Правила участі в Чемпіонаті
Загальні вимоги для майстрів перукарського мистецтва
Для оцінювання журі застосовується 30-бальна оцінка по кожному виду робіт: max - 30 балів, min - 23
бали. Рада старійшин контролює відповідність роботу установленним правилам. Змагання на Чемпіонаті
будуть проходити в двух вікових категоріях. У категорії юніорів мають право брати участь особи до 23
років (за винятком 23-го дня народження в день виступу).
В основній віковій категорії можуть брати участь особи, від 23 років і старше (без обмеження за віком).
Учасники, які посіли призові місця, нагороджуються дипломами, кубками та призами.
Після жеребкування учасники займають свої робочі місця з моделями і не повертаються в гримерки.
1. Учасники повинні показати професіоналізм, смак, творчу фантазію і бачення перспективної
комерційної моди.
2. В виконуваних роботах важливо підкреслити єдність стилю і цілісність
створюваного образу (індивідуальність + зачіска + макіяж + костюм + аксесуари).
3. У роботі необхідно суворо дотримуватися правил даної номінації.

1. В роботі важливо застосовувати нові технологічні процеси стрижки, укладки, фарбування, а також
сучасні парфумерно-косметичні препарати будь-яких фірм-виробників, якщо інші не були надані
Оргкомітетом.
2. Заборонено використовувати в роботі військову, релігійну та культову символіку.
3. Моделям заборонено допомагати учасникам при виконанні робіт, а саме: торкатися до волосся.
4. Учасники повинні виконувати всі роботи на одній і тій же моделі, якщо інші правила не обумовлені
додатково.
5. Моделі під час виконання роботи повинні бути одягнені в накидки.
6. Під час роботи суддівської колегії моделі повинні сидіти або стояти обличчям до дзеркала, в залежності
від умов номінації.
7. Недотримання правил Чемпіонату штрафується Радою старійшин від одного до п'яти штрафних балів.
8. Учасники починають і закінчують роботу по удару гонга.
9. Рішення суддів. Рішення (сертифікованих) суддів остаточні.
10. Претензії. Учасники можуть подавати свої претензії і рекламації протягом 30 днів після завершення
заходу.
11. З 2020 року ставиться одна оцінка за все критерії.
Примітка: всі фотографії в правилах СПУ вказані тільки в якості прикладу.
Конкурсант повинен показати своє бачення, при дотриманні форми і силуету зачіски.
ЧОЛОВІЧІ МАЙСТРИ:
НОМІНАЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНИХ ПРАВИЛ ОМС
1. Технічна чоловіча зачіска на короткому волоссі (2 вида робіт):
1 вид - креативна зачіска
2 вид - класична стрижка і укладка
КАТЕГОРІЇ: МАЙСТРИ, ЮНІОРИ
2. Авангард
Без поділу
НОМІНАЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО АВТОРСЬКИХ ПРАВИЛ
1. Авторська чоловіча салонна стрижка
салонна стрижка і укладка.
КАТЕГОРІЇ: МАЙСТРИ, ЮНІОР
2. Чоловічий модний образ. БЕЗ РОЗПОДІЛУ НА КАТЕГОРІЇ.
3. Авторська чоловіча стрижка BARBER EXPERT в стилі FADE
4. Хайр тату вистриг по тушовці
5. Дизайн та оформлення бороди
Номінації для учнів:
1. Чоловіча повсякденна стрижка та укладка

НОМІНАЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНИХ ПРАВИЛ ОМС

Технічна чоловіча зачіска на короткому волоссі (2 вида робіт)
ПЕРШИЙ ВИД РОБІТ - креативна зачіска

