
 
 
 
 

 

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

Royal Beauty  Kárpát- Kupa – 2020. 

Tudnivalók: 
 

A rendezvény ideje: 2020. május 2.  
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. 

 

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 

 

Fodrász művészet 

 

Általános követelmények  
Értékeléskor a zsűri minden kategóriában 30 pontos pontrendszert használ: maximum  
– 30 pont, minimum – 24 pont. Az előzsűrik 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 

nyereményekben részesülnek. A regisztrálást követően a versenyzők és modelljeik 

elfoglalják a számukra kijelölt helyet, a versenyszám megkezdése előtt.  
1. A versenyzőknek be kell mutatniuk szaktudásukat, ízlésüket, fantáziájukat és a 
divatról alkotott elképzelésüket.  



 
2. Fontos, hogy az elkészítendő munkákban a versenyzők hangsúlyozzák a stílus és  

a teljes megjelenés egységét (egyediség + frizura + smink + öltözet + kiegészítők).  

 

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 

nomináció feltételeinek megfelelően.  
9. A szabályok megszegését 1-5 bűntető ponttal 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Női fodrász verseny 

 

Női fodrász Az NFT (Nemzetközi Fodrász Egyesület) szabályainak megfelelő 

kategóriák 
 

1. Divatos női frizura hosszú hajon – nappali hajviselet. 
 

Kategóriák: mester, junior. 

2. Divatos női frizura hosszú hajon – estélyi frizura. 
 

Kategóriák: mester, junior. 
 

Az UFE (Ukrán Fodrász Egyesület) szabályainak megfelelő kategóriák 
 

1. Esküvői frizura 

Kategóriák: stylist, mester, junior. 
 

2. Fonással díszített alkalmi frizura 

Kategóriák: stylist, mester, junior. 
 

3. Kreatív frizura hajrészek, póthaj használatával. A téma szabadon választott. 

Kategóriák nélkül. 

4. Full Fashion Look. Teljes divatos kinézet. 
 

Kategóriák nélkül. 
 

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 NFE (Nemzetközi Fodrász Egyesület) szabályainak megfelelő kategóriák 

 

Divatos női frizura hosszú hajon  

 

1. Nappali hajviselet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. Babafejen vagy modellen mutatják be. A versenyzők egy divatos frizurát 

készítenek hosszú hajon. A modell haja legyen kiengedve. A versenyzők elfoglalják 

a számukra kijelölt helyet. A versenyzők rögzíthetik a modell/babfej haját hajtűk, 

stb. segítségével, de nem formázhatják meg a hajat a verseny kezdete előtt. Amint 

elkezdik a munkát, a hajtűket, stb., ki kell venni a modell hajából. Amennyiben a 

modell haja hátra van fésülve, meg van emelve oldalt, stb., a versenyző 

bűntetőpontokat kap.  
2. Tilos a művészi vagy fantázia frizura létrehozása!  
3. Hajhossz: vállig érő vagy hosszabb. A haj fokozása nem kötelező (a haj 

hossza közötti különbség legalább 10 cm legyen, kivétel a frufru).  
4. Szín: minimum 2 szín használata kötelező. Színező hajspray használata tilos! 
5. Eszközök: hajformázáshoz szükséges eszközök használata megengedett, 

de semmilyen eszköz (csipesz stb.) sem maradhat a kész frizurában.  
6. Formázás: a frizura legyen egységes. A végeredményben a haj maradjon 

szabadon, kiengedve. a modell haja csak egy oldalon lehet hátra fésülve. 

7. Termékek: bármilyen termékek használata megengedett. 

8. Tartó elemek: hajmegtartó elemek használata a hajban tilos! 

9. Póthaj: használata tilos! 

10. Hajhosszabbítás: a hajhosszabbítás tilos! 

11. Kiegészítők, díszek: használata a hajban tilos! 

12. Ruházat: a ruházat feleljen meg a mindennapi divatnak. 

13. Büntetések: a szabályokat megszegő versenyzők bűntető pontokat kapnak.  
14. Értékelés: szín, forma és sziluett, a teljes kinézet összhangja. 

