Загальні вимоги
У категорії «Юніор» мають право приймати участь особи до 23 років (за винятком 23- го дня
народження в день виступу). В основній віковій категорії «Майстер» можуть брати участь
особи від 23 років і старше (без обмеження за віком). Учасники, які посіли призові місця,
нагороджуються дипломами, кубками та призами.
Категорія «Тренер». Не має обмеження за віком. Робота в категорії Тренер, повинна бути
виконана, як тренд. Робота повинна базуватися на основі персональних ідей і світових трендів. В
результаті робота повинна стати популярною і модною на міжнародному рівні.
Після жеребкування учасники займають свої робочі місця з моделями і не
повертаються в гримерки.
•

Учасники

повинні

показати

професіоналізм,

смак,

творчу

фантазію

і

бачення

перспективної комерційної моди.
•

В виконуваних роботах важливо підкреслити єдність стилю і цілісність створюваного
образу (індивідуальність + зачіска + макіяж + костюм + аксесуари).

•

У роботі необхідно суворо дотримуватися правил даної номінації.

•

У 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.

•

Заборонено використовувати в роботі військову, релігійну та культову символіку.

•

Моделям заборонено допомагати учасникам при виконанні робіт, а саме торкатися до
волосся.

•

Учасники повинні виконувати всі роботи на одній і тій же моделі, якщо інші правила не
обумовлені додатково.

•

Моделі під час виконання роботи повинні бути одягнені в накидки.

•

Під час роботи суддівської колегії, моделі повинні сидіти або стояти обличчям до дзеркала,
в залежності від умов номінації.

•

Розмова учасників з глядачами або моделлю будуть розцінюватися як консультування.
Будь-які такі випадки розглядаються як порушення або, навіть, як привід для
дискваліфікації.

•

Недотримання правил Чемпіонату штрафується Радою старійшин від одного до п'яти
штрафних балів.

•

Учасники починають і закінчують роботу по удару гонга.

•

Рішення суддів. Рішення (сертифікованих) суддів остаточні.

•

Претензії. Учасники можуть подавати свої претензії і рекламації протягом 10 днів після
завершення заходу.

Оргкомітет Чемпіонату залишає за собою право вносити зміни в регламент
виступу і поділ номінації на категорії.
•

Якщо в номінаціях з розділенням на категорії буде приймати участь менше 5 учасників у
кожній категорії (наприклад 4 майстри і 3 юніори), суддівська колегія може прийняти
рішення оцінювати роботи учасників разом.

При цьому, час виконання роботи не

змінюється, робота виконується за регламентом.
•

У номінаціях, які виконуються за правилами ОМС, дозволено виступати як на моделях,
так

•

і

на

манекен-

головах

з

плечима

виключно

таких

виробників:

У випадку, якщо кількість учасників, які виступають на моделях буде більше 5,
і на манекен головах буде більше 5, тоді суддівська колегія оцінюватиме
роботи на моделях і манекен- головах окремо. У разі якщо учасників, які
виступають на моделях буде менше 5, і на манекен- головах менше 5,
суддівська колегія буде оцінювати роботи, виконані на моделях і на манекенголовах, разом.

УВАГА! Якщо в номінації бере участь менше 5 осіб, то оргкомітет чемпіонату має право зняти
дану номінацію з участі.

ЖІНОЧІ МАЙСТРИ:
НОМІНАЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНИХ ПРАВИЛ ОМС
(міжнародна організація перукарів)
1. Модна жіноча зачіска на довгому волоссі (2 види робіт):
1-й вид - денна зачіска
2-й вид - модна вечірня зачіска
КАТЕГОРІЇ: МАЙСТРИ, ЮНІОРИ
2. Весільна зачіска:
1-й вид - престиж - зачіска для Гала-вечора
2-й вид - престиж - зачіска для нареченої
КАТЕГОРІЇ: МАЙСТРИ, ЮНІОРИ
3. Технічна жіноча зачіска на короткому волоссі:
1-й залік - Креативна зачіска (Ladies Creative Style)
2-й залік - Вечірня зачіска (Ladies Hair By Night)
КАТЕГОРІЇ: МАЙСТРИ, ЮНІОРИ

НОМІНАЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО АВТОРСЬКИХ ПРАВИЛ СПУ
4. Коктейльна зачіска з елементами плетіння.
КАТЕГОРІЇ: ТРЕНЕРИ, МАЙСТРИ, ЮНІОРИ, СТУДЕНТИ
5. Сучасна салонна зачіска. Тема «Світське життя».
КАТЕГОРІЇ: ТРЕНЕРИ, МАЙСТРИ, ЮНІОРИ, СТУДЕНТИ
6. Фантазійна зачіска з елементами пастижерних виробів. Тема вільна.
БЕЗ РОЗПОДІЛУ НА КАТЕГОРІЇ
7. Модна жіноча зачіска «Голлівудська хвиля». NEW.
БЕЗ РОЗПОДІЛУ НА КАТЕГОРІЇ, СТУДЕНТИ
8. Комерційна салонна стрижка.
КАТЕГОРІЇ: ТРЕНЕРИ, МАЙСТРИ, ЮНІОРИ, СТУДЕНТИ
9. Жіночий модний образ. Full Fashion Look.
БЕЗ РОЗПОДІЛУ НА КАТЕГОРІЇ
10. Модна жіноча зачіска «Стильний хвіст».
КАТЕГОРІЇ: МАЙСТРИ, ЮНІОРИ
11. Стильне фарбування.
КАТЕГОРІЇ: ТРЕНЕРИ, МАЙСТРИ, ЮНІОРИ, СТУДЕНТИ
12. Фарбування Expert Blond (чистий блонд).
БЕЗ РОЗПОДІЛУ НА КАТЕГОРІЇ
13. Весільна зачіска. NEW.
КАТЕГОРІЇ: ТРЕНЕРИ, МАЙСТРИ, ЮНІОРИ, СТУДЕНТИ
14. Зачіска для HAIR SHOW. Тема «Український етно стиль». NEW.
БЕЗ РОЗПОДІЛУ НА КАТЕГОРІЇ
15. Сучасні текстури. NEW.
БЕЗ РОЗПОДІЛУ НА КАТЕГОРІЇ, СТУДЕНТИ
16. Жіноча комерційна стрижка на довгому волоссі. NEW.
КАТЕГОРІЇ: ТРЕНЕРИ, МАЙСТРИ, ЮНІОРИ, СТУДЕНТИ

