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ПРАВИЛА УЧАСТІ В ЧЕМПІОНАТІ УКРАЇНИ ТА ВІДБІРКОВИХ
ТУРАХ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ СЕКЦІЇ МАКІЯЖУ
1 Загальні положення
1.1 Цілі і задачі конкурсу:
- розкриття творчого потенціалу і професійних можливостей майстрів по роботі

над створенням макіяжу від комерційних варіантів до абсолютно нових трендових
Fashion і арт-робіт для подіуму і високої моди;
- підвищення професійного статусу і престижу професії Make-Up Artist;
- виявлення нових талантів;
- відбір найсильніших майстрів в національну збірну команду України для участі

в Чемпіонатах Світу та Європи ОМС.
1.2

Учасником конкурсу може бути Make-up Artist будь-якого професійного

рівня. Для участі потрібно подати заявку до певного терміну і підтвердити свою
кваліфікацію відповідними дипломами або сертифікатами. Заявки, подані пізніше
визначеного терміну, не розглядаються. Після підтвердження про отримання заявки
оргкомітетом, учасник сплачує реєстраційний внесок за участь. Після підтвердження
оплати учасник отримує регламент Чемпіонату і всю необхідну інформацію про
проведення Чемпіонату.
1.3

Участь передбачає повну згоду Учасника з Правилами проведення

Чемпіонату.
2 Правила проведення Чемпіонату
2.1

Учасник зобов'язаний прибути на Чемпіонат завчасно (за 30 хвилин),

пройти реєстрацію до початку Чемпіонату і надати інформацію про свою кваліфікацію
(дипломи), документи, що підтверджують оплату реєстраційного внеску (квитанція,
виписка з карти, чек). Учасники, які представляють неправдиву інформацію про свою
кваліфікацію, підлягають дискваліфікації.
2.2

Учасники повинні показати професіоналізм, смак, творчу фантазію і

бачення перспективного розвитку моди, інноваційні технології (в рамках правил
номінації).
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2.3

У виконуваних роботах важливо підкреслити цілісність образу (ідея +

модель + костюм + аксесуари). Образ повинен бути продуманим і відповідати стилістиці
номінації та кваліфікаційній категорії учасника.
2.4

У

роботі

важливо

дотримуватися

доцільність

використовуваних

технологічних операцій, застосовувати сучасні технології, а також сучасні косметичні
засоби будь-яких фірм виробників, якщо інші не були надані Оргкомітетом. Не можна
прямо або побічно рекламувати ці фірми і торгові марки.
2.5

Заборонено використовувати в роботі націоналістичну, військову, релігійну

та культову символіку. За порушення цього правила учасник дискваліфікується.
2.6

Заборонено повністю повторювати раніше опубліковані, представлені

роботи. За порушення цього правила учасник підлягає дискваліфікації.
2.7

Учасники повинні мати всі необхідні особисті матеріали: декоративна

косметика, інструменти (дозволені у відповідністю з номінацією), аксесуари, додаткові
декоративні елементи (будь-якої марки), необхідні для виконання конкурсного
завдання.
2.8

