ATVIRAS LIETUVOS ČEMPIONATAS
„KAUNAS BEAUTY 2022“
2022 kovo 4 d.

KIRPĖJŲ RUNGTYS:
Moterų kategorija
 Gala Style (iškilminga vakarinė šukuosena) – gyvas modelis
 Moterų nuotakos komercinė šukuosena – gyvas modelis
 Komercinė šukuosena ,,Šventinė šukuosena,, - gyvas modelis
 Moteriškas komercinis saloninis kirpimas ir sušukavimas – manekeno galva
 Fantazinė šukuosena - gyvas modelis
Vyrų kategorija
 Barber rungtis. Low skin fade cut - gyvas modelis

Vyriškas Fade classic cut - gyvas modelis

KIRPĖJŲ RUNGTYS STUDENTAMS:
Moterų kategorija






Dieninė šukuosena – manekeno galva (rungtis studentams)
Moterų nuotakos komercinė šukuosena - (rungtis studentams)
Gala Style (iškilminga vakarinė šukuosena) – manekeno galva (rungtis studentams)
Moteriškas komercinis kirpimas ir sušukavimas – manekeno galva (rungtis studentams)
Moterų plaukų tekstūrizavimas (klasikinis cheminis šukavimas) – manekeno galva (rungtis
studentams)

Vyrų kategorija
 Vyriškas saloninis kirpimas ir sušukavimas – manekeno galva (rungtis studentams)
*Čempionato organizatoriai pasilieka teisę savo nuoţiūra atšaukti arba perkelti bet kurią konkurso
rungtį. Jeigu rungtyje dalyvaus maţiau nei 3 dalyviai, rungtis bus atšaukta. Konkursantai apie
sprendimą bus informuoti po oficialios galutinės registracijos datos, o atšaukimo atveju, registracijos
mokesčiai uţ šias rungtis bus grąţinti.

Bendri nuostatai
1. REGISTRACIJOS SĄLYGOS
Registruotis gali neribotas skaičius konkursantų.
Registracijos forma turi būti uţpildyta, pasirašyta ir išsiųsta adresu: Ariogalos g. 40, LT – 48337
Kaunas arba el. paštu info@kigsa.lt.
Galutinis registracijos terminas yra 2022m. vasario 15 d..
Registracija vykdoma ir mokesčiai priimami iš individualių konkursantų arba per organizacijas, kurias jie
atstovauja.
Jei registracijos galutinio termino dieną į tam tikrą konkurso kategoriją yra uţsiregistravę maţiau
nei 3 dalyviai, toks konkursas gali būti atšauktas.
2. DALYVIO MOKESTIS
Dalyvio mokestis mokamas tik uţ tą rungtį, kurioje dalyvaujate. Dalyvio mokestį galima mokėti
banko pavedimu į „Kirpėjų ir groţio specialistų asociacijos“ a/s LT86 7300 0101 1566 7128, AB
Swedbank. Prie mokėjimo paskirties nurodant konkursanto vardą ir pavardę. Bet kokie registracijos
mokesčiai nebus priimami renginio vietoje.
Konkursantai uţsiregistravę po oficialios galutinės registracijos datos turi sumokėti papildomą 25%
mokestį.
3. TVARKARAŠTIS
Visi dalyviai privalo būti persirengimo kambaryje likus 30 minučių iki konkurso pradţios.
Konkursantams per vėlai pradėjusiems savo konkursinius darbus papildomas laikas nebus suteikiamas.
4. KONKURSŲ ATŠAUKIMAS AR PERKĖLIMAS
Čempionato organizatoriai pasilieka teisę savo nuoţiūra atšaukti arba perkelti bet kurį konkurso turą.
Jeigu rungtyje dalyvaus maţiau nei 2 dalyviai, rungtis bus atšaukta.
Konkursantai apie sprendimą bus informuoti po oficialios galutinės registracijos datos, o atšaukimo
atveju, registracijos mokesčiai uţ šiuos turus bus grąţinti.
5. PRIŢIŪRĖTOJAI
Konkursantų darbą čempionato metu stebi priţiūrėtojai, kurie stebi darbo procesą ir paţeidimus, apie
kuriuos vėliau praneša vyriausiajam čempionato komisarui, kuris taiko baudos taškų lentelę.
6. TEISĖJŲ SPRENDIMAS
Teisėjų sprendimas yra galutinis ir neginčijamas.

BAUDOS TAŠKAI – MOTERŲ (įskaitant ir studentus)
Minimali bauda yra 5 baudos taškai uţ vieną paţeidimą. Paţeidimus stebi ir fiksuoja priţiūrėtojai,
stebintys čempionato dalyvius darbo metu, kurie apie paţeidimus praneša vyriausiajam čempionato
komisarui, kuris taiko baudos taškų lentelę. Baudos taškai atimami iš bendro surinktų balų skaičiaus.
A.