Номінації для учнів:
1. Сучасна салонна зачіска. Тема «Світське життя».
2. Комерційна салонна стрижка.
3. Весільна зачіска (Сучасна зачіска!!!).
4. Коктейльна зачіска з елементами плетіння.
5. Модна жіноча зачіска «Голлівудська хвиля».
6. Сучасні текстури.
7. Жіноча комерційна стрижка на довгому волоссі.
8. Стильне фарбування.

НОМІНАЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНИХ ПРАВИЛ ОМС
1. Модна жіноча зачіска на довгому волоссі (2 вида робіт)
1 вид. Денна зачіска
ПРИКЛАДИ РОБІТ:

Учасники виходять на арену змагань зі своїми моделями або манекен- головами.
Дозволено виступати на манекен- головах певних фірм виробників (стор. 2). Волосся
моделі або манекен голови повинно бути прямими і сухими. Волосся не повинно бути
попередньо підготовленим або підкрученим. Під час проходу Старійшин всіх учасників
змагань попросять відійти від своїх моделей або манекен- голів і почекати поруч з ареною
змагань. Після проходу Старійшин, які перевірять, чи є волосся моделі або манекенголови прямим, Генеральний Комісар покличе учасників змагань назад до їх дзеркал і
оголосить початок змагання.
1.

Довжина волосся - до плеча або довше. Градуювання волосся факультативне.
Мінімальна різниця довжини волосся - 10 см, крім чубчика.

2.

Колір.

Кольори повинні гармонійно поєднуватися між собою. Члени журі /

Старійшини перевірять дотримання даного правила. Кольорові спреї заборонені.
3.

Інструменти для укладання. Дозволено використання будь-яких інструментів для
укладання, включаючи шпильки для волосся, під час виконання роботи. Після
закінчення роботи зняти всі інструменти для фіксації з волосся (шпильки, затиски і
т.д.)

4.

Укладання. 60% волосся повинно вільно спадати вниз.

5.

Засоби. Дозволено використання всіх фіксуючих засобів.

6.

Прикраси. Заборонено використання будь-яких прикрас для волосся.

7.

Члени журі. Члени журі оцінюють загальне враження зачіски і кольору. Судді повинні

мати можливість бачити зачіску цілком, в тому числі зверху.
Старійшини опустять стільці.
8.

Критерії оцінки. Форма, Колір, Гармонійність образу

9.

Час. Майстри - 25 хвилин, юніори - 30 хвилин.

10. Оцінки. Максимум - 30 балів, Мінімум - 25 балів.

КАТЕГОРІЇ: МАЙСТРИ, ЮНІОРИ.

В іншому випадку

2 вид. Модна вечірня зачіска. «Evening Style»
ПРИКЛАД РОБІТ:

Учасники розташовуються зі своїми моделями або манекен- головами біля дзеркала з
присвоєним їм номером. Дозволено виступати на манекен- головах певних фірм виробників
(стор. 2). На даному етапі волосся моделі або манекен- голови - прямі. Учасників попросять
зачесати волосся назад.

Під час проходу Старійшин всіх учасників змагань попросять

відійти від своїх дзеркал і почекати поруч з ареною змагань. Після проходу Старійшин, які
розчешуть волосся всіх моделей або манекен- голів, Генеральний Комісар покличе учасників
змагань назад до їх дзеркал і оголосить початок змагання. До початку роботи забороняється
використовувати затиски і / або валики. В кінці змагання, протягом відведеного часу на
роботу, учасники можуть використовувати ножиці для підчистки кінчиків волосся.
1.

Довжина волосся - до плеча або довше. Градуювання волосся факультативне.
Мінімальна різниця довжини волосся - 10 см, крім чубчика.

2.

Колір. Кольори повинні гармонійно поєднуватися між собою. Члени журі / Старійшини
перевірять дотримання даного правила. Кольорові спреї заборонені.

3.

Інструменти для укладання. Дозволено використання будь-яких інструментів для
укладання.

4.

Засоби. Дозволено використання всіх засобів.

5.

Постижі. Використання постижів заборонено.

6.

Підтримка зачіски. Засоби підтримки зачіски заборонені.

7.

Прикраси. Прикраси заборонені.

8.

Члени журі. Члени журі оцінюють загальне враження зачіски і кольору. Судді повинні
мати можливість бачити зачіску цілком, в тому числі зверху. В іншому випадку
Старійшини опустять стільці.