Заборонено використовувати в роботі акрилові фарби і будь-які інші

токсичні препарати. За порушення цього правила учасник дискваліфікується.
2.9

Перед кожною номінацією Чемпіонату проводиться жеребкування, на якій

для кожної номінації учаснику присвоюється номер. Отриманий номер учасник
наклеює на зовнішню сторону лівої руки моделі.
2.10 За 15 хвилин до початку змагання учасник повинен зайняти своє робоче
місце відповідно до номеру, отриманого при жеребкуванні.
2.11 Старійшини контролюють виконання умов участі до початку номінації.
Заборонено знаходиться на робочому полі, під час проходження номінації, стороннім
особам (виняток: фотографи, акредитовані оргкомітетом Чемпіонату).
2.12 Організаторами для учасника надається робоче місце: стілець, стіл,
дзеркало.
2.13 Якщо учасник запізнюється, то для учасника старт починається з того
моменту, як модель займає робоче місце, а фініш - загальний. Запізнення учасника
фіксується старійшинами Чемпіонату.
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2.14 Якщо модель запізнюється, то для учасника старт починається з того
моменту, як модель займає робоче місце, а фініш - загальний.
2.15 Модель повинна бути приємної зовнішності, зі здоровою шкірою обличчя,
без будь-яких візуальних дефектів шкіри і дерматологічних захворювань. Вік моделі
повинен відповідати віковій категорії від 16 до 25 років.
2.16 Модель повинна бути жіночої статі. Заборонені моделі чоловічої статі (в
рамках правил номінації).
2.17 Не допускаються до участі моделі з перманентним макіяжем і
мікроблейдингом губ, очей і брів, а також тату, пірсингом і іншими перманентними
змінами шкіри обличчя, з нарощеними віями і бровами. Дане порушення фіксується та
штрафується старійшинами Чемпіонату.
2.18 Модель повинна бути заздалегідь одягнена відповідно до номінації.
2.19 Зачіска моделі повинна бути підготовлена заздалегідь відповідно до
номінації.
2.20 Моделі під час виконання роботи повинні бути одягнені в накидки. Якщо
накидку видадуть Оргкомітетом Чемпіонату, то майстер зобов'язаний використовувати
накидку оргкомітету, або мати свою накидку. Відсутність накидки під час виконання
роботи штрафується старійшинами Чемпіонату.
2.21 До початку конкурсу, у моделі на обличчі не повинно бути ніякого виду
декоративної косметики (в рамках правил номінації). Дане порушення фіксується і
штрафується старійшинами Чемпіонату.
2.22 Моделям заборонено допомагати учасникам при виконанні робіт: торкатися
обличчя, подавати кисті, розмовляти з майстром і т.д. Вихід моделі і конкурсанта за
межі робочого місця, під час номінації, заборонений. За порушення старійшини
нараховують штрафні бали.
2.23 Контроль часу номінації та регламент Чемпіонату здійснюється ведучим
конкурсу.
2.24 Початком і закінченням виконання роботи служить сигнал гонгу. Фальстарт
фіксується і за дане порушення старійшинами нараховуються штрафні бали.
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2.25 Заборонено під час номінації спілкування зі сторонніми, які знаходяться за
межами конкурсного поля. Дане порушення фіксується і штрафується старійшинами
Чемпіонату.
2.26 Заборонено використання мобільного телефону в зоні Чемпіонату. Дане
порушення фіксується і штрафується старійшинами Чемпіонату.
2.27 Макіяж,

після

сигналу про

закінчення

номінації,

допрацьовувати

забороняється. За порушення старійшини нараховують штрафні бали.
2.28 Протягом додаткового часу номінації, після сигналу про закінчення,
учасник оформляє аксесуари, піднімає модель (для оцінювання суддями) і, прибравши
робоче місце, залишає конкурсне поле. Моделі повинні залишатися на конкурсному
полі для оцінювання суддями.
2.29 Після того, як учасники покинули робоче поле, його залишають старійшини
і на конкурсне поле, для оцінювання робіт, виходять судді даної номінації.
2.30 Моделям забороняється залишати місце проведення конкурсу до повного
завершення роботи суддів або дозволу голови суддівської колегії.
2.31 Моделі, після закінчення оцінювання суддями, обов'язково повинні пройти
на фотосесію.
2.32 Недотримання правил Чемпіонату штрафується Радою старійшин від
одного

до

трьох

штрафних

балів,

при

повторному

порушенні

учасник

дискваліфікується.
2.33 Для оцінювання суддями застосовується система оцінювання ОМС, а саме
30-бальна оцінка по кожному виду робіт: max - 30 балів, min- 25 балів.
2.34 Кількість призових місць у кожній номінації визначається суддівською
колегією в залежності від кількості учасників і виконаних ними робіт.
2.35 Присудження Гран-Прі на Чемпіонаті України проводиться за сумарною
кількістю балів (призові місця) одного учасника, який виступав в 4 або більше
номінаціях.
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КАТЕГОРІЇ УЧАСНИКІВ
У секції макіяжу виділені 3 категорії учасників: студенти, юніори, майстри.
До категорії «студенти» відносяться учні державних і приватних навчальних
закладів. При реєстрації необхідно надати підтвердження з місця навчання. Учасники
категорії «студенти» виконують свої роботи в номінаціях за регламентом категорії
«юніори».
До категорії «юніори» відносяться фахівці, які мають досвід роботи менше 1
року, з моменту отримання базової освіти з макіяжу. При реєстрації необхідно
пред'явити диплом про базову освіту організатору Чемпіонату.
До категорії «майстри» відносяться фахівці, які мають досвід роботи більше 1
року.
Учасники, чиї вимоги відповідають більш високій категорії, але заявили свою
участь в нижчої категорії підлягають дискваліфікації, а результати конкурсу будуть
переглянуті.
Учасник, який став призером Чемпіонату України в своїй категорії, автоматично
переходить в категорію вище, незалежно від стажу роботи.
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ШТРАФНІ БАЛИ ТА ДИСКВАЛІФІКАЦІЯ УЧАСНИКА
При порушенні правил Чемпіонату, перерахованих в попередньому розділі, судді
на конкурсному полі (старійшини) виставляють учаснику штрафні бали. Базовий
мінімум становить 1 бал за кожне порушення, наведене в таблиці 1.
Таблиця 1 - Штрафні бали
Код
Назва штрафного балу
балу
Початок роботи (фальстарт роботи учасником до
A
удару гонга)
B