Ilgis

5 baudos taškai

B.

Išsankstinis kirpimas/šukavimas

5 baudos taškai

C.

Nebaigtas kirpimas

5 baudos taškai

D.

Pridėtiniai plaukai

5 baudos taškai

E.

Pridėtinių plaukų laikikliai

5 baudos taškai

F.

Segtukai ir (arba) spaustukai

5 baudos taškai

G.

Priauginti plaukai

5 baudos taškai

H.

Papuošimai

5 baudos taškai

I.

Įrankiai / Plaukų kirpimo mašinėlė

K.

Nepaklusimas sustoti

5 baudos taškai
5 baudos taškai

BAUDOS TAŠKAI – VYRŲ
Minimali bauda yra 5 baudos taškai uţ vieną paţeidimą. Paţeidimus stebi ir fiksuoja priţiūrėtojai,
stebintys čempionato dalyvius darbo metu, kurie apie paţeidimus praneša vyriausiajam čempionato
komisarui, kuris taiko baudos taškų lentelę. Baudos taškai atimami iš bendro surinktų balų skaičiaus.

A.

Ilgis

5 baudos taškai

B.

Nėra laipsniško trumpėjimo

5 baudos taškai

C.

Šoninės linijos

5 baudos taškai

D.

Kaklo linija

5 baudos taškai

E.

Įrankiai / Plaukų kirpimo mašinėlė

5 baudos taškai

F.

Priauginti plaukai

G.

Nepaklusimas sustoti

5 baudos taškai
5 baudos taškai

Bendros instrukcijos
1. Konkursantai veidrodţių numerius suţinos likus 20 minučių iki konkurso pradţios. Konkurso dalyviai
savo darbo vietose turi būti likus 15 minučių iki starto. Komisijos pirmininkas sutikrins, ar veidrodţių
numeriai sutampa su konkursantų pavardėmis.
2. Modeliams draudţiama padėti konkursantams šukuojant plaukus (t.y. plaukų dţiovinimas, plaukų
lietimas, ir t.t.).
3. Teisėjavimo metu, modeliai privalo sėdėti arba stovėti priešais savo veidrodţius.
4. Norėdami susidaryti bendrą įspūdį teisėjai per salę praeis tik vieną kartą.
5. Uţ konkurso taisyklių paţeidimus ir instrukcijų nepaisymą dalyviai bus nubausti pagal galiojančią
baudos taškų lentelę.
6. Baudos taškai
Minimali bauda yra 5 baudos taškai uţ vieną paţeidimą.
7. Pagalbinės priemonės
Bus baudţiama uţ bet kokių pagalbinių priemonių panaudojimą šukuosenos prilaikymui, jei tai nėra
leidţiama.
8. Konkursantų veidrodţių numeriai gali būti vienodi visuose kombinuotose rungtyse.
9. Diskvalifikacija
 Konkursantai vienu turo metu gali šukuoti tik vieną modelį. Dvigubas dalyvavimas draudţiamas.
 Konkursantams draudţiama keistis veidrodţių numeriais su kitais konkursantais.
10. Manekenų galvos
Teisėjavimo metu manekenų galvos turi būti padėtos ant savo stovų, veidu į veidrodį, bet ne šonu.
Manekenų galvos turi būti padėtos ant stovų, pritvirtintų prie darbo stalo, o kėdės patrauktos. Arba
galima palikti darbą ant darbo stovo. Pristatydami manekeno galvą, konkursantai turi ją palikti taip, kad
būtų atstumas nuo veidrodţio ir veidrodyje aiškiai matytųsi šukuosena.
11. Baigę darbą meistrai turi 3 minutes susitvarkyti savo darbo vietą bei paruošti modelį ar manekeno galvą
(perkelti ant stovo, pritvirtinto prie darbo stalo, aprengti ir pan.) teisėjų apţiūrai ir palikti konkurso salę.
Ant darbo stalo draudţiama palikti bet kokius darbo įrankius ar kitus daiktus.

Gala Style (iškilminga vakarinė šukuosena)

GYVAS MODELIS

Moterų individuali rungtis
Dalyvių amžius
neribojamas

Modeliai išeina į čempionato aikštelę su tiesiais, sausais atgal atšukuotais plaukais. Modelių plaukų ilgis gali
būti pasirinktas savo nuoţiūra. Dalyvis turi sukurti šiuolaikišką, madingą, novatorišką šukuoseną, kuri tiktų
iškilmingam vakarui.
Spalva - Leidţiama naudoti 3 harmoningai tarpusavyje derančias spalvas įskaitant ir bazinę.
Negalima naudoti spalvotų lakų, ţalios bei mėlynos. Spalvos - ruda, balta, pastelinė roţinė, varinė.
1. Darbo įrankiai

Leidžiama naudotis visais darbo įrankiais.