9.

Час. Майстри - 25 хвилин, юніори - 30 хвилин.

10. Критерії оцінки. Форма, Колір, Гармонійність образу.
11. Оцінки. Максимум - 30 балів, Мінімум - 25 балів.

КАТЕГОРІЇ: МАЙСТРИ, ЮНІОРИ

2. Весільна зачіска. (2 вида робіт)
1-й вид - престиж - зачіска для Гала-вечора.
ПРИКЛАД РОБІТ:

Учасники та моделі виходять на арену змагань із заздалегідь підготовленою роботою,
готовою до оцінювання членами журі.
Волосся моделі може бути будь-якої довжини за бажанням учасника змагань. Старійшини
вкажуть, де слід розташуватися моделям, після чого учасники зможуть, у разі потреби,
зробити заключні поправки за відведені на це 3 хвилини, після подачі сигналу Генеральним
Комісаром. Постижі і прикраси не повинні покривати більше 30% поверхні голови моделі і
повинні бути прикріплені до волосся моделі. Закінчена зачіска повинна підходити,
наприклад, для урочистого Гала-Вечора. Закінчена зачіска повинна відрізнятися від
вечірньої «Evening Style».

1.

Колір.

Кольори повинні гармонійно поєднуватися між собою.

Члени журі /

Старійшини перевірять дотримання даного правила. Кольорові спреї заборонені.
2.

Члени журі. Члени журі оцінюють загальне враження Престиж-зачіски для Гала-вечора.
Під час оцінювання моделі можуть розташуватися стоячи.

3.

Нарощування. Нарощування волосся заборонено, перуки заборонені.

4.

Час. 3 хвилини.

5.

Критерії оцінки: Форма, Колір, Гармонійність образу.

6.

Оцінки. Максимум - 30 балів, Мінімум - 25 балів.

КАТЕГОРІЇ: МАЙСТРИ, ЮНІОРИ.

2-й вид - Престиж - Зачіска для нареченої.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:

Учасники змагань розташовуються зі своїми моделями або манекен- головами біля дзеркала
з присвоєним їм номером.

Дозволено виступати на манекен- головах певних фірм

виробників (стор. 2). На даному етапі волосся повинне бути прямими і без попередньої
укладки. Учасників змагань попросять зачесати волосся назад. Під час проходу Старійшин,
всіх учасників змагань попросять відійти від своїх моделей або манекен- голів і почекати
поруч з ареною змагань. Після проходу Старійшин, які розчешуть волосся всіх моделей або
манекен- голів, Генеральний Комісар покличе учасників змагань назад до їх дзеркал і
оголосить початок змагання. Учасники виконують технічну зачіску нареченої на довгому
волоссі, орієнтуючись на загальний закінчений образ (total look). Під час змагання учасники
можуть використовувати ножиці для підчистки кінчиків волосся.
1. Довжина волосся - до плеча або довше.

Градуювання волосся факультативне.

Мінімальна різниця довжини волосся - 10 см (за винятком чубчика).

2. Колір. Кольори повинні гармонійно поєднуватися між собою. Члени журі / Старійшини
перевірять дотримання даного правила. Кольорові спреї заборонені.
3. Інструменти для укладання. Дозволено використання будь-яких інструментів для
укладання.
4. Засоби. Дозволено використання будь-яких засобів.
5. Постижі. Використання постижів заборонено.
6. Підтримка зачіски. Засоби підтримки зачіски заборонені.
7. Прикраси. Дозволено використання не більше 2-х прикрас, які не повинні покривати
більше 20% поверхні голови.
8. Нарощування. Нарощування волосся заборонено.
9. Члени журі. Члени журі оцінюють загальне враження зачіски, стилю і кольору. Судді
повинні мати можливість бачити зачіску цілком, в тому числі зверху. В іншому випадку
Старійшини опустять стільці.
10. Критерії оцінки: Форма, Колір, Гармонійність образу.
11. Час. Майстри - 30 хвилин, юніори - 35 хвилин.
12. Оцінки. Максимум - 30 балів, Мінімум - 25 балів.
КАТЕГОРІЇ: МАЙСТРИ, ЮНІОРИ.

3. Технічна жіноча зачіска на короткому волоссі
1-й залік - Креативна зачіска
ПРИКЛАДИ РОБІТ:

Жіночі майстри, комбінована категорія (Ladies Creative Style). Манекен-голова. Дозволено
виступати на манекен головах певних фірм виробників (стор. 2).
Учасники змагань розташовуються зі своїми манекен-головами біля дзеркала з присвоєним
їм номером. Учасники проходять на призначені робочі місця з мокрою головою манекена, не
підготовленою заздалегідь. Під час проходження Старійшин, всім учасникам буде
запропоновано відійти від їх манекен-голів і почекати поруч з ареною змагань. Старійшини
перевірять чи є волосся манекен-голови вологими і рівними. Якщо це не так, Старійшини
знову намочать волосся. Генеральний Комісар покличе учасників назад до своїх дзеркал і
почне змагання.
Нарощування волосся заборонено.
1. Інструменти для укладання. Дозволено використання будь-яких інструментів для
укладання.
2. Інструменти для гоління. Гоління голови манекена заборонено.
3. Засоби для укладання. Дозволено використання всіх фіксуючих засобів.
4. Колір. Кольори повинні гармонійно поєднуватися між собою. Члени журі / Старійшини
перевірять дотримання цього правила. Кольорові спреї заборонені.
5. Підтримка зачіски. Використання будь-яких засобів підтримки в зачісці заборонено.
6. Доповнення зачіски. Нарощування волосся, постижи і декоративні елементи всіх видів
заборонені.
7. Малюнок. Заборонено малювати на шкірі манекен-голівки.
8. Члени журі. Члени журі оцінюють загальне враження зачіски і кольору. Судді повинні
мати можливість бачити зачіску цілком, в тому числі зверху. В іншому випадку
Старійшини опустять манекен-голівки.
9. Критерії оцінки: Форма, Колір, Гармонійність образу.
10. Час. Майстри - 30 хвилин, юніори - 35 хвилин.
11. Оцінки. Максимум - 30 балів, Мінімум - 25 балів.