15. Idő: mester – 15 perc 

junior – 20 perc. 
 

Divatos női frizura hosszú hajon  
 
 

2. Estélyi frizura  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
A versenyzők egy magas, divatos, estélyi frizurát mutatnak be hosszú hajon, 

figyelembe véve a modell teljes megjelenését. A frizura feleljen meg a 

fogyasztók széles körének.  

1. Babafejen vagy modellen mutatják be.  
2. A munka elején a modell haja egyenes és hátra van fésülve. Tilos a csipeszek, 
stb. használata!  
3. Miután a versenyzők befejezték a munkát, kapnak néhány percet arra, hogy 
olló segítségével letisztítság a hajvégeket.  
4. Ebben a kategóriában fontos, hogy a haj ne legyen kiengedve, a modell haja 

legyen felfogva (a haj mindössze 15 %-a lehet kiengedve).  
5. Hajhossz: vállig érő vagy hosszabb. A haj fokozása nem kötelező (a haj hossza 

közötti különbség legalább 10 cm legyen, kivétel a frufru).  
6. Szín: minimum 2 szín használata kötelező. Színező hajspray használata tilos! 

7. Eszközök: hajformázáshoz szükséges eszközök használata megengedett.  
8. Termékek: bármilyen termékek használata megengedett. 

9. Póthaj: használata tilos! 

10. Hajhosszabbítás: a hajhosszabbítás tilos! 

11. Tartó elemek: hajmegtartó elemek használata a hajban tilos!  
12. Kiegészítők, hajdíszek: maximum 2 dekoratív csipesz használata megengedett (a 

dekoratív dísz átmérője nem lehet több 7,5 cm-nél.)  
13. Büntetések: a szabályokat megszegő versenyzők bűntető pontokat kapnak.  
14. Értékelés: forma, szín, összhang. 

15. Idő: mester – 20 perc 

junior – 25 perc. 

 

Esküvői frizura  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Modellen mutatják be. 

2. A frizurát technikai elemek nélkül kell elkészíteni.  
3. A versenyzők egy hagyományos és divatos mennyasszonyi frizurát mutatnak be 

hosszú hajon. Egy teljes megjelenést alakítanak ki (Total Look).  



 
4. A modellek egyenes hajjal jelennek meg. A hajuk lehet nedves vagy száraz, de 

semmiképp sem lehet előre megformázva. Az előzsűri ellenőrzi a modellek haját, 

majd simára hátra fésüli. Miután a versenyzők befejezték a munkát, kapnak néhány 

percet, hogy olló segítségével letisztítják a hajvégeket.  
5. Öltözék és kiegészítők: tilos a fekete szín használata!  
6. Hajhossz: vállig érő vagy hosszabb. A haj fokozása nem kötelező (a haj hossza 

közötti különbség legalább 10 cm legyen, kivétel a frufru).  

7. Termékek: bármilyen termékek használata megengedett.  
8. Szín: szabadon választott. A haj festése kötelező jellegű (maximum 2 szín 

használható, az egyik az alapszín). Színező hajspray használata tilos!  
9. Póthaj: használata tilos!  
10. Hajhosszabbítás: a hajhosszabbítás tilos! 

11. Tartó elemek: hajmegtartó elemek használata a hajban tilos! 

12. Eszközök: hajformázáshoz szükséges eszközök használata megengedett. 

13. Hajdíszek: az adott kategóriának megfelelő hajdíszek használata megengedett. 

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

15. Értékelés: forma, szín, összhang. 

16. Idő: stylist – 30 perc  

mester – 30 perc 

junior – 35 perc, 

Az adott kategóriában tilos a technikai elemek használata. 
 
 
 

Fonással díszített alkalmi frizura  
 

 

Alkalmi frizura – a hajformázás egy változata, amely egy egyfajta átmenetet alkot az 

estélyi és a mindennapi frizurák között. Nem túl szigorú, könnyed hullámokat és 

fonott elemeket tartalmaz. A sziluett és a forma feleljen meg az adott stílusnak, a 

hangsúly a modell külsején legyen. A versenyzők feladata, hogy egy megnyerő 

frizurát alkossanak fonott elemekkel.  

