
Система нагородження міжнародних чемпіонатів ОМС 

Категорія: майстри 

Індивідуальний залік 

Золота медаль + диплом 

Срібна медаль + диплом 

Бронзова медаль + диплом 

Диплом 4 місце 

Диплом 5 місце 

Диплом 6 місце 

Командний залік  

Мініатюрний кубок + диплом 

Срібна медаль + диплом 

Бронзова медаль + диплом 

Диплом 4 місце 

Диплом 5 місце 

Диплом 6 місце 

 

Титул чемпіона світу ОМС: 

Присуджується тільки в категорії майстри 

Нагородження чемпіонів світу у командному заліку 

Командний залік проводиться тільки на офлайн чемпіонатах. Кубок чемпіонів світу 

вручається Президенту національної організації. 3 члени команди отримають мініатюрні 

кубки. 

Кубок чемпіонів світу належить національній організації країни, яка перемогла. Але, якщо 

переможці з різних організації в рамках однієї країни, кубок отримує організація, яка має 

найбільше учасників в команді(тобто 2 з 3х). Приклад: якщо в одній країні є 3 організації і 

кожна з них має по одному учаснику у команді, кубок чемпіонів світу отримає та організація, 

учасник від якої набрав найбільшу кількість балів. Інші учасники можуть 

отримати(придбати) кубок надавши запит до ОМС. 

Заборонено копіювати кубок чемпіонів світу ОМС. 

Якщо організація чи учасник копіюють кубок чемпіонів світу, ОМС відкликає звання 

чемпіону світу у даного учасника та членство в ОМС. 



Індивідуальні нагороди в онлайн чемпіонаті світу ОМС. 

1,2,3 місця – отримують медалі. 4-6 місця отримують дипломи. Дипломи відправляються 

електронною поштою. 

Індивідуальні нагороди в ОМС Gold Cup. 

Переможець (1е місце) – отримає кубок. 2-3 місця отримують диплом із зображенням кубку. 

4-6 місця отримують диплом. Дипломи відправляються електронною поштою. 

Нагорода «Спадщина Сальватора Фодери» 

Буде вручатись чемпіонам світу у жіночих та чоловічих командних заліках. Також видатним 

членам у зазначених категоріях 

Кубок кращої команди зони 

Команди, які зайняли 2 місця від кожної зони будуть нагороджені кубками кращої команди 

зони. Кубок кращої команди зону може бути врученим лише один раз, не зважаючи скільки 

разів команди зайняла 2 місце на чемпіонаті світу. Кубок буде вручений Президенту 

національної організації, 3 члена команди отримують дипломи із зображенням кубку.  

Креативна нагорода «Leo Passage» 

Креативна нагорода «Leo Passage» буде вручена переможцям жіночих та чоловічих 

креативних номінацій(напевно це техніка) у категорії майстри. 

Кубок переможців у категорії юніори (нагорода «Висхідна зірка») 

1 місце – кубок. 2-6 місця диплом із зображенням нагороди. Дипломи відправляються 

електронною поштою. 

Диплом учасника чемпіонату. 

Вручається кожному учаснику 

Диплом тренера. 

Вручається офіційним тренерам кожної організації 

 

Диплом судді 

Вручається суддям від національних організацій, які судили даний чемпіонат та отримали на 

більше 1 червоної картки. 

Результати. 

Будуть відправлені всім Президентам національних організацій. 

 

 

 



Загальні положення ОМС 

Усі міжнародні чемпіонаті організовує компанія OMC Hairworld Inc. 

Зареєструватися можуть усі національні організації – члени ОМС. 

Статут ОМС, п.9: Важливо виконувати та поважати положення статуту ОМС про 

конкуренцію. Національним організаціям-членам ОМС заборонено проводити міжнародні 

чемпіонати. Члени ОМС можуть лише проводити свої національні чемпіонати. За порушення 

цієї вимоги національна організація буде виключена зі складу ОМС. 

Цей самий принцип діє і на учасників. Учасникам заборонено приймати участь у 

міжнародних змаганнях, які організовані не ОМС. Членам ОМС заборонено судити чи 

входити до орг. комітету змагань, які організовані не ОМС. В інакшому випадку ОМС має 

право не допустити учасників до змагань ОМС та виключити їх з членства. 