C

D

Бал

1

Відсутність пеньюара, накидки або не виконання
правил закриття зони робочого місця (для номінації
боді-арту)

2

Наявність попередньої розмітки, заздалегідь
нанесеної декоративної косметики, не дозволеної в
номінації

2

Використання трафаретів, гумозу
3

E/F

F

Наявність перманентного макіяжу/наявність
нарощених вій

4/4

Невідповідність змісту і темі номінації
5

G

Допомога від моделі майстру під час номінації
3

H

I
J

K

Спілкування зі сторонніми, що знаходяться за
межами конкурсного поля, під час номінації

3

Вихід моделі або конкурсанта за межі робочого
місця під час номінації

5

Невчасне завершення роботи (продовження роботи
учасником після сигналу про закінчення роботи)

2

Попереднє тонування/пудрування обличчя
3

L

Використання заборонених матеріалів
2
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Учасник може бути дискваліфікований в наступних випадках:
-

надання неправдивої інформації про кваліфікацію учасника;

-

некоректну поведінку учасника або моделі в зоні змагань або в зоні

суддівства;
-

недотримання правил безпеки в зоні Чемпіонату (наприклад, використання

відкритого вогню);
-

самостійне покидання зони Чемпіонату під час змагань;

-

використання в роботі заборонених матеріалів або інструментів;

-

невідповідність майстра заявленої категорії (студенти, юніори, майстри);

-

невідповідність роботи заявленої номінації;

-

повторне порушення правил проведення Чемпіонату.

Недотримання правил Чемпіонату штрафується Радою старійшин від одного до
п’яти штрафних балів, при повторному порушенні учасник дискваліфікується.
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НОМІНАЦІЇ СЕКЦІЇ МАКІЯЖУ
Номінації на конкурсному полі (очні):
1.

Весільний комерційний макіяж за правилами ОМС

Категорії: юніори, майстри.
2.

Макіяж «Smoky Eyes» класичний за правилами ОМС.

Категорії: юніори, майстри.
3.

Макіяж «Color Smoky Eyes».

Категорії: юніори, майстри.
4.

Макіяж «New Look».

Категорії: юніори, майстри.
5.

Креативний макіяж за правилами ОМС.

Категорії: юніори, майстри.
6.

Боді-арт за правилами ОМС.

Без розподілу на категорії.
Номінації заочні (з демонстрацією на полі):
7.

Подіумний макіяж за правилами ОМС

Без розподілу на категорії.
Номінації заочні. Вартість заочних постерів складає 1500 грн.
Кожен постер оплачується учасником окремо, оцінюється суддями окремо.
Конкурс по даній номінації проводиться серед готових робіт (учасники виконують
роботу заздалегідь, а не в процесі конкурсу). Роботи надсилаються організатору
конкурсу електронною поштою за тиждень до конкурсу. Постери не беруть участь у
ГРАН-ПРІ.
8.

Постер. Весільний комерційний макіяж за правилами ОМС

Категорії: юніори, майстри.
9.

Постер. Макіяж «Smoky Eyes» класичний за правилами ОМС.