2. Darbo produktai

Leidžiama naudoti visus reikalingus darbui produktus

3. Tema

Šukuosena turi būti išbaigta ir turėtų tikti iškilmingam vakarui, ji turi skirtis nuo
vakarinių konkursinių šukuosenų. Ji turi būti inovatyvi ir įdomi.

4. Detalės

Pastižo darbai ir papuošalai galimi 20%

5. Teisėjai

Šiai rungčiai vertinti bus sudaryta speciali teisėjų komisija. Teisėjai vertins bendrą
stiliaus ir spalvų vaizdą, novatoriškumą, šukuosenos atlikimo sudėtingumą ir
įdomumą. Būtina išlaikyti šukuosenos formą. Vertindami teisėjai norėtų, kad
modelis sedėtų.

6. Baudos

Konkursantai, nesilaikantys instrukcijų, bus baudţiami pagal prieţiūros

7. Rūbai

Rūbai turi būti pritaikyti prie šukuosenos stiliaus

8. Laikas

35 min.

9. Rezultatai

max 30 / min 21.

Nuotakos šukuosena (komercinis stilius)
GYVAS MODELIS

Moterų individuali rungtis
Modelis
Dalyvių amžius neribojamas

Ateinant į konkurso salę modeliai turi būti tiesiais plaukais, atšukuoti atgal. Prieš konkurso pradţią negalima
naudoti segtukų ir (arba) suktukų. Komisijos pirmininkui davus leidimą, konkursantai prieš turo pradţią
sušukuoja modelio plaukus atgal. Priţiūrintys asmenys patikrins ar buvo laikomasi šių instukcijų, ir prireikus
visus plaukus glotniai sušukuos atgal.
Konkursantas sukuria tradicinę ilgų plaukų nuotakos šukuoseną, įsivaizduodamas bendrą vaizdą. Konkurso
metu, dalyviai gali naudoti ţirkles sutvarkyti plaukų galiukus. Orientuotis į bendrą visumą, šukuosena turi
turėti komercinę paskirtį ir skirtis nuo vakarinės šukuosenos.
1. Plaukų ilgis - Plaukai turi būti iki pečių arba ilgesni. Plaukai gali būti ne vienodo ilgio. Minimalus
plaukų ilgis turi būti nuo 10 cm ir ilgesni, išskyrus kirpčius.
2. Spalva - Galima naudoti iki 3 harmoningai susijusių spalvų, įskaitant ir bazines spalvas. Mėlyna ir ţalia
spalva uţdrausta. Leidţiama naudoti visas spalvas. Draudţiama naudoti purškiamus spalvotus lakus.
3. Produktai - Leidţiama naudotis visais produktais.
4. Darbo įrankiai - Leidţiama naudotis visais darbo įrankiais.
5. Pagalbinės priemonės
prilaikyti (karkasai ir pan.)

- Draudţiama naudoti bet kokias pagalbines priemones šukuosenai

6. Pridėtiniai plaukai - Draudţiama naudoti pridėtinius plaukus ir pastiţus.
7. Priauginti plaukai - Plaukų priauginimas draudţiamas.
8. Papuošimai - Galima naudoti papuošimus, bet negali uţdengti 15 proc. galvos ploto.
9. Rūbai - Rūbai turi būti pritaikyti prie šukuosenos stiliaus
10. Teisėjai - Teisėjai vertins formą ir techninį darbo atlikimą, spalvos visumą. Vertindami teisėjai turi
matyti visą šukuoseną, įskaitant viršugalvį. Jei tai neįmanoma, padėjėjai nuleis kėdes ţemiau.
11. Baudos - Konkursantai, nesilaikantys instrukcijų, bus baudţiami pagal prieţiūros personalo taikomą
baudos taškų lentelę.
12. Laikas - 25 min.
13. Rezultatai - max 30 / min 21 balas

