előzetes bejelölések; 
o a sablonok használata;  
o a vázlat illetve fotó a munkavégzés helyén; 
o a matricák és levonók alkalmazása; 
o a nagyobb díszítő elemek felhelyezése a bőrre melyek takarják a szemet;  

• Engedélyezett: 
o a témához, munkához illeszkedő díszítő elemek használata (flitterek, strassz kövek,  

csillám, tollak stb.); 
o a szem környéki rajz vagy rajz részlet, motívum; 
o óra használata;  

• Értékelési szempontok: 
o technika (összetettség, tisztaság, kompozíció); 
o szín (harmónia, eredetiség); 

 

o ábrázat (egyezés a témával, harmónia, profi modellválasztás);  
• A teljesítés ideje: 50 perc+ 5 a frizura és a kellékek elrendezésére. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

3.Stage Make-Up. Fantázia smink  

Verseny időtartama: junior 120 perc  

  mester 110 perc 

Téma: Szabadon választott.  

A smink elkészítésével kapcsolatos követelések: 

• A versenyző a témának megfelelően készítse el a sminket.  
• A modell előalapozása megengedett. 
• Mindennemű anyag használata megengedett ( toll, flitter,csillám stb.) • Soros vagy tincses 
műszempilla kötelező ( amit nem készíthetnek el előre ).  
• Előre beültetett 3D szempilla használata tilos! 

• Tetoválás tilos!  
• Öltözet : a modell ruhája,sminkje, frizurája harmonizáljon egymással .• Szabályok 
megszegése pontlevonást, akár kizárást is vonhat maga után ! 

 

A versenymunkákat 5 fős szervezőktől független zsűri bírálja. 

A pontozás szempontjai:  

• alapozás és satírozás 1-10 pont 

• minőség és technika 1-10 pont  
• összhatás és kompozíció 1-10 

• téma és kreativitás 1-10 pont 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.Reklámkép. 

Téma: Keleti kultúra 
Kategória nélküli 

 

 

A reklámkép egyedi stílusban, szabad formában készül.  

• Minden reklámképnek készen kell lennie a verseny kezdete előtt 100% -osan, vagyis 
a munkát előre elkészített, teljesen kész formában kell bemutatni.  

• A nyomtatott munka mérete 30x40 cm legyen.  
• A reklámképet fényes vagy matt papírra kell kinyomtatni.  
• A munka teljesen készen kell, hogy legyen a témának megfelelően. 

 

Megengedett: 

- minden szín használata  
- használhat tárgyakat és kiegészítőket (virágszirmokat, festékek, strasszok 

stb.), amelyek megfelelnek a munka témájának  
- dekoráció és kiegészítő anyagok 10% -ig terjedhetnek az arcon a képen 

Nem megengedett 
- használni korábban közzétett munkákat (magazinokban, közösségi oldalakon stb.)  
- a képfeldolgozás nem torzíthatja a színeket, nem módosíthat a bőr felületét, 

- mesterségesen létrehozott különleges hatások (képfeldolgozás)  
- képfeldolgozó programokkal nem lehet hozzáadni elemeket 

 

A pontozás szempontjai: 

- az összhatás, teljes benyomás a munkáról  
- megfelel-e a témának  
- megfelelő kompozíció a munkában (az összes elemnek és az arc helyének meg 

kell felelnie a képi és fotóművészeti kritériumoknak).  
- a fotón látható jellemnek logikusan befejezettnek kell lennie  
- olvashatóság - A sminknek a fotókompozíció központi elemének kell lennie, 

és először fel kell hívnia a figyelmet.  
- a munka bonyolultsága (innovatív technikák használata és divatos jellem)  
- a munka pontossága és tisztasága.  
- színválasztás (a színek harmonikus kombinációja) 

- eredetiség 

 

- A munkát előre kell elkészíteni és a verseny kezdete előtt a szervezőbizottsághoz kell  

eljuttatni. 

 

- jelöljék meg a kép készítésében részt vett mesterek nevét (fotós, virágdekoratőr,  

fodrász, tervező stb.)  

A bíráknak jogukban áll a forrásanyag feldolgozás nélküli formáját elkérni, ha vannak 
olyan vitás kérdések, amelyek a kép feldolgozására vonatkoznak. 



 

   
 

 