Категорії: юніори, майстри.
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1. ВЕСІЛЬНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ МАКІЯЖ ЗА ПРАВИЛАМИ ОМС
Завдання номінації: Основна мета номінації - представлення красивого образу
нареченої. Весільний комерційний макіяж ОМС повинен створюватися виключно в
області очей, не виходячи за межі даної області.
Категорії номінації: майстри, юніори, студенти.
Ступінь підготовки моделі: модель виходить на подіум з підготовленою для
макіяжу чистою шкірою, з готовою зачіскою і в одязі, які відповідають даній
номінації;
Весільний комерційний макіяж виконується на конкурсному полі: нанесення
тону, моделювання форми обличчя, оформлення брів, очей, війкового краю, слизової
оболонки очей і губ.
У номінації дозволено:
- використання класичних салонних схем макіяжу з обов’язковими переходами

кольору від темного зовнішнього кута ока до світлого;
- виконання макіяжу в області очей, не виходячи за межі даної області;
- використання будь-яких косметичних засобів (аквагрим, гелієві, сухі, жирні,

кремові, рідкі текстури, тінти і т.ін.).
У номінації заборонено:
- малюнок або елементи малюнка на обличчі (в області чола, скул, підборіддя) і на

тілі;
- використання декору (стрази, блискітки та ін.);
- використання акрилових, акварельних, олійних фарб, гуаші та будь-яких інших

токсичних препаратів, що не призначені для роботи на шкірі;
- попередня розмітка, використання трафаретів;
- наявність ескізу або фотографії на робочому місці (в тому числі на телефоні);
- використання червоних відтінків помади на губах.

Регламент конкурсного часу:
- для категорії «майстер» - 40 хв;
- для категорії «юніор», «студент» - 50 хв.

Додатковий час: 5 хв. (для оформлення аксесуарів, звільнення учасником
конкурсного поля).
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Критерії оцінювання:
- техніка виконання макіяжу (складність, чистота, відповідність макіяжу
індивідуальним особливостям зовнішності моделі);
- колористика (гармонія, поєднання кольорів);
- образ (відповідність номінації, гармонія і цілісність образу, професійний вибір

моделі).
Приклади робіт:
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2.

МАКІЯЖ «SMOKY EYES» КЛАСИЧНИЙ ЗА ПРАВИЛАМИ ОМС

Завдання номінації: Необхідно виконати комерційний макіяж «Smoky eyes» в
класичному варіанті: базові тіні – чорні матові, перехід до тону шкіри - через
коричньові матові тіні. Макіяж повинен відповідати критеріям і рівню салонної
роботи. Візажист повинен правильно підібрати, відповідний для моделі, варіант схеми
макіяжу очей «Smoky eyes» в залежності від обличчя, форми і посадки очей моделі.
У макіяжі обов'язково повинні бути виконані всі етапи: підготовка шкіри до
макіяжу, нанесення тону, моделювання форми обличчя, оформлення брів, очей,
війкового краю, слизової оболонки очей і губ. Усі етапи макіяжу повинні бути виконані
послідовно і відповідно до схем, технік, колірним, текстурним рішенням за допомогою
косметичних засобів, індивідуально обраних кожним учасником з метою створення
цілісного завершеного образу.
Категорії номінації: майстри, юніори, студенти.
Вимоги до одягу і зачіски моделі:
- для категорії «юніор», «студент»: чорна футболка, чорні джинси; тугий хвіст;
- для категорії «майстер»: одяг, зачіска моделі повинні бути складені відповідно до

сучасних модних тенденцій і трендів.
Ступінь підготовки моделі: модель виходить на подіум з попередньо
підготовленою для макіяжу, чистою шкірою, з готовою зачіскою і в одязі, відповідно до
номінації.
Макіяж виконується на конкурсному полі: нанесення тону, моделювання
обличчя, оформлення брів, очей, війкового краю, слизової оболонки очей і губ.
Обов’язкові умови:
-використання чорного матового кольору, як базового;
-використання, як додаткових кольорів, будь-якого з палітри від бежевого до
коричневого.
У номінації дозволено:
- використання тіньової, олівцевої, кремової техніки;
- використанням сухої або жирної корекції при моделюванні обличчя;
- виконання макіяжу в області очей, не виходячи за межі даної області.
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У номінації заборонено:
- використання перламутрових пудр та слюди, а також блискіток;
- малюнок або елементи малюнка на обличчі (в області чола, очей, скул,

підборіддя) і на тілі, фейс-арт;
- використання декоративних елементів в макіяжі;
- використання акрилових, акварельних, олійних фарб, гуаші та будь-яких інших

токсичних препаратів, що не призначені для роботи на шкірі;
- попередня розмітка, використання трафаретів, аерографія;
- наявність ескізу або фотографії на робочому місці (в тому числі на телефоні).