 Виконується на манекен-голівці.
 Учасники виконують креативну, текстуруючу укладку.
 Зволоження волосся. Перед початком змагань усім учасникам дається 2 хвилини, щоб
зволожити волосся моделей. Волосся повинно бути гладко зачесаним назад.
Старійшини перевіряють виконання цієї вимоги. Невиконання цього правила тягне за собою
нарахування штрафних балів.
 Довжина волосся. Довжина волосся над вухами і на потилиці повинна бути не менше 2 см, в
інших місцях - за бажанням учасника.
 Стрижка. На подіумі стрижка заборонена
 Колір. Дозволено використання до 2-х гармонійно поєднаних кольорів.
Дозволені кольори: білий, чорний, коричневий, блонд і сріблястий. Решта
кольорів заборонені. Члени журі / Старійшини перевірять дотримання даного правила.
 Інструменти для укладання. Дозволені всі інструменти для укладки.
 Препарати. Дозволено використання всіх фіксуючих препаратів (гелі, воски, спреї).
 Нарощування. Нарощування волосся заборонено.
 Костюм. Одяг моделі повинен відповідати сучасній моді. Військова форма або історичні
костюми заборонені.
 Штрафні санкції. Учасники, які не дотримуються вищеперерахованих правил, будуть покарані
старійшинами нарахуванням штрафних балів.
 Критерії оцінки: форма, чистота виконання, колір
 Час Категорії: майстри 30 хвилин, юніори 35 хвилин

ДРУГИЙ ВИД РОБІТ - класична стрижка і укладка

 Виконується на тій же або інший манекен-голівці.
 Учасники виконують класичну стрижку і укладку у вільній техніці.
Потилична і бічні зони повинні бути оформлені (профільовані і градуйовані) традиційним
способом. Зачіска може бути як з проділом, так і без нього.
 Зволоження волосся. Перед початком змагань необхідно зволожити волосся моделей. Волосся
повинно бути гладко зачесаним назад.

Старійшини перевіряють виконання цієї вимоги.

Невиконання цього правила тягне за собою нарахування штрафних балів.
 Довжина волосся. Довжина волосся над вухами і на потилиці повинна бути не менше 2 см, в
інших місцях - за бажанням учасника.
 Контури. Перед початком виконання роботи старійшини перевіряють контури волосся в
потиличній і бічних зонах манекен-голівки; останні не повинні бути підготовлені заздалегідь.
 Інструменти. Машинки і філіровочні ножиці заборонені. Всі інші інструменти для стрижки
дозволені.
 Стрижка. Затилочная зона повинна бути профільована і градуйована традиційним способом.
Перед початком змагань старійшини перевіряють контури волосся в потиличній і бічних зонах
голови моделі.
 Укладання. Дозволені всі інструменти і препарати для укладання волосся. Укладання може
бути з прямою лінією контуру або без неї.
 Забороняється піднімати коміри.
 Нарощування. Нарощування волосся заборонено.
 Колір. Волосся моделі повинні бути чорного кольору.
 Костюм. Одяг моделі повинен відповідати сучасній моді. Військова форма або історичні
костюми заборонені.
 Штрафні санкції. Учасники, які не дотримуються вищеперерахованих правил, будуть
покарані старійшинами нарахуванням штрафних балів відповідно до діючого переліку
порушень і штрафних санкцій за ці порушення.

 Критерії оцінки: класична стрижка, форма, колір
 Час Категорії: майстри 35 хвилин, юніори 40 хвилин

Прогресивна Зачіска OMC Авангардна зачіска

 Допускається виконання на манекен-голові і на живій моделі. Оцінюються окремо.
Волосся повинно бути заздалегідь укладено.
 Учасники розраховують 5 хвилинами для створення повного авангардного образу.
 Довжина волосся. Довжина волосся вільна
 Стрижка. Стрижка волосся заборонена.
 Інструменти. Дозволено використання будь-яких інструментів для укладання.
 Препарати. Використання всіх препаратів дозволено.
 Колір. Використання кольорів вільно. Кольорові спреї заборонені.
 Нарощування. Нарощування волосся дозволено.
 Штрафні бали: Учасники, які не дотримуються вищеперерахованих правил, будуть
покарані старійшинами нарахуванням штрафних балів відповідно до діючого переліку порушень і
штрафних санкцій.
 Критерії оцінки: Цілісність образу, авторська ідея, форма.
 Час: 5 хвилин. Без поділу на категорії

НОМІНАЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО АВТОРСЬКИХ ПРАВИЛА СПУ

Авторська чоловіча салона стрижка.