(після подачі команди "Стоп" Головним Комісаром, в учасників змагань є 3 додаткові
хвилини на одягання манекен-голів. Після цього додатковий час не припиняється, в разі
недотримання, даного правила учаснику нараховується 5 штрафних балів).
КАТЕГОРІЇ: МАЙСТРИ, ЮНІОРИ.

2-й залік - Вечірня зачіска
ПРИКЛАДИ РОБІТ:

Жіночі майстри, комбінована категорія (Ladies Hair By Night). Манекен-голова. Дозволено
виступати на манекен- головах певних фірм виробників (стор. 2).
Учасники змагань розташовуються зі своїми манекен-головами біля дзеркала з присвоєним їм
номером. Волосся манекен-голівки повинно бути заздалегідь підготовленим. Учасників
змагань попросять розчесати волосся. Під час проходу Старійшин, всіх учасників змагань
попросять відійти від своїх манекен-головок і почекати поруч з ареною змагань. Після
проходу Старійшин, які зачешуть волосся всіх манекен-голівок в тому напрямку, в якому
вони були підготовлені, Генеральний Комісар покличе учасників змагань назад до їх дзеркал і
оголосить початок змагання.
1. Інструменти для укладання. Дозволено використання будь-яких інструментів для
укладання.
2. Інструменти для гоління.

Забороняється використовувати інструменти для гоління

манекен-голівки. Мінімальна довжина волосся повинна становити 2см.

3. Колір. Кольори повинні гармонійно поєднуватися між собою. Члени журі / Старійшини
перевірять дотримання цього правила. Кольорові спреї заборонені.
4. Постижі. Дозволяється використання не менше 1 і не більше 3 постижів.
- Постижі не повинні бути підготовлені заздалегідь.
- Постижі можуть бути підстрижені і пофарбовані заздалегідь і повинні лежати на столиках,
готові до розчісування і перевірки Старійшинами.
- Діаметр кожного постижу не повинен перевищувати 5 см, у всіх напрямках.
- Довжина волосся на Постижі факультативна.
- Постижі повинні бути додані до зачіски тільки протягом часу, відведеного на виконання
роботи. Після завершення роботи постижі не повинні покривати більше 30% поверхні
голови.

В кінці змагання, протягом відведеного на роботу часу, учасники можуть

використовувати ножиці для підчистки кінчиків волосся.
- Використання перук заборонено.
5. Підтримка зачіски. Використання будь-яких засобів підтримки в зачісці заборонено.
6. Малюнок. Заборонено малювати на шкірі манекен-голівки.
7. Прикраси. Дозволено використання максимум 2 прикраси, що покривають не більше
20% голови.
8. Нарощування. Нарощування волосся заборонено.
9. Члени журі. Члени журі оцінюють загальне враження зачіски і кольору. Судді повинні
мати можливість бачити зачіску цілком, в тому числі зверху. В іншому випадку
Старійшини опустять манекен-голівки.
10. Критерії: Форма, Колір, Чистота.
11. Час. Майстри - 35 хвилин, Юніори - 40 хвилин.
(після подачі команди "Стоп" Головним Комісаром у учасників змагань є 3 додаткові
хвилини на одягання манекен-головік. Після цього додатковий час не припиняється, в разі
недотримання, даного правила учаснику нараховується 5 штрафних балів).
12. Оцінки. Максимум - 30 балів, Мінімум - 25 балів.
КАТЕГОРІЇ: МАЙСТРИ, ЮНІОРИ

НОМІНАЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО АВТОРСЬКИХ ПРАВИЛ СПУ
4. Коктейльна зачіска з елементами плетіння
ПРИКЛАДИ РОБІТ:

Виконується на моделі.
На подіумі знаходиться один учасник і модель.
На моделі закріплюється номер дзеркала учасника, який вона повинна носити протягом
усього конкурсу.
Моделі виходять на подіум з підготовленими волоссям (сухими або зволоженими на розсуд
майстра). Дозволяється накрутка, гофре і інші види текстур. Макіяж виконується заздалегідь.
Костюм повинен відповідати образу.
1. Дозволяється використання джгутів і будь-яких інших видів плетінь волосся, як елемент
зачіски.
2. Дозволяється використання валика, як елемент підтримки зачіски.
3. Інструменти. Дозволені всі інструменти для укладки.
4. Препарати. Дозволено використання всіх препаратів.
5. Колір. Фарбування волосся виконується заздалегідь. Вибір кольору за комерційною
шкалою. Кольорові спреї заборонені.
6. Постижі. Заборонено використовувати постижи і перуки.
7. Нарощування волосся. Допускається використання нарощеного натурального волосся,
не більше 15% від загального обсягу волосся. Нарощування виконується заздалегідь.
Дозволено будь-який спосіб нарощування.
8. Прикраси. Дозволяється застосовувати прикраси (біжутерія) і доповнення до зачіски, які
закривають поверхню голови не більше ніж на 15%. Перед початком роботи вони лежать
на робочому місці.
9. Штрафні бали. Учасники, які не дотримуються вищеперерахованих правил, будуть
покарані старійшинами нарахуванням штрафних балів, відповідно до діючого переліку