KOMERCINIS STILIUS - ŠVENTINĖ ŠUKUOSENA
Dalyvių amţius neribojamas
Gyvas modelis
Dalyviai atlieka modernią saloninę šukuoseną ant ilgų, tiesių plaukų. Šukuosena turėtų būti skirta plačiam
vartotojui ir tinkama komerciniam pasiūlymui salonuose.
Šukuosenos forma turėtų atitikti šiuolaikinę madą ir pabrėţti modelio patrauklumą.
Šukuosena neturėtų atrodyti kaip vakarinė šukuosena techninėse ir mados kategorijose. Plaukai
šukuosenoje turi būti visiškai pakelti, kaip detalės gali būti palikta ir palaidų plaukų sruogelių kaip
šukuosenos detalės.
Šukuosena gali būti ir su sklastymu (jei tai šukuosenos detalė) ir be jo.
Ateinant į konkurso salę modeliai turi būti tiesiais plaukais, atšukuoti atgal. Prieš rungties pradţią
negalima plaukų paruošti iš anksto – sukti ar gofruoti. Komisijos pirmininkui davus leidimą,
konkursantai prieš turo pradţią sušukuoja modelio plaukus atgal. Priţiūrintys asmenys patikrins ar
buvo laikomasi šių instukcijų, ir prireikus visus plaukus glotniai sušukuos atgal.
Orientuotis į bendrą visumą, šukuosena turi turėti komercinę paskirtį

1. PLAUKŲ ILGIS - plaukai turi būti iki pečių arba ilgesni.
2. SPALVA - galima naudoti iki 3 harmoningai susijusių spalvų, įskaitant ir bazines spalvas. Draudţiama
naudoti purškiamus spalvotus lakus. Spalvos turi būti madingos, jokiu būdu ne neoninės ar ţalios,
mėlynos.
3.

PRODUKTAI - leidţiama naudotis visais produktais.

4.

DARBO ĮRANKIAI - leidţiama naudotis visais darbo įrankiais.

5.

PAGALBINĖS PRIEMONĖS - leidţiama naudoti plaukų volelį.

6.

PAPUOŠALAI - galima naudoti papuošimą, bet negali uţdengti 15 proc galvos ploto.

7.

DRABUŢIAI - turi būti pritaikyti prie šukuosenos stiliaus.

8. VERTINIMAS - teisėjai vertins formą ir techninį darbo atlikimą, spalvos visumą. Vertindami teisėjai
turi matyti visą šukuoseną, įskaitant viršugalvį. Jei tai neįmanoma, padėjėjai nuleis kėdes ţemiau.
9. BAUDOS - konkursantai, nesilaikantys instrukcijų, bus baudţiami pagal prieţiūros personalo taikomą
baudos taškų lentelę.
10. LAIKAS - 40 min.
11. VERTINIMAI balais - max 30 / min 21 balas

MOTERIŠKAS KOMERCINIS KIRPIMAS IR DAŢYMAS
Moterų kirpėjų individuali rungtis
Dalyvių amţius neribojamas
Manekeno galva
Šioje kategorijoje dalyviai turi pristatyti moteriškų plaukų madingą kirpimą ir daţymą jau atliktą prieš
kirpimą bei sukurti komercinį madingą moterišką kirpimą, bei sušukavimą. Į konkurso salę manekeno
galva turi būti iš anksto nudaţytais plaukais, plaukai drėgni, atšukuoti atgal. Atėjus į čempionato
aišktelę, kol priţiūrėtojai praeina ir patikrina ar viskas vyksta pagal reglamentą, konkursantai ateina su
manekeno galva įsavo darbo vietas ir pasiruošia startui.
1.

Dalyviai pirmiausiai kerpa manekeno plaukus, kurdam madingą, komercinį stilių.

2. Kirpimui skiriamas laikas –20min.
3. Kirpimo metu leidţiama naudotis visais darbo įrankiais, kirpimo mašinėle, skustuvu, galima
naudotis kirpimo metu ţnybtukais.
4. Sušukavimui skiriamas laikas – 15min.
5. .Plaukų daţymas turi būti atliktas modeliui iki čempionato pradţios, galimos trys giminingos
spalvos , įskaitant ir bazinę spalvą.
6. Spalvos- balta, ruda, pilka, sruogelės pastelinės roţinės, varinės. Draudţiamos mėlynos,
ţalios ir neoninės spalvos.
7. Teisėjai vertins bendrą kirpimo, koloristikos, stiliaus bendrą stilių (apranga, kirpimo
technika, spalvos, forma). Vertindami teisėjai turi matyti visą šukuoseną, įskaitant viršugalvį.
8. Baudos Konkursantai, nesilaikantys instrukcijų, bus baudţiami pagal priţiūrinčio personalo
taikomą baudos taškų lentelę.
7. Laikas 35 min.
8. Rezultatai Maksimumas: 30 taškų Minimumas: 21 taškas

Fantazinė šukuosena

Gyvas modelis

Moterų individuali rungtis
Modelis – iš anksto
paruoštas.
Dalyvių amžius
neribojamas

Konkursantai sukuria fantazinę šukuoseną prieš modeliams ţengiant į konkurso salę ir pasiruošiant
vertinimui. Davus startą 3 min. pataiso. Modeliai po teisėjų vertinimo demonstruodami savo šukuoseną
praeina garbės ratą. Bus vertinamas šukuosenos kūrybingumas ir pristatyta tema bei atlikimo technikos
sudėtingumas.Būtina sukurti pilną stilių , kad būtų visuma .
1. Vertinimas

Kūrybingumas, originalumas, novatoriškumas. Vertins specialiai sukurta komisija.

