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• Švara atlikime - iki 5 balų 

• Sudėtingumas - iki 5 balų 

• Balansas ( bendro įvaizdžio harmonija ) - iki 5 balų 

• Kiekvienas vertinimo komisijos narys gali skirti simpatijų papildomus  taškus nuo 1 iki 3 • Kiekvienas 

vertinimo komisijos  narys gali skirti baudos taškus nuo 1 iki 3. 

 

 

FANTAZY (rungtis su prisegamais plaukais )  

• Plaukų šukuosenos formavimas su pridėtinių plaukų t.y. prisegamų plaukų   pagalba (natūralių arba 

sintetinių). Šios kategorijos reikalavimas naudoti netradicines  spalvas, bet įvairiaspalvius plaukus, jų 

panaudojimas kuriant šukuoseną.  

 

SĄLYGOS: 

• Šioje rungtyje bus vertinami įdomiausi, kūrybiškiausi, kreatyviausi, inovatyviausi sprendimai. 

Kompozicija, pateiktis, temos atitikmuo. 

• šukuosenos formavimui leidžiama naudoti bet kokius įrankius. 

• būtina pateikti keturias nuotraukas, kur aiškiai matomi darbo atlikimo žingsniai:  

1 nuotrauka prieš formavimą; 

2 nuotrauka 50% atlikto darbo; 

 3 nuotrauka 100% atlikto darbo; 

4 nuotrauka galutinis viso įvaizdžio rezultatas. 

• Nuotraukos Nr. 1,2,3 kurios yra atliekamo darbo vertinimui negali būti koreguojamos photoshop ar kita 

nuotraukų redagavimo programa. 

• Nuotrauka Nr. 4 gali būti koreguota photoshop ar kita nuotraukų redagavimo programa, tačiau šukuosenos 

atliktas darbas negali būti keičiamas, koreguojamas ar nupiešiamas. Galutinio  rezultato  fotografijų galima 

pateikti ir kelias. d 

• Vertinimui turėtų būti pateiktos kokybiškos, meniškos nuotraukos. 

 

VERTINIMO KRITERIJAI: 

Darbo atlikimo vertinimas 1-5 balai. 

• Forma - iki 5 balų 

• švara atlikime - iki 5 balų 

• sudėtingumas - iki 5 balų 

• balansas ( bendro įvaizdžio harmonija ) - iki 5 balų 

• Kiekvienas vertinimo komisijos narys gali skirti papildomus simpatijų taškus nuo 1 iki 3 • Kiekvienas 

vertinimo komisijos narys gali skirti baudos taškus nuo 1 iki 3. 

 

TOTAL LOOK (Rungtis su  priaugintais plaukais )  

Šios rungties tikslas - pateikti  meistro gebejimą prailginant natūraliai   trumpus plaukus, jiems  sukuriant 

kardinalius įvaizdžio pasikeitimus, plauku priauginimo  technikų pagalba. Galutiniam įvaizdžio sukūrimo  

rezultatui jokie apribojimai neteikiami