порушень і штрафних санкцій.
10. Критерії оцінки: Авторська ідея, Колір, Форма.
11. Час. Тренери-35 хвилин, Майстри-40 хвилин, Юніори -45 хвилин, Студенти-60
хвилин.
КАТЕГОРІЇ: ТРЕНЕРИ, МАЙСТРИ, ЮНІОРИ, СТУДЕНТИ

5. Сучасна салонна зачіска. Тема «Світське життя»
ПРИКЛАДИ РОБІТ:

Учасники виконують сучасну салонну зачіску на довгому, прямому волоссі. Зачіска повинна
бути орієнтована на широкого споживача і придатна для комерційної пропозиції в салонах.
Форма зачіски повинна відповідати сучасній моді і підкреслювати привабливість моделі.
Зачіска не повинна бути схожа на вечірню зачіску в технічній і модній категоріях. Волосся
зачіски може бути повністю підняте. 30% зачіски можуть становити вільне (розпущене)
волосся. Зачіска може бути, як з проділом (якщо він є деталлю зачіски), так і без нього.
Моделі виходять на подіум з рівним, гладким волоссям (заборонена попередня підготовка
волосся: накрутка, гофре), зачесаним назад.
Старійшини на полі перевіряють виконання цієї вимоги.

1. Колір.

Можуть використовуватися один або кілька кольорів.

Фарбування волосся є

обов'язковою умовою.
2. Довжина волосся. Довжина волосся до плеча або довше.
3. Інструменти. Дозволені всі інструменти.
4. Препарати. Дозволені всі препарати для укладання і фіксації волосся.
5. Дозволено використання валика, як елемент підтримки зачіски.
6. Прикраси. Прикраси повинні відповідати виконаної зачісці і бути їй пропорційними.
7. Костюм, макіяж і аксесуари. Повинні відповідати сучасній моді.
8. Штрафні бали.

Учасники, які не дотримуються вищеперерахованих правил, будуть

покарані старійшинами нарахуванням штрафних балів відповідно до діючого переліку
порушень і штрафних санкцій.
9. Критерії оцінки: Форма, Чистота виконання, Цілісність образу.
10. Час. Тренери- 35 хвилин, Майстри - 40 хвилин, Юніори - 45 хвилин, Студенти -50 хвилин.
КАТЕГОРІЇ: ТРЕНЕРИ, МАЙСТРИ, ЮНІОРИ, СТУДЕНТИ

6. Фантазійна зачіска з елементами постижерних виробів.
ПРИКЛАДИ РОБІТ:

Тема вільна.
Робота виконана заздалегідь.
Моделі виходять на подіум в повному образі фантазійної зачіски, 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.
У процесі попередньої підготовки роботи, учасники повинні дотримуватися таких умов:
1. Довжина волосся. Вибір довжини волосся вільний.
2. Препарати. Дозволені всі препарати для укладання.
3. Колір. Вибір кольору вільний.
4. Інструменти. Дозволені всі інструменти для укладки.
5. Прикраси. Дозволяється застосовувати прикраси.
6. Постижі. Дозволяється використовувати постижі (штучні і натуральні матеріали).
7. Костюм, макіяж і аксесуари. Повинні підкреслювати цілісність образу.
8. Дозволяється використання кріплень для волосся: каркасів, шпильок, невидимок.
9. Заборонені: перуки, головні убори.
Важливо! Учасники обов'язково виконують зачіску, як доповнення до задуманого
образу.
10. Остаточний зовнішній вигляд зачіски повинен бути об'ємний і гармонійно вписаний в
загальну композицію (з волоссям моделі).

11. Штрафні бали.

Учасники, які не дотримуються вищеперерахованих правил, будуть

покарані старійшинами нарахуванням штрафних балів відповідно до діючого переліку
порушень і штрафних санкцій.
12. Критерії оцінки: Креативність, Цілісність образу, Складність виконання.
13. Час: 5 хвилин.
КАТЕГОРІЇ: БЕЗ РОЗПОДІЛУ НА КАТЕГОРІЇ

7. Модна жіноча зачіска «Голлівудська хвиля»
ПРИКЛАДИ РОБІТ:

Учасники виконують модну укладку з накрученого волосся.
Накрутка виконана заздалегідь, але на подіум моделі виходять з попередньо підготовленим
волоссям (накрученним). Локони повинні бути зафіксовані зажимами. Волосся моделі
залишається розчесаним. Старійшини перевіряють виконання цієї вимоги.
1. Довжина волосся. Вибір довжини волосся вільний.
2. Колір волосся. Вибір кольору в комерційній шкалою.
3. Постижі і нарощування волосся заборонені.
4. Прикраси. Заборонено використання прикрас, заколок, шпильок після закінчення роботи.
5. Заборонено використання валика і сітки, як елемента підтримки зачіски.
6. Інструменти. Дозволені всі інструменти для укладки.
7. Препарати. Дозволено використання всіх препаратів для укладання і фіксації волосся.
8. Костюм, макіяж і аксесуари. Повинні відповідати образу.
9. Критерії оцінки: Форма, Чистота виконання, Цілісність образу.
10. Час. Без розподілу на категорії 25 хв, студенти 40хв.