2. Baudos

Konkursantai, nesilaikantys instrukcijų, bus baudţiami pagal prieţiūros personalo
taikomą baudos taškų lentelę.

3. Medţiagos

Šukuosenos kuriamos tik iš natūralių arba dirbtinių plaukų. Draudţiamos detalės iš
kitų medţiagų, kad nebūtų atskira detalė (audiniai, metalai, plastmasė, siūlai...)

4. Laikas

3 minutės paskutiniams pataisymams.

5. Rezultatai

Maksimumas:
Minimumas:

30 taškų
21 taškų

Barber rungtis
Low Skin Fade Cut

GYVAS MODELIS
Vyrų individuali rungtis
Modelis
Dalyvių amžius neribojamas

Konkursantų pasiruošimas paskirtose darbo vietose. Modelio viršugalvio plaukai (the top of hair) turi būti drėgni. Bet
kokie plaukų produktai prieš komisijos pirmininko patikrinimą yra draudţiami. Komisijos pirmininkui paprašius, visi
konkursantai palieka konkurso aikštelę, kol vyksta modelių patikrinimas. Baigus patikrą konkursantai grįţta prie savo
darbo vietų ir pradedamas konkursas. Paskelbus konkurso pabaigą modeliai turi būti atsukti veidu į veidrodį.

1. Ilgis
Viršugalvio plaukų ilgis yra laisvai pasirenkamas, bet ne trumpesni nei 5 cm. Priekinėje plaukų
dalyje 10-8 cm. Plaukų ilgis prie ausų ir apatinėje plaukų zonoje prie kaklo turi būti ne trumpesnis nei 2
cm prieš kirpimą. Bakenbardai ir barzda turi būti nukirpti iš anksto (barzda jei ji yra, jei turi būti suteikta
forma). Barzda ir bakenbardai turi būti pritaikyti prie veido formos ir stiliaus.
2. Spalva Būtina naudoti daugiausiai 2 harmoningas plaukų spalvas, įskaitant pereinamąjį atspalvį:
Leidţiama: juoda, sruogelės ruda arba sidabrinė. Ţemiau pakaušio srities plaukų spalva turi būti juoda.
Purškiami plaukų daţai yra draudţiami.
3. Šonai Šonai ir apatinė pakaušio dalis turi būti kerpami konkurso metu, jie negali būti paruošti iš
anksto (iš anksto negalimas, bet koks paruošimas).
4. Įrankiai

Visų tipų ţirklės ir kirpimo mašinėlės bei skustuvas yra leidţiami.

5. Kirpimas
Kirpimas turi būti atliktas pilnas kirpimas, viršugalvyje, smilkiniuose ir apatinėje
pakaušio dalyje ant sprando naudojant jums patinkančius įrankius. Low Skin Fade Cut neturi būti
aukščiau uţ pakaušio kaulo srities, tačiau apatinės pusės dalies ir apatinės pakaušio srities plaukų ilgį
galima palikti 1 ml plaukų.
6. Sušukavimo stilius
7. Draudţiama

Neturi būti naudojamas Low fade cut / pompadour sušukavimo stilius.

Išskutinėti dizainai (carving designs).

8. Stilius Pabaigtas stilius privalo turėti išbaigtą tekstūrą. Galimi visi šukavimo įrankiai(draudţiama
naudoti tiesinimo ţnyples).
9. Draudţiama Draudţiama naudoti bet kokius butaforinius priedus ir priaugintus plaukus.
10. Rūbai Tvarkingi drabuţiai, kostiumas ar kt.
11. Vertinimas
techniką.

Teisėjai vertins kirpimo tikslumą, sušukavimą, bendrą low skin fade cut įvaizdį, atlikimo

12. Laikas

30 min.

13. Rezultatai

max 30 / min 21.

Vyriškas kirpimas Classic Fade Cut
GYVAS MODELIS
Vyrų individuali rungtis
Modelis
Dalyvių amžius neribojamas

Konkursantų pasiruošimas paskirtose darbo vietose. Modelio viršugalvio plaukai (the top of hair) turi
būti drėgni. Bet kokie plaukų produktai prieš komisijos pirmininko patikrinimą yra draudţiami. Komisijos
pirmininkui paprašius, visi konkursantai palieka konkurso aikštelę, kol vyksta modelių patikrinimas. Baigus
patikrą konkursantai grįţta prie savo darbo vietų ir pradedamas konkursas. Paskelbus konkurso pabaigą
modeliai turi būti atsukti veidu į veidrodį.