Регламент конкурсного часу:
- для категорії «майстер» - 40 хв .;
- для категорії «юніор», «студент» - 50 хв.

Додатковий час: 5 хв.

(для оформлення аксесуарів, звільнення учасником

конкурсного поля).
Критерії оцінювання:
- техніка виконання макіяжу (чистота, плавність переходів та розтушовок,

відповідність макіяжу індивідуальним особливостям зовнішності моделі);
- колористика (глибина, чистота, поєднання кольорів);
- загальне враження від образу (органічність, гармонія і цілісність образу; вибір

моделі, презентація образу).
Приклади робіт:
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3.

МАКІЯЖ «COLOR SMOKY EYES»

Завдання номінації: Необхідно виконати макіяж «Smoky eyes» в кольоровому
варіанті. Макіяж може бути виконаний з матовим, металевим або блискучим ефектом.
Макіяж повинен бути стильним і сучасним. У макіяжі очей повинно бути присутні не
менше 3 кольорів. Макіяж повинен об'єднати основні принципи побудови макіяжу
«Smoky eyes», тенденції і тренди в Fashion макіяжі. Макіяж повинен транслювати
гармонійність трендів і загальної стилістики з технічними, колірними і текстурними
аспектами виконання.
Візажист повинен правильно підібрати, відповідний для моделі, варіант схеми
макіяжу очей «Smoky eyes» в залежності від обличчя, форми і посадки очей моделі. У
макіяжі обов'язково повинні бути виконані всі етапи: підготовка шкіри до макіяжу,
нанесення тону, моделювання обличчя, оформлення брів, очей, війкового краю,
слизової оболонки очей і губ.
Категорії: майстри, юніори, студенти.
Вимоги до одягу і зачіски моделі:
- для категорій «юніор» і «студент»: чорна футболка, чорні джинси; тугий хвіст;
- для категорії «майстер»: одяг, зачіска моделі повинні бути складені відповідно до

сучасних модних тенденцій і трендів.
Ступінь підготовки моделі: модель виходить на подіум з чистою
шкірою, з готовою зачіскою і в одязі, відповідно до номінації;
Макіяж виконується на конкурсному полі: нанесення тону, моделювання форми
обличчя, оформлення брів, очей, війкового краю, слизової оболонки очей і губ.
Обовязкові умови:
-в основі макіяжу будь-який темний колір;
-використання не менше трьох кольорів в макіяжі.
У номінації дозволено:
- побудова схеми «Smoky eyes» тільки в області очей;
- використання тіньової, олівцевої, кремової техніки;
- використанням сухої або жирної корекції при моделюванні обличчя;
- використання перламутрових і металевих пудр, слюди;
- використання страз і блискіток в мінімальній кількості, але не на переходах
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кольорів.
У номінації заборонено:
- малюнки або елементи малюнка, фейс-арт, використання фантазійних схем;
- використання декоративних елементів (стрази, блискітки, пір'я та ін.);
- використання акрилових, акварельних, олійних фарб, гуаші та будь-яких інших

токсичних препаратів, що не призначені для роботи на шкірі;
- попередня розмітка, використання трафаретів, аерографія;
- наявність ескізу або фотографії на робочому місці.

Регламент конкурсного часу:
- для категорії «майстер» - 40 хв.;
- для категорії «юніор», «студент» - 50 хв.

Додатковий час: 5 хв. (для оформлення аксесуарів, звільнення учасником
конкурсного поля).
Критерії оцінювання:
- техніка

виконання макіяжу (чистота, плавність переходів і розтушовок,

складність

виконаної

роботи,

відповідність

макіяжу

індивідуальним

особливостям зовнішності моделі);
- колористика (глибина, чистота, контрастність, насиченість, оригінальність

поєднання кольорів, новизна ідеї);
- загальне враження від образу (креативність, цілісність образу, вибір моделі,

презентація образу).
Приклади робіт:
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4.