КАТЕГОРІЇ: БЕЗ РОЗПОДІЛУ НА КАТЕГОРІЇ, СТУДЕНТИ.

8. Комерційна салонна стрижка
ПРИКЛАД РОБІТ:

Учасники змагань розташовуються зі своїми моделями біля дзеркала з присвоєним їм
номером; на даному етапі волосся моделі пряме і мокре. Учасників змагань попросять
зачесати волосся назад. Старійшини можуть розчесати волосся всіх моделей.
Учасники повинні зволожити волосся.

Закінчена стрижка повинна мати повсякденний

комерційний вид і не бути черговою «Прогресивною стрижкою». В іншому випадку
Старійшини нарахують учаснику змагання штрафні бали.
1. Стрижка. До початку заліку вихідна довжина волосся не має значення. Волосся не
повинно бути попередньо підстрижене і / або укладене. Довжина волосся повинна бути
підстрижена мінімум на 5 см за наданий час. Залишена довжина стрижки повинна бути
не більше 15-20 см. Старійшини перевірять дотримання даного правила.
2. Забороняється. Попередня окантовка волосся.
3. Інструменти для стрижки. Дозволено використання будь-яких інструментів для
стрижки.
4. Колір. Дозволяється використовувати до 3-х гармонійно поєднаних кольорів, включаючи
базовий. Зелений, синій, червоний, фіолетовий і рожевий кольори дозволені. Кольорові
спреї заборонені. Старійшини перевірять дотримання даного правила.
5. Інструменти для укладання. Дозволено використання будь-яких інструментів для
укладання.

6. Нарощування волосся забороняється.
7. Препарати. Дозволено використання будь-яких засобів.
8. Прикраси. Декоративні елементи і елементи кріплення заборонені.
9. Штрафні бали. Учасники, які не дотримуються вище зазначених правил, будуть
покарані старійшинами нарахуванням штрафних балів відповідно до діючого переліку
порушень і штрафних санкцій.
10. Критерії оцінки: Стрижка, Форма, Колір.
11. Час: тренери-35 хвилин, майстри-40 хвилин, юніори-45 хвилин, учні -60 хвилин.

КАТЕГОРІЇ: ТРЕНЕРИ, МАЙСТРИ, ЮНІОРИ, СТУДЕНТИ

9. Жіночий модний образ. Full Fashion Look
ПРИКЛАДИ РОБІТ:

Робота виконана заздалегідь. Виконується на моделі. Учасник створює повний модний
образ (Full Fashion Look). Стрижка в категорії Full Fashion повинна виглядати так, ніби
зійшла з обкладинок професійних модних журналів.
Моделі виходять на подіум в повному модному образі «Full Fashion Look», готові до оцінки
членами журі. Журі враховує загальний зовнішній вигляд моделі: стрижку, укладку, макіяж,
костюм і аксесуари. Учасники розраховують на 5 хвилин, щоб останніми дотиками довести
образ моделі до кінцевого образу.
1. Довжина волосся. Без обмежень.
2. Колір волосся. Дозволені всі кольори, неонові кольори дозволені.
3. Заборонено. Використання кольорових спреїв.
4. Укладання волосся. Дозволені всі способи укладання. Не більше 20% волосся в зачісці
може становити текстура (використання накрутки, гофре і т.д.).
5. Прикраси. Заборонено використовувати прикраси і засоби кріплення волосся (затискачі,
резинки і т.д.)
6. Штрафні бали. Учасники, які не дотримуються вищеперерахованих правил, будуть
покарані старійшинами нарахуванням штрафних балів відповідно до діючого переліку
порушень і штрафних санкцій.
7. Критерії оцінки: Цілісність образу, Авторська ідея, Форма.
8. Час: 5 хвилин.

КАТЕГОРІЇ: БЕЗ РОЗПОДІЛУ НА КАТЕГОРІЇ

10. Модна жіноча зачіска «Стильний хвіст»
ПРИКЛАДИ РОБІТ:

Учасники виконують модну укладку на основі хвоста / пучка / із прямого або накрученого
натурального волосся. 10% зачіски можуть становити вільне (розпущене волосся).
Накрутка виконана заздалегідь, але на подіум моделі виходять з підготовленим
волоссям (дозволена попередня підготовка волосся: накрутка, гофре).
перевіряють виконання цієї вимоги.
1. Довжина волосся. Вибір довжини волосся вільний.
2. Колір волосся. Вибір кольору за комерційною шкалою.

Старійшини

3. Постижі. Використання постижів заборонено.
4. Інструменти. Дозволені всі інструменти для укладки.
5. Прикраси. Повинні відповідати виконаній зачісці і бути пропорційними.
6. Нарощування волосся заборонено.
7. Препарати. Дозволено використання всіх препаратів для укладання і фіксації волосся.
8. Костюм, макіяж і аксесуари. Повинні відповідати образу. Зачіска повинна бути
виконана в модних тенденціях.
9. ЗАБОРОНЕНО: використання будь-яких засобів підтримки зачіски (валики, сітки та
ін.)
10. Критерії оцінки: Форма, Чистота виконання, Цілісність образу.
11. Час: Майстри - 30 хв, Юніори - 40хв.