1.

Ilgis

Viršugalvio plaukų ilgis yra laisvai pasirenkamas. Plaukų ilgis prie ausų ir apatinėjė
plaukų zonoje turi būt ne trumpesnis nei 3 cm prieš rungtį. Bakenbardai ir barzda turi
būti nukirpti iš anksto. Jei plaukų ilgis yra maţesnis nei 3 cm, dalyviui gali būti skirti
baudos taškai.

2.

Spalvos

Pakaušio ir šoninėse srityse leidţiama juoda spalva, viršugalvio zoną galima nudaţyti
sruogelėmis , ruda, balta arba sidabrine spalva. Purškiami plaukų daţai yra
draudţiami.

3.

Šonai

Šonai turi būti kerpami konkurso metu, jie negali būti paruošti iš anksto.

4.

Įrankiai

Visų tipų ţirklės ir kirpimo mašinėlės bei skustuvas yra leidţiami.

5.

Kirpimas

Leidţiama naudoti plaukų dţiovintuvą ir šukas. Kitos priemonės yra draudţiamos

6.

Stilius

Pabaigtas stilius privalo turėti išbaigtą tekstūrą naudojant must šukas (rack / comb)

7.

Draudţiama

Draudţiama naudoti bet kokius butaforinius priedus ir priaugintus plaukus.

8.

Rūbai

Tvarkingi, klasikiniai drabuţiai, kostiumas ar kt.

9.

Teisėjai

Teisėjai vertins bendrą classic fade cut kirpimo techniką, tikslumą, sušukavimą.
Temos atitikimą.

10.

Laikas

30 min.

11.

Rezultatai

max 30 / min 21.

MANEKENAS
Studentų rungtis vyrams
Vyrų komercinis stilius - Saloninis kirpimas ir sušukavimas
Manekenų plaukai turi būti drėgni ir sušukuoti atgal. Jei plaukai nėra pakankamai šlapi, priţiūrintis personalas
gali pakartotinai paprašyti juos sušlapinti. Draudţiamos bet kokios išankstinės kirpimo linijos.
1.

Plaukų ilgis

Plaukų pradinis ilgis ne maţiau 15 cm

2.

Kirpimo įrankiai

3.

Darbo įrankiai Galima naudoti feną, šepečius ir šukas formuojant šukavimo stilių, formavimui
visi įrankiai leidţiami.

4.
5.

Produktai
Leidţiama naudoti visus fiksavimo produktus , ţelė, vaškus, putas, blizgesį, laką.
Spalva
Leidţiama naudoti iki trijų harmoningai tarpusavyje susijusių atspalvių spalvas (juoda,
ruda, balta, sidabrinė), draudţiama ţalią ir mėlyną. Draudţiama naudoti purškiamus daţus.

6.

Kirpimas

7.

Teisėjai
Teisėjai vertins atlikto kirpimo techniką, inovatyvumą, daţymo ir kirpimo
suderinamumą.

8.

Baudos

Konkursantai, nesilaikantys reglamento, bus baudţiami pagal baudų lentelę.

9.

Laikas

40 min.

10.

Rezultatai

Max-30 balų/ Min-21 balas

Leidţiama naudotis visais kirpimo įrankiais, kirpimo mašinėle.

Atliekamas vyriškas madingas šiuolaikinis saloninis kirpimas.

Studentų rungtis - manekeno galva
Dieninė
šukuosena

Į konkurso salę dalyviai atsineša savo manekenų galvas. Jų plaukai turi būti sausi ir tiesūs. Plaukai negali būti
iš anksto paruošti, susukti. Prieš startą priţiūrėtojai praeis ir patikrins ar laikomasi taisyklių, priešingu atveju
bus skiriami baudos balai ir laukai bus iššukuojami.

1.

Plaukų ilgis Plaukai turi būti iki pečių arba ilgesni. Plaukai gali būti ne vienodo ilgio.

2.

Spalva

3.
4.

Leidţiamos spalvos Balta, juoda, ruda, blondinė, pastelinė, violetinė, pastelinė roţinė, pastelinės
oranţinės spalvos.
Draudţiama naudoti purškiamus spalvotus lakus, bei naudoti mėlyną ir ţalią spalvas.

5.

Produktai

6.

Darbo įrankiai Leidţiama naudotis visais darbo įrankiais.

7.

Pridėtiniai plaukai Draudţiama naudoti pridėtinius plaukus, pastiţus.

8.

Plaukų formavimas

9.

Rūbai

Rūbai turi būti pritaikyti prie šukuosenos stiliaus.

10.