 Зволоження волосся. Учасники та моделі займають свої робочі місця. Генеральний комісар дає їм
три (3) хвилини на зволоження волосся моделей. Якщо волосся зволожене недостатньо, старійшини
зволожують їх додатково.
 Колір Градація не більше двох кольорів. Кольорові спреї заборонені. Фарбування обов'язково.
Неонові кольори заборонені.
 Довжина волосся Довжина волосся в тім'яній зоні повинна становити не менше 5 см., Крім чубчика.
Перед початком змагань довжина волосся по периметру голови (над вухами, в
потиличній зоні) повинна становити не менше 2 см. Окантовка на потилиці обов'язкова!
 Стрижка: всі інструменти для стрижки дозволені, включаючи машинки. Довжина в скроневих і
потиличної зонах вільна.
 Укладання Дозволено використання будь-яких інструментів
 Препарати Дозволяється використання всіх фіксуючих препаратів (гелів, воску, спреїв).
 Одяг Одяг моделі повинен відповідати сучасній моді. Військова, форма, культові та історичні
костюми заборонені.
 Штрафні бали Учасники, які не дотримуються правил, будуть покарані старійшинами нарахуванням
штрафних балів відповідно до чинного переліком порушень та штрафних санкцій за ці порушення.
 Критерії оцінки стрижка, форма, ідея
 Час майстри 40 хвилин, юніори 45 хвилин

Чоловічий модний образ.

Робота виконана заздалегідь
 Виконується на моделі.
 Учасник створює повний модний образ
 Зачіска повинна виглядати, як зійшли з обкладинки професійних модних журналів.
 Моделі виходять на подіум в повному модному образі, готові до оцінки членами журі. Журі враховує
загальний зовнішній вигляд моделі: зачіску, макіяж, костюм і аксесуари. Учасники розраховують на

5 хвилин, щоб останніми дотиками довести образ моделі до кінцевого варіанту.
 Члени журі оцінюють моделі. Модель стоїть біля свого дзеркала. На моделі закріплюється номер
дзеркала учасника, який вона повинна носити протягом усього конкурсу.
 Штрафні бали: Учасники, які не дотримуються вищеперерахованих правил, будуть
покарані старійшинами нарахуванням штрафних балів відповідно до діючого переліку порушень і
штрафних санкцій.
 Забороняється! Використання кольорових спреїв і створення артистичних образів (вигадливих)
 Критерії оцінки: Цілісність образу, авторська ідея, форма.
 Час: 5 хвилин

Авторська чоловіча стрижка BARBER EXPERT в стилі FADE

ОДИН ВИД РОБОТИ - Салонна стрижка і укладка
 Виконується на моделі.
 Учасники виконують модну стрижку і укладку на короткому волоссі в стилі Fade.
Fade (класичний барберінг) - це чоловіча техніка стрижки «нанівець», виконується машинкою для
стрижки і ножицями, створюючи плавний (оксамитовий або димчастий)
перехід від 0 мм до необмеженої довжини.
 Перехід димки повинен починатися не вище потиличної кістки
Для виконання максимально якісної роботи іноді, потрібно кілька машинок. Закінчені зачіски повинні
виглядати, як на обкладинках модних журналів.
 Зачіска повинна бути дійсно модною і подобатися споживачам і мати мужній зовнішні вигляд. Волосся
пофарбоване, не світліше 5-го рівня глибини тону або натуральне.
Зволоження волосся. Учасники та моделі займають свої робочі місця. Генеральний комісар дає їм три
(3) хвилини на зволоження волосся моделей. Якщо волосся зволожене недостатньо, старійшини
зволожують їх додатково.
 Колір. Кольорові спреї заборонені. (Колір волосся повинен бути натуральний або до 5 рівня глибини
тону, яскраві кольори заборонені)
 Довжина волосся. . Довжина волосся вільна. Перед початком змагань довжина волосся по периметру