КАТЕГОРІЇ: МАЙСТРИ, ЮНІОРИ

11. Стильне фарбування
ПРИКЛАДИ РОБІТ:

Фарбування - складовий елемент сучасної комерційної зачіски. Процедура фарбування
виконується заздалегідь. Робота виконується заздалегідь.
У фінальній формі волосся повинне бути розпущеним.

По завершенні роботи, форма,

текстура і стиль волосся повинні максимально виграшно підкреслити фарбування моделі.
Моделі виходять на подіум готові до оцінки членами журі.
Фарбування повинно відповідати тенденціям моди.
Учасники даної номінації можуть одягнути фірмову футболку, пеньюар або елемент одягу,
якщо така буде надана оргкомітетом. Якщо оргкомітет не надасть фірмові аксесуари або
одяг- майстер виступає зі своїм пеньюаром і одязі.
1. Колір. Вибір марки барвника і кольору довільний. Градація кольору не менше трьох
тонів. В остаточному варіанті колір повинен бути гармонійним і відповідати модним
тенденціям. Неонові кольори дозволені.
2. Кольорові спреї заборонені.
3. Довжина волосся. Довжина волосся не коротша 15см від верхівки. Стрижка виконується
заздалегідь.
4. Зачіска. 80% волосся повинне залишатися рівними і спадати вниз.
5. Постижі. Прикраси з волосся заборонені.
6. Прикраси і засоби підтримки заборонені.
7. Нарощування волосся забороняється.
8. Препарати. Дозволено використання всіх препаратів.
9. Інструменти. Для укладання дозволено використовувати будь-який інструмент.
10. Костюм, макіяж і аксесуари повинні відповідати даній номінації і образу в цілому.
Макіяж виконується заздалегідь.

11. Штрафні санкції.

Недотримання вищевказаних умов буде каратися суддями/

старійшинами на полі нарахуванням штрафних балів відповідно до діючого переліку
штрафних санкцій.
12. Критерії оцінки: Ідея кольору в поєднанні з формою, Чистота виконання, Складність і
унікальність техніки фарбування.
13. Час: 5 хвилин.
КАТЕГОРІЇ: ТРЕНЕРИ, МАЙСТРИ, ЮНІОРИ, СТУДЕНТИ.

12.Фарбування EXPERT Blond (чистий блонд)
ПРИКЛАДИ РОБІТ:

Модний відтінок блонду завжди вважався одним з найпопулярніших в своєму роді. У цьому
сезоні відтінок блонд користується величезною популярністю серед молодих дівчат.
Процедура фарбування виконується заздалегідь. 80% волосся повинне залишатися рівними і
спадати вниз.
Форма, текстура і стиль волосся повинні максимально виграшно підкреслити фарбування
моделі. Фарбування повинне відповідати тенденціям моди. Моделі виходять на подіум готові
для оцінки членами журі.

1. Довжина волосся. Від плечей і нижче.
2. Колір. Чистий рівномірний колір блонда в пастельних відтінках 8-10 рівня глибини тону.
Вибір марки барвника і напрямок кольору- на вибір. Градація кольору не більше двох трьох тонів. В остаточному варіанті колір повинен бути гармонійним і відповідати модним
тенденціям.
3. Кольорові спреї заборонені.
4. Стрижка та укладка виконується заздалегідь.
5. Постижі. Прикраси з волосся заборонені.
6. Прикраси і засоби підтримки заборонені.
7. Нарощування волосся забороняється.
8. Препарати. Дозволено використання всіх препаратів.
9. Інструменти. Для укладання дозволено використовувати будь-який інструмент.
10. Костюм, макіяж і аксесуари. Повинні відповідати даній номінації і образу в цілому.
Макіяж виконується заздалегідь.
11. Штрафні санкції.

Недотримання вищевказаних умов буде каратися суддями/

старійшинами на полі нарахуванням штрафних балів відповідно до діючого переліку
штрафних санкцій.
12. Критерії оцінки: Ідея кольору в поєднанні з формою, Чистота виконання, Складність і
унікальність фарбування.
13. Час. 5 хв.
УВАГА! Заборонені яскраві, неонові і нижче 8 УГТ кольору волосся.

КАТЕГОРІЇ: БЕЗ РОЗПОДІЛУ НА КАТЕГОРІЇ

13.Весільна зачіска
ПРИКЛАДИ РОБІТ:

Виконується на моделі.
Учасники виконують традиційну модну комерційну зачіску нареченої на довгому волоссі.
Моделі виходять на подіум з рівним, гладким волоссям. Волосся не повинне бути заздалегідь
укладеним. Волосся може бути вологим або сухим. Старійшини перевіряють дотримання цієї
вимоги і зачісують волосся гладко назад. В кінці змагання, протягом відведеного на роботу
часу, учасники можуть використовувати ножиці для підчистки кінчиків волосся.
1. Довжина волосся. Довільна.
2. Заборонені технічні елементи в зачісці!
3. Препарати: дозволено використання всіх препаратів.