1. Modellen mutatják be. A modellek száraz vagy nedves hajjal jelennek meg. 

Megengedett a haj göndörítése, stb. A sminket a verseny kezdete előtt kell 



 
elkészíteni. A ruházat feleljen meg az adott kategóriának, egészítse ki a modell teljes 

megjelenését.  
2. Hajmegtartó elemek használata megengedett. 

3. Eszközök: hajformázáshoz szükséges eszközök használata megengedett. 

4. Termékek: bármilyen termékek használata megengedett  
5. Szín: a hajfestést a versenyt megelőzően kell elvégezni. Színező hajspray 

használata tilos!  
6. Póthaj: használata nem kötelező, de alkalmazása estén a frizura 15%-át teheti ki. 
Csak természetes hajból készült póthaj engedélyezett.  
7. Hajhosszabbítás: A természetes hajhosszabbítás megengedett (a hajtömeg 15 %-

a). A versenyt megelőzően kell elvégezni. A hajhosszabbítás bármilyen módon 

végezhető.  
8. Hajdíszek, kiegészítők: hajdíszek, kiegészítők használata megengedett (a haj 

felületének 15 %-át takarhatják). A verseny kezdete előtt a hajdíszeket és a 

kiegészítőket az asztalon kell elhelyezni. 

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

10. Értékelés: ötletesség, szín, forma. 

11. Idő: stylist – 40 perc 

mester – 40 perc 

junior – 45 perc. 
 
 
 

 

Kreatív frizura hajrészek, póthaj használatával. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A modellek értékelésre készen jelennek meg. A bírálóbizottság a modell teljes 

megjelenését értékeli: frizura, smink, ruha és kiegészítők. A versenyzők 5 percet 

kapnak az utolsó simításokra. 

A frizura elkészítése során az alábbi szabályokat kell betartani: 

1. Hajhossz: szabadon választott. 



 

2. Termékek: bármilyen termékek használata megengedett. 

3. Szín: szabadon választott. 

4. Eszközök: hajformázáshoz szükséges eszközök használata megengedett.  
5. Hajdíszek, kiegészítők használata megengedett. 

6. Póthaj: használata megengedett. Korszerű technikák használata javasolt. 

7. Ruha, smink, kiegészítők: legyenek összhangban a teljes megjelenéssel. 

8. Hajtűk, tartóelemek használata megengedett. 

9. Tilos a parókák és fejdíszek használata! 

10. A kész frizura legyen összhangban a teljes megjelenéssel. 

11. Büntetések: a szabályokat megszegő versenyzők bűntető pontokat kapnak.  
12. Értékelés: kreativitás, teljesség (összhang), kivitelezés nehézsége. 

13. Idő: 5 perc (nincs kategória). 
 

Full Fashion Look. Teljes divatos női kinézet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Előre kell elkészíteni. 

1. Modellen mutatják be.  
2. A versenyzők egy teljes divatos megjelenést hoznak létre (Full Fashion Look). Az 

ebben a kategóriában bemutatott frizurák a divatlapok címlapján szereplő 

frizurákhoz hasonlítsanak.  
3. A modellek értékelésre készen jelennek meg. A zsűri a modell teljes 

megjelenését értékeli: frizura, smink, ruha és kiegészítők. A versenyzők 5 percet 

kapnak az utolsó simításokra.  
4. Szín: szabadon választott. A hajfestést előre kell elvégezni. Színező 

hajspray használata tilos.  



 
5. Hajhosszabbítás: a hajhosszabbítás bármilyen módon végezhető. A 

verseny kezdete előtt kell elvégezni.  
6. Miközben a zsűri értékel, a modell a saját tükrénél áll. A modell ruhájára 

ráerősítik a tükörszámát, amelyet a verseny végéig viselnie kell.  
7. Büntetések: a szabályokat megszegő versenyzők bűntető pontokat kapnak.  
8. Értékelés: teljesség, ötletesség, forma. 

9. Idő: 5 perc (nincs kategória). 