МАКІЯЖ «NEW LOOK»

Завдання номінації: У даній номінації необхідно виконати голлівудській макіяж,
основними елементами якого, є класичні чорні стрілки і класичні червоні губи.
Голлівудський макіяж відрізняється своєю чіткістю, контрастністю, яскравістю та
виразністю. Особливість голлівудського макіяжу - його яскравість, шик! Разом з
дотриманням законів гармонії він допускає акцентування одночасно двох аспектів:
графічні очі і яскраві губи.
Голлівудський стиль в макіяжі заснований на бездоганному тоні обличчя. Шкірі
приділяється особлива увага, вона зобов'язана бути рівною, гладкою, без вад. Стрілки
проводяться чітко і акуратно, підкреслюється природна лінія росту брів. Для більшого
ефекту і додання виразності погляду можливе використання накладних вій. Губи,
обов'язково обведені контуром, оформляють червоною помадою.
Категорії номінації: майстри, юніори.
Вимоги до одягу і зачіски моделі:
- для категорії «юніор» і «студент»: класичне чорне плаття (коктейльне, вечірнє);
- для категорії «майстер»: одяг, зачіска моделі повинні відповідати номінації.

Ступінь підготовки моделі: модель виходить на подіум з підготовленою для
макіяжу, чистою шкірою, з готовою зачіскою і в одязі, відповідно до номінації;
Макіяж

повністю

виконується

на

конкурсному

полі:

нанесення

тону,

моделювання обличчя, оформлення брів, очей, війкового краю, слизової оболонки очей
і губ.
Обов’язкові умови виконання макіяжу:
-класична графічна заповнена чорна стрілка по верній повіці;
-нанесення в орбітальній зоні і по нижній повіці тіней в нюдових тонах;
-класичні червоні губи.
У номінації дозволено:
- використання сухої або жирної корекції при моделюванні обличчя;
- виконання макіяжу в області очей, не виходячи за межі даної області;
- використання будь-яких косметичних засобів (гелієві, сухі, жирні, кремові, рідкі

текстури, тінти);
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- використання накладних вій.

У номінації заборонено:
- малюнки або елементи малюнка, фейс-арт, використання фантазійних схем;
- використання декоративних елементів (стрази, блискітки, пір'я та ін.);
- використання акрилових, акварельних, олійних фарб, гуаші та будь-яких інших

токсичних препаратів, що не призначені для роботи на шкірі;
- попередня розмітка, використання трафаретів;
- наявність ескізу або фотографії на робочому місці (в тому числі на телефоні).

Регламент конкурсного часу:
- для категорії «майстер» - 40 хв.;
- для категорії «юніор», «студент» - 50 хв.

Додатковий час: 5 хв. (для оформлення аксесуарів, звільнення учасником
конкурсного поля).
Критерії оцінювання:
- техніка

виконання макіяжу (чистота, плавність переходів і розтушовок,

складність

виконаної

роботи,

відповідність

макіяжу

індивідуальним

особливостям зовнішності моделі);
- колірна палітра в макіяжі (глибина, чистота, контрастність, насиченість);
- загальне враження від образу (цілісність образу; вибір моделі, презентація

образу).
Приклад робіт:
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5.

КРЕАТИВНИЙ МАКІЯЖ ЗА ПРАВИЛАМИ ОМС

Завдання номінації: Необхідно виконати креативний макіяж в області очей
моделі. Судді оцінюють, в першу чергу, техніку виконання роботи.
Категорії: майстри, юніори, студенти.
Ступінь підготовки моделі: модель виходить на подіум з попередньо
підготовленою для макіяжу чистою шкірою, з готовою зачіскою і у відповідному одязі.
Креативний макіяж виконується на конкурсному полі: нанесення тону,
моделювання обличчя, оформлення брів, очей, війкового краю, слизової оболонки очей
і губ.
У номінації дозволено:
- використання будь-яких видів професійної декоративної косметики в макіяжі;
- використання будь-якої колірної гами в макіяжі;
- малюнок або елементи малюнка в області очей;
- використання декору, що відповідає темі роботи (стрази, блискітки та ін.).

У номінації заборонено:
- малюнок на обличчі (в області чола, скул, підборіддя) і на тілі;
- використання великих декоративних елементів, що закривають очі;
- попередня розмітка, використання трафаретів.

Регламент конкурсного часу:
- для категорії «майстер» - 45 хв
- для категорій «юніор», «студент» - 55 хв.

Додатковий час: 5 хв. (для оформлення аксесуарів, звільнення учасником
конкурсного поля).
Критерії оцінювання:
- техніка (складність, чистота, композиція);
- колористика (гармонія, оригінальність, поєднання);
- образ (відповідність образу номінації, гармонія і цілісність образу, професійний

вибір моделі).
Приклади робіт:
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БОДІ-АРТ ЗА ПРАВИЛАМИ ОМС

6.