Заборонено використовувати ім’я ОМС – Бренд чи лого (для проведення навчальних 

майстер-класів)   

Національним організаціям, тренерам та учасникам заборонено використовувати ім’я ОМС, 

бренди та торгові марки у власних цілях, презентуючи навчальні заходи для своєї організації 

чи у своїй діяльності. В інакшому випадку дана організація буде виключена зі складу ОМС. 

Те ж саме стосується тренерів та учасників від даної організації. Але, національна 

організація, тренери та учасники від неї можуть використовувати свій власний лого 

(СПУ+ОМС) для просування та реклами своїх майстер-класів. 

Титул національного тренера.  

Національні тренери не отримують статус чемпіона світу. Їх статус називається так: тренер 

команди, яка стала чемпіоном світу. ОМС признає лише офіційних тренерів від національних 

організацій. Приклад: Якщо команду тренує запрошений, закордонний тренер, і ця команда 

стала чемпіоном світу, цей тренер не вважається членом даної команди. Йому не 

дозволяється виходити з командою на сцену для нагородження.  

Не правильне позиціонування 

Групі учасників чи учаснику, які не є переможцями чемпіонату світу(чемпіонами) 

заборонено називати себе у соціальних мережах чемпіонами світу або виставляти фото з 

кубком чемпіонів світу, який їм не належить. Якщо таке відбувається це буде розцінено як 

згубна дія на адресу ОМС. Національна організація має вжити заходів щодо усунення даного 

випадку та по можливості виключати особу, яка робить пагубні дії у бік ОМС зі свого 

членства. Якщо це не буде зроблено ОМС має право лишити титулів даного учасника чи 

групу учасників та організацію та виключити організацію з числа членів. 

Дані учасників при реєстрації.   

При реєстрації необхідно заповнити всі дані учасника. Національна організація має надати 

своїм учасникам національний код організації для реєстрації. Далі Президенти національних 

організацій мають надати ОМС списки учасників з обраними номінаціями. ОМС перевірити 

списки з онлайн реєстрацією, щоб упевнитись у приналежності кожного учасника до 

конкретної національної організації. 



Вік учасників 18+ 

До міжнародних змагань ОМС допускаються учасники, яким виповнилося 18 років. 

Умови реєстрації (реєстраційні внески учасників) 

Лише національні організації, які не мають заборгованостей по оплаті щорічних внесків до 

ОМС можуть приймати участь у міжнародних чемпіонатах ОМС. Учасники можуть 

сплачувати реєстраційні внески на пряму до ОМС чи через свою національну організацію, 

після реєстрації. 

Командний залік ОМС (автоматичний вибір команд) 

Кожен учасник має зареєструватись та внести оплату до ОМС. Командний залік чемпіонату 

світу: найкращі 3 учасники за сумою балів у комбінованих категоріях автоматично 

формують національну команду для участі у командному заліку. Команда може складатися з 

представників різних організацій з однієї країни. Команди вважається командами країни, а не 

командами окремих організацій. Усі інші міжнародні змагання ОМС проходять лише на 

індивідуальній основі(без командного заліку). 

Кубок командних чемпіонів світу розігрується лише в тому випадку, якщо 

зареєстровані не менше 3х команд 

Якщо в якійсь з комбінованих категорій зареєстровано менше 3х команд, то змагання 

автоматично проходять на індивідуальній основі. Це означає, що переможці отримують лише 

індивідуальні нагороди.  

Якщо в певній номінації менше 10 учасників, ОМС може відмінити проведення змагань 

у цій номінації. 

Якщо ОМС вирішить провести змагання у номінації де є менше 9 учасників, то статус 

змагань у цій номінації буде звучати так «міжнародний чемпіонат ОМС», а не «чемпіонат 

світу». 

Юніори (висхідна зірка ОМС) 

Змагання серед юніорів проходять на індивідуальній основі, їх офіційний статус «Junior 

OMC International rising star award». У разі зловживання титулом переможця у категорії 

юніори, ОМС може відкликати статус переможця. Титул чемпіона світу ОМС надається 

лише учасникам у категорії майстри. 

Вік юніорів – 20 років. Учасники, яким на день змагань не виповнився 21 рік.  

В день змагань учасники в категорії юніори мають показати копію свого паспорту членам 

орг. комітету. Якщо учасник не може підтвердити свій вік, йому буде заборонено приймати 

участь у чемпіонаті. 

Учасникам заборонено приймати участь в рамках одного чемпіонату у декількох 

секціях. 

Учасники можуть приймати участь лише в одній секції: жіноча чи чоловіча секція з 

перукарського мистецтва, макіяж чи нігтьова естетика. В рамках одного чемпіонату 

заборонено приймати участь у декількох секціях.  