4. Кольорові спреї заборонені.
5. Колір. Вибір кольору вільний. Фарбування волосся є обов'язковою умовою.
6. Постижі. Використання постижів заборонено.
7. Нарощування. Нарощування волосся заборонено.
8. Підтримка зачіски. Використання будь-яких засобів підтримки в зачісці заборонено.
9. Інструменти. Дозволені всі інструменти для укладки.
10. Прикраси. Дозволяється застосовувати прикраси до зачіски, відповідні весільному образу
(20%)
11. Штрафні бали. Учасники, які не дотримуються вищеперерахованих правил, будуть
покарані старійшинами нарахуванням штрафних балів відповідно до діючого переліку
порушень і штрафних санкцій.
12. Критерії оцінки: Форма, Колір, Гармонійність образу.
13. Час: майстри - 40 хвилин, юніори - 45 хвилин, студенти - 50 хвилин.
КАТЕГОРІЇ: ТРЕНЕРИ, МАЙСТРИ, ЮНІОРИ, СТУДЕНТИ.

14. Зачіска для HAIR SHOW. Тема
«Український етно стиль»
ПРИКЛАДИ РОБІТ:

Учасники та моделі виходять на подіум із заздалегідь підготовленою роботою на тему
«Український етно стиль», готовою до оцінювання членами журі. Волосся моделі можуть бути
будь-якої довжини за бажанням учасника змагань. Постижі і прикраси не повинні покривати
більше 50% поверхні голови моделі і повинні бути прикріплені до волосся моделі. Обєм
зачіски і прикрас- без обмежень. Закінчена зачіска повинна відрізнятися від вечірньої зачіски.
1. Колір. Вибір кольору вільний.
2. Прикраси. Дозволяється застосовувати прикраси.
3. Постижі.

Дозволяється використовувати постижі (не повинні покривати більше 50%

поверхні голови моделі). Використання постижів не є обов'язковими умовами.
4. Костюм, макіяж і аксесуари. Повинні підкреслювати цілісність образу.
5. Штрафні бали.

Учасники, які не дотримуються вищеперерахованих правил, будуть

покарані старійшинами нарахуванням штрафних балів відповідно до діючого переліку
порушень і штрафних санкцій.
6. Критерії оцінки: Форма, Чистота виконання, Цілісність образу.
7. Час: 5 хв.
КАТЕГОРІЇ: БЕЗ РОЗПОДІЛУ НА КАТЕГОРІЇ

15. Сучасні текстури
ПРИКЛАДИ РОБІТ:

Учасники виконують модну укладку з накрученого волоссю.
Накрутка виконана заздалегідь, але на подіум моделі виходять, попередньо знявши
пристосування для накрутки.

На даному етапі забороняється фіксація волосся лаком.

Заборонені технічні елементи в укладці.

Волосся моделі залишається не розчесаним.

Старійшини перевіряють виконання цієї вимоги.
1. Довжина волосся. Вибір довжини волосся вільний.
2. Колір волосся. Вибір кольору вільний.
3. Постижі. Прикраси з волосся заборонені

4. Прикраси. Використання заколок, шпильок, прикрас після закінчення роботи заборонено.
5. Підтримка зачіски. Використання будь-яких засобів підтримки в зачісці заборонено.
6. Інструменти. Дозволені всі інструменти для укладки.
7. Препарати. Дозволено використання всіх препаратів для укладання і фіксації волосся.
8. Костюм, макіяж і аксесуари. Повинні відповідати образу.
9. Критерії оцінки: Форма і чистота виконання, Авторська ідея, Цілісність образу.
10. Час. Без розподілу - 15 хвилин, студенти - 30 хвилин.

КАТЕГОРІЇ: БЕЗ РОЗПОДІЛУ НА КАТЕГОРІЇ, СТУДЕНТИ.

16. Жіноча комерційна стрижка на довгому волоссі
ПРИКЛАДИ РОБІТ:

Учасники виконують модну стрижку з зачіскою, характерну для клієнтів сучасного
перукарського салону.
Фінальна робота повинна демонструвати техніку та ідею стрижки.
1. Форма стрижки повинна підкреслювати привабливість і індивідуальність моделі.
2. Фарбування волосся виконується заздалегідь. Вибір кольору волосся вільний за
комерційною шкалою.

В остаточному варіанті колір повинен гармоніювати зі

стрижкою.
3. Зволоження волосся. Моделі виходять на робочі місця з чистим, вологим волоссям,
зачесаним назад.

4. Довжина волосся. Повинно бути зістрижено не менше 5 см волосся. В остаточному
варіанті довжина волосся має бути нижче плечей.
5. Нарощування волосся забороняється.
6. Забороняється попередня окантовка волосся.
7. Інструменти. Дозволені всі інструменти для стрижки.
8. Інструменти для укладання. Укладання виконується за допомогою фена і щіток.
9. Заборонено

створення

локонів.

Використання

всіх

видів

електрощипців

забороняється. Начісування і тупіровка, гофре в укладанні заборонені.
10. Препарати. Дозволено використання будь-яких препаратів для укладання.
11. Прикраси заборонені.
12. Макіяж, костюм і аксесуари в діловому стилі.
13. Штрафні бали. Учасники, які не дотримуються вищеперерахованих правил, будуть
покарані старійшинами нарахуванням штрафних балів відповідно до діючого переліку
порушень і штрафних санкцій за ці порушення.
14. Критерії оцінки: Форма, Колір, Техніка виконання стрижки та укладки.
15. Час: майстри 60 хвилин, юніори 60 хвилин, студенти 60 хвилин.

КАТЕГОРІЇ: ТРЕНЕРИ, МАЙСТРИ, ЮНІОРИ, СТУДЕНТИ.