Завдання номінації: У роботі майстер повинен продемонструвати свою
майстерність

і

вміння

за

допомогою

обраних

матеріалів

та

інструментів,

використовуючи художні навички, виконати технічно-складну творчу роботу на тілі
моделі та макіяж моделі. До участі допускаються моделі як жіночої, так і чоловічої
статі. Площа виконаної роботи повинна займати мінімум 70% тіла моделі, обличчя
моделі повинно бути відкритим. Суддями оцінюється композиція в малюнку, його
складність, технічне виконання, використовувані прийоми і техніки, відповідність
анатомічній будові тіла, колористика, гармонійний підбір аксесуарів, спецефектів,
декору, цілісність образу.
Категорії: без розподілу.
Вимоги до робочого місця: робоче місце майстра має бути акуратно покрито
будь-яким матеріалом, що захищає робочу поверхню і підлогу від забруднень.
Ступінь підготовки моделі: модель виходить на подіум з попередньо
підготовленою чистою шкірою, з готовою зачіскою, у білизні тілесного або білого
кольору. Груди моделі жіночої статі повинні бути закриті відповідними накладками.
Боді-арт та макіяж моделі виконується на конкурсному полі.
У номінації дозволено:
- використання будь-яких технік (кисті, губки, трафаретів, аерографу та ін.);
- використання декору, аксесуарів, спецефектів та бутафорських елементів, що

доповнюють образ або частини костюма (не більше ніж на 30% тіла);
- використання аквагриму, жирного театрального гриму, Supra, фардів, кремових,

воскових, сухих компактних і розсипчастих текстур, професійних фарб і
матеріалів для боді-арту і роботи з тілом і шкірою, а також будь-яких професійних
засобів для макіяжу;
- використання гліттерів, страз, поталі та інших декоративних елементів.

У номінації заборонено:
- використання акрилових, акварельних, олійних фарб, гуаші та будь-яких інших

токсичних препаратів, що не призначені для роботи на шкірі;
- використання спецефектів та бутафорії більше ніж 30% тіла моделі;
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- закрите обличчя моделі.

Регламент конкурсного часу: 6 год.
Критерії оцінювання: техніка (складність, чистота, композиція); колористика
(гармонія, поєднання, оригінальність); образ (цілісність образу, презентація
образу).
Приклади робіт:

7.

ПОДІУМНИЙ МАКІЯЖ ЗА ПРАВИЛАМИ ОМС

Завдання номінації: Макіяж повинен створюватися відповідно до останніх
тенденцій моди і висловлювати оригінальну ідею. В даній номінації необхідно виконати
симетричний малюнок або елементи малюнка в області очей, окружності над
бровами та до скул моделі.
Категорії: без розподілу.
У номінації дозволено:
- використання будь-якої професійної декоративної косметики в макіяжі;
- використання будь-якої кольорової гами в макіяжі;
- симетричний малюнок або елементи малюнка в області очей, окружність над
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бровами, в області вище вилиць;
- використання декору, що відповідає темі роботи (стрази, блискітки, паєтки, пір'я

та ін.);
- використання будь-яких косметичних засобів (аквагрим, гелеві, сухі, жирні,

кремові, рідкі текстури, тінти і т.ін.).
У номінації заборонено:
- використання моделей з перманентним макіяжем, з нарощеними віями;
- використання акрилових, акварельних, олійних фарб, гуаші та будь-яких інших

токсичних препаратів, що не призначені для роботи на шкірі;
- малюнок або елементи малюнка на обличчі в області чола, нижче скул, підборіддя

і на тілі моделі;
- використання великих декоративних елементів, що закривають очі;
- попередня розмітка, використання трафаретів;
- наявність ескізу або фотографії на робочому місці;
- підняття малюнка вище, ніж на 2 см, від лінії натуральної брови і опускання нижче

лінії самої виступаючої частини скули.
Регламент конкурсного часу: дана номінація виконується заздалегідь. Учасники
виходять на поле з готовою роботою. Їм дається 5 хвилин для завершення повного
образу (оформлення аксесуарів, звільнення учасником конкурсного поля).
Критерії оцінювання:
- техніка виконання макіяжу (складність, чистота, композиція);
- колористика (гармонія, поєднання, оригінальність);
- образ (відповідність образу номінації, гармонія і цілісність образу, вибір моделі).