голови (над вухами, в потиличній зоні) повинна становити не менше 1 см.
 Стрижка. Дозволено використання всіх інструментів. Борода оформлена заздалегідь.
 Нарощування. Нарощування волосся заборонено.
 Укладання. Всі інструменти для укладання дозволені.
 Препарати. Дозволяється використання всіх фіксуючих препаратів (гелів, воску, спреїв).
 Заборонено! Артистичні і авангардні зачіски.
 Одяг. Одяг моделі повинен відповідати сучасній моді.
 Штрафні бали. Учасники, які не дотримуються правила, будуть покарані старійшинами нарахуванням
штрафних балів відповідно до діючого переліку порушень і штрафних санкцій за ці порушення.
 Критерії оцінки: техніка стрижка, форма, цілісність образу.
 Час. Категорії: майстри 45 хвилин, юніори 50 хвилин.

Hair Tatoo. Художній вистриг волосся. Тема вільна.

 Учасники виконують малюнок по тушевці за допомогою машинки, бритви або ножиць.
 Модель виходить на подіум з базової стрижкою.
 Допускається до 20% зачіски з довжиною волосся більше 6 мм.
 Фарбування виконується заздалегідь.
 Попередньо вистрижений контур малюнка, олівцева розмітка заборонені.
 Колір. Вибір кольору вільний
 Костюм, макіяж, аксесуари. Майстер повинен оригінально поєднати в єдиний образ малюнок,
фарбування волосся, макіяж і одяг моделі.
 Стрижки. Майстер повинен оригінально поєднати в єдиний образ малюнок по тушевці, не порушуючи
лінію окантовки.

 Критерії оцінки: ідея, малюнок, чистота. Виставляється одна оцінка
 Час 40 хв Без поділу на категорії

Дизайн та оформлення бороди

 Колір. Колір волосся на бороді повинен бути не світліше 5 рівня глибини тону. Кольорові спреї
заборонені.
Довжина волосся. Довжина волосся на бороді вільна
 Укладання. Дозволено використання будь-яких інструментів
Препарати. Дозволяється використання всіх фіксуючих препаратів (гелів, воску, спреїв).
 Костюм. Одяг моделі повинен відповідати сучасній моді. Військова форма або історичні костюми
заборонені
 Штрафні бали. Учасники, які не дотримуються правил, будуть покарані
старійшинами нарахуванням штрафних балів відповідно до діючого переліку порушень і штрафних
санкцій за ці порушення.
 Критерії оцінки стрижка, форма, ідея. Оцінюється однієї оцінкою.
 Час майстри 20 хвилин, юніори 25 хвилин

Чоловіча повсякденна стрижка з укладкою (для учнів)

 Учасники виконують модну повсякденну комерційну стрижку з укладанням, на базі стрижки
"Полечка" або "Напівбокс».
 Форма. Зачіска повинна мати модну форму, вигідно підкреслювати зовнішність моделі,
відповідати виконуваному виду роботи.
 Дозволяється хімічна завивка (природна), забарвлення або тонування волосся
відповідно до моди і стилю зачіски і не більше 2-х кольорів. Фарбування не обов'язково.
 Зволоження волосся. Моделі виходять на робочі місця з чистими вологим волоссям.
 Стрижка. Повинно бути зістрижено не менше 3 см волосся. Довжина, що залишилася на 40%
зачіски повинна бути не коротше 5 см. Допускається до 20% від загального обсягу 0,5 см.
 Забороняється застосовувати електромашинки для стрижки волосся.
 Інструменти. Допускається використання будь-якого інструменту для укладання волосся.
Дозволено укладання пальцями.
 Одяг і аксесуари повинні відповідати моді і створювати цілісний і мужній образ разом із
зачіскою.
 Штрафні бали. Учасники, які не дотримуються вищеперерахованих правил, будуть покарані
старійшинами нарахуванням штрафних балів відповідно до діючого переліку порушень і
штрафних санкцій.
 Критерії оцінки: стрижка, форма, ідея.
 Час Категорії: учні 60 хвилин