Умови реєстрації в чемпіонатах ОМС 

При реєстрації учасники підписують згоду з умовами ОМС, що означає, що усі їх фото з 

чемпіонатів ОМС автоматично стають власністю ОМС та ОМС має на них авторське право.  

Групи журі ОМС. 

Групи журі ОМС на 50% формуються з міжнародних суддів з національних організацій та на 

50% з суддів, яких призначає Президент ОМС. 

Посилання на фото робіт учасників для суддів ОМС. 

Суддям заборонено публікувати фото учасників в соціальних мережах або комусь їх 

показувати. У інакшому випадку такі судді будуть дискваліфіковані.  

Громадянство та місце проживання учасників  

Учасники можуть виступати від країни, громадянами якої вони є чи проживають у цій країні, 

чи від країни свого походження.  

Відміна чи перенесення дати змагань 

ОМС має право відмінити чи перенести змагання на свій розсуд, якщо в цьому є 

необхідність. Якщо ОМС відміняє змагання, то реєстраційні внески будуть повернені 

учасникам. Учасникам, які бажають відмінити свою участь, після закінчення строків 

реєстрації та відміни участі, реєстраційні внески не повертається.  

Консультативна рада змагань ОМС. 

Консультативна рада змагань ОМС може дискваліфікувати будь-якого учасника, який 

вчинив пагубні дії на адресу ОМС під час чи після чемпіонату. 

 

Загальні інструкції для учасників.  

Учасники можуть реєструватися та приймати участь у індивідуальних чи комбінованих 

номінаціях в рамках однієї секції. Але, національні команди країн будуть сформовані лише з 

числа тих учасників, які беруть участь у комбінованих номінаціях. 

Розчесування та зволоження волосся  

Перед виходом на конкурсне поле учасники можуть розчесати та зволожити волосся 

манекенів, згідно правил номінацій. 

Номери дзеркал 

Номери дзеркал розподіляються у зоні очікування, перед виходом на конкурсне поле. 

(надаються конверти з номерами дзеркал учасників представникам національних 

організацій). Після цього директор змагань ОМС надасть команду та направить учасників 

займати свої місця.  

 

 



Моделі 

В усіх міжнародних чемпіонатах ОМС моделі повинні буди одягнені у фірмові накидки 

ОМС. 

Штрафні бали за невиконання правил ОМС 

Учасникам, які порушують правила ОМС будуть нараховані штрафні бали комітетом 

старійшин, згідно таблиці штрафних балів. Учасники можуть дізнатися про нарахування 

штрафних балів через протоколи, де виставляються бали суддів за виступи у номінаціях. 

Основний штрафний бал -30 за порушення, за несвоєчасно виконання команди «стоп» - 5 

балів.  

Не належний макіяж 

Може бути розцінений, як знак для суддів, та буде оштрафований згідно таблиці штрафних 

балів 

Одяг моделей 

На одязі заборонено показувати будь-які розпізнавальні знаки (лого чи ім’я дизайнерів та 

таке інше). Чоловічий одяг має носити мужній вигляд. Флаєр з підказками, яким не має бути 

одяг буде відправлений усім національним організаціям. Якщо умови не будуть виконані, то 

будуть нараховані штрафні бали. 

Презентація манекенів. 

У старійшин має бути завжди можливість перевірити манекен-голову. Заборонено 

використання манекенів усього тіла чи частини тіла. Манекен-голови мають бути 

розташовані на триногах. Триноги мають бути одягнені згідно правил ОМС. Заборонено 

залишати інструменти чи інші речі на столах.  

Презентація чоловічих манекен-голів. 

Чоловічі манекен-голови мають дивитися прямо у дзеркало. Якщо вони розташовані у 

іншому напрямку, старійшини можуть їх переставити.  

Доступність електрики та дзеркал. 

В зоні підготовки учасників (гримерці) не має розеток та дзеркал. На конкурсному полі для 

кожного учасника доступна лише одна розетка,напругою не більше 2000W. Лише один 

прибор можна одночасно вмикати у розетку. Відповідальністю учасника є перевірка напруги 

у країні проведення чемпіонату (220V чи 110V) 

Дискваліфікація. 

За використання манекен-голів не від одного з 4х офіційних спонсорів ОМС. За обмін 

номерами дзеркал між учасниками. У номінації пересадка волосся необхідно чітко 

виконувати встановлені правила.     

 