Приклади робіт:
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8. ПОСТЕР. Весільний комерційний макіяж за правилами ОМС
Номінація виконується заочно. Без поділу на категорії.
Постер в електроному вигляді учасники надсилають на електронну пошту СПУ
ukraineomcmember@gmail.com за тиждень до чемпіонату. Не обов’язкова присутність
учасника на чемпіонаті.
Робота не повинна бути раніше представлена в соц. мережах. Не повинно бути
реклами, логотипів і підписів.
•

Завдання номінації: Основна мета номінації - представлення красивого образу
нареченої. Весільний комерційний макіяж ОМС повинен створюватися виключно
в області очей, не виходячи за межі даної області. Обов’язкове фото моделі з
закритими та відкритими очима!

•

В електронному вигляді роботи повинні бути представлені в форматі jpg з
розширенням не менше 320 пікселів на дюйм або переслані на електронну пошту.
E-Mail ukraineomcmember@gmail.com. В листі повинні бути вказані прізвище та
ім'я конкурсанта, назва номінації.

•

Використання програми "Фотошоп" дозволяється і можливо для коригування
кольору обличчя, рук і тіла моделі, але заборонено використовувати "Фотошоп"
(або будь-яку іншу програму) для коригування.

•

Будь-який учасник, який заявив свою роботу в даній номінації, гарантує
унікальність своєї роботи з повними авторськими правами на неї. В іншому
випадку, організаційний комітет чемпіонату має право зняти роботу з участі в
змаганні без повернення вступного внеску за участь.

•

Учасник номінації добровільно передає свої авторські права на роботу, виставлену
в даній номінації організаційному комітету чемпіонату, без права комерційного
використання, без узгодження з майстром, який виконував роботу.
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Приклади робіт:
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9. ПОСТЕР. МАКІЯЖ «SMOKY EYES» за правилами ОМС
Номінація виконується заочно. Без поділу на категорії.
Постер в електроному вигляді учасники надсилають на електронну пошту СПУ
ukraineomcmember@gmail.com за тиждень до чемпіонату. Не обов’язкова присутність
учасника на чемпіонаті.
Робота не повинна бути раніше представлена в соц. мережах. Не повинно бути
реклами, логотипів і підписів. Обов’язкове фото моделі з закритими та відкритими
очима!
•

Завдання номінації: Необхідно виконати комерційний макіяж «Smoky eyes» в
класичному варіанті: базові тіні – чорні матові, перехід до тону шкіри - через
коричньові матові тіні. Макіяж повинен відповідати критеріям і рівню салонної
роботи. Візажист повинен правильно підібрати, відповідний для моделі, варіант
схеми макіяжу очей «Smoky eyes» в залежності від обличчя, форми і посадки очей
моделі.

•

У макіяжі обов'язково повинні бути виконані всі етапи: підготовка шкіри до
макіяжу, нанесення тону, моделювання форми обличчя, оформлення брів, очей,
війкового краю, слизової оболонки очей і губ. Усі етапи макіяжу повинні бути
виконані послідовно і відповідно до схем, технік, колірним, текстурним рішенням
за допомогою косметичних засобів, індивідуально обраних кожним учасником з
метою створення цілісного завершеного образу.

•

В електронному вигляді роботи повинні бути представлені в форматі jpg з
розширенням не менше 320 пікселів на дюйм або переслані на електронну пошту.
E-Mail ukraineomcmember@gmail.com. На кожному диску повинні бути вказані
прізвище та ім'я конкурсанта, назва номінації.

•

Використання програми "Фотошоп" дозволяється і можливо для коригування
кольору обличчя, рук і тіла моделі, але заборонено використовувати "Фотошоп"
(або будь-яку іншу програму) для коригування.

•

Будь-який учасник, який заявив свою роботу в даній номінації, гарантує
унікальність своєї роботи з повними авторськими правами на неї. В іншому
випадку, організаційний комітет чемпіонату має право зняти роботу з участі в
змаганні без повернення вступного внеску за участь.

•

Учасник номінації добровільно передає свої авторські права на роботу, виставлену
в даній номінації організаційному комітету чемпіонату, без права комерційного
використання, без узгодження з майстром, який виконував роботу.
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Приклади робіт:
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