Makiaţas

Turi atitikti rungtį. Jeigu bus padauginta makiaţo bus skiriami baudos balai.

11.

Teisėjai
Teisėjai vertins formą ir techninį darbo atlikimą. Vertindami teisėjai turi matyti visą
šukuoseną, įskaitant viršugalvį.

12.

Baudos
Konkursantai, nesilaikantys instrukcijų, bus baudţiami pagal prieţiūros personalo
taikomą baudos taškų lentelę.

13.
14.

Leidţiama naudoti 3 harmoningai tarpusavyje susijusias spalvas ,įskaitant bazinę spalvą.

Leidţiama naudotis visais produktais.

Plaukų formavimas, maţiausiai 60 % plaukų turi būti palaidi , laisvi pakaušyje.

Laikas
45 minutės. Po stop ţenklo dar duodamos 3min. drabuţių aprengimui. Jei bus liečiamasi
prie plaukų, meistras gaus 5 baudos taškus.
Rezultatai
max 30 / min 21.

Komercinė nuotakos šukuosena

MANEKENAS

Moterų rungtis studentams

Į konkurso salę manekeno galvos atnešamos tiesiais plaukais. Plaukai negali būti iš anksto
sušukuoti.Prieţiūros personalo komitetas patikrins plaukus ir esant reikalui, sušukuos juos glotniai atgal.
Konkursantas sukuria tradicinę ilgų plaukų nuotakos šukuoseną, įsivaizduodamas bendrą vaizdą. Konkurso
metu, dalyviai gali naudoti ţirkles sutvarkyti plaukų galiukus.

1. Plaukų ilgis Plaukai turi būti iki pečių arba ilgesni. Plaukai gali būti ne vienodo ilgio. Minimalus

plaukų ilgis turi būti 10 cm, išskyrus kirpčius.
2. Spalva

Leidţiama naudoti 3 harmoningai tarpusavyje susijusias spalvas, įskaitant bazinę
spalvą. Draudţiama naudoti purškiamus spalvotus lakus, bei naudoti mėlyną ir ţalią spalvas.

3. Produktai Leidţiama naudotis visais produktais.
4. Darbo įrankiai Leidţiama naudotis visais darbo įrankiais.
5. Pagalbinės priemonės Draudţiama naudoti bet kokias pagalbines priemones, prilaikančias

šukuoseną (karkasą ir pan.).
6. Pridėtiniai plaukai

Draudţiama naudoti pridėtinius plaukus ir pastiţus.

7. Priauginti plaukai

Plaukų priauginimas draudţiamas.

8. Papuošimai
9. Rūbai

Leidţiama naudoti papuošimus, bet jie neturėtų uţimti 15% visos galvos ploto.

Rūbai turi būti pritaikyti prie šukuosenos stiliaus.

10. Makiaţas

Turi atitikti rungtį. Jei bus padauginta, bus skiriami baudos balai.

11. Teisėjai

Teisėjai vertins formą ir techninį darbo atlikimą. Vertindami teisėjai turi matyti visą
šukuoseną, įskaitant viršugalvį.

12. Baudos

Konkursantai, nesilaikantys instrukcijų, bus baudţiami pagal prieţiūros personalo
taikomą baudos taškų lentelę.

13. Laikas

45 minutės. Po stop ţenklo dar duodamos 3min drabuţių aprengimui. Jei bus
liečiamasi prie plaukų, meistras gaus 5 baudos taškus.

14. Rezultatai

max 30 / min 21.

Gala Style (iškilminga šukuosena)

MANEKENAS

Moterų rungtis studentams
Manekeno galva – iš anksto
paruošta

Dalyviai į konkurso salę manekeno galvas atneša tiesiais plaukais, atšukuotais atgal. Plaukai negali būti iš
anksto paruošti ar sušukuoti. Prieţiūros personalo komitetas patikrins plaukus ir, esant reikalui, sušukuos
juos glotniai atgal.
Konkursantas sukuria įdomią, stilingą, novatorišką vakarinę šukuoseną.
Manekeno galvos plaukų ilgis gali būti pasirinktas savo nuoţiūra. Bus duotos 3 minutės, per kurias dalyviai
galės pabaigti ar pataisyti drabuţius.
1. Plaukų ilgis

Plaukai turi būti iki pečių arba ilgesni. Plaukai gali būti ne vienodo ilgio.

2. Spalva

Leidţiama naudoti 3 harmoningai tarpusavyje derančias spalvas įskaitant ir
bazinę. Spalvos – ruda, pilka, balta, roţinė, varinė su pereinamu atspalviu. Galimos pastelinės
sruogelės. Negalima naudoti spalvotų lakų ir ţalios bei mėlynos spalvų.

3. Produktai

Leidţiama naudotis visais produktais.

4. Darbo įrankiai

Leidţiama naudotis visais darbo įrankiais.

5. Pagalbinės priemonės Draudţiama naudoti bet kokias pagalbines priemones, prilaikančias

šukuoseną (karkasą ir pan.).
6. Tema

Šukuosena turi būti išbaigta ir turėtų tikti iškilmingam vakarui, ji turi skirtis nuo
vakarinių konkursinių šukuosenų. Ji turi būti inovatyvi ir įdomi.

7. Detalės

Pastiţo darbai ir papuošalai galimi iki 20%

8. Teisėjai

Šiai rungčiai vertinti bus sudaryta speciali teisėjų komisija. Teisėjai vertins
bendrą stiliaus ir spalvų vaizdą. Vertindami teisėjai norėtų matyti teisingai į veidrodį atsuktus
modelius.

9. Laikas
10.

45 min.

Vertinimo balai max 30 / min 21.

Moteriškas kirpimas ir šukavimas

MANEKENAS

Moterų rungtis studentams

Konkursantai turės atlikti madingą kirpimą ir sušukavimą.

Drėgni plaukai. Konkursantas su savo manekeno galva ateina į darbo vietą.
Plaukai turi būti drėgni ir sušukuoti atgal (ţr. pavyzdyje). Komisijos pirmininkas
duoda tris (3) minutes papildomai sušlapinti plaukus. Jei plaukai nėra pakankamai
šlapi, priţiūrintis personalas gali pakartotinai sušlapinti plaukus.

1. Kirpimas
Rungčiai prasidedant visos galvos plaukų ilgis turi būti maţiausiai 10 cm ilgio. Plaukai
negali būti iš anksto pakirpti ir/arba sušukuoti. Rungties metu, plaukai turi būti nukerpami maţiausiai 3 cm.
Priţiūrintis personalas patikrins ar laikomasi nustatytų taisyklių. Kirpimui skiriamas laikas- 30 min.
2. Šukavimas

Po kirpimo skiriamas sušukavimui laikas – 15 min.

3. Kirpimo įrankiai

Leidţiama naudotis visais kirpimo įrankiais, mašinėle jeigu reikia sukurti kokią detalę.

4. Spalva
Leidţiama naudoti tarpusavyje derančias 3 spalvas. Spalvos – ruda, pilka, balta, roţinė,
varinė su pereinamu atspalviu. Galimos pastelinės sruogelės.
5. Draudţiama naudoti neoninius daţų atspalvius. Draudţiama naudoti purškiamus spalvotus lakus.
6. Darbo įrankiai

Leidţiama naudotis plaukų spaustukais.

7. Produktai

Leidţiama naudoti visus produktus.

8. Teisėjai
Teisėjai vertins bendrą kirpimo stilių ir techniką. Vertindami teisėjai turi matyti visą
šukuoseną, įskaitant viršugalvį. Jei tai neįmanoma, padėjėjai nuleis kėdes ţemiau.
9. Baudos
Konkursantai, nesilaikantys instrukcijų, bus baudţiami pagal priţiūrinčio personalo
taikomą baudos taškų lentelę.
10.

Laikas

45 min.

11.

Rezultatai

max 30 / min 21.

Moterų plaukų tekstūrizavimas

MANEKENAS

(klasikinis cheminis šukavimas)
Moterų rungtis studentams

Drėgni plaukai. Konkursantas su savo modeliu ateina į darbo vietą. Plaukai turi
būti drėgni ir paruošti susukti ant suktukų. Komisijos pirmininkas duoda 3
minutes papildomai sušlapinti plaukus. Jei plaukai nėra pakankamai šlapi,
priţiūrintis personalas gali pakartotinai sušlapinti plaukus.
Davus pradţios ţenklą, rungties dalyviai turės susukti visus plaukus tolygiai ratu
aplink galvą. Leidţiami keli būdai.

1. Plaukų ilgis
2. Darbo įrankiai

Leidţiamas 30-35 cm manekeno plaukų ilgis. Būtina susukti visus manekeno
plaukus.
Galima naudoti visus įrankius. Neleidţiami pagaliukai. Leidţiamas bigudukų
dydis nuo 10 mm iki 13mm.

3. Produktai

Leidţiama naudoti visus produktus. Leidţiama naudoti uţsukimo popierėlius

4. Teisėjai

Teisėjai vertins darbo švarumą ir preciziškumą bei darbinius konkursanto
įgūdţius techniškai atlikti darbą.

5. Baudos

Konkursantai, nesilaikantys instrukcijų, bus baudţiami pagal priţiūrinčio
personalo taikomą baudos taškų lentelę.

6. Laikas

25 min.

7. Rezultatai

max 30 / min 21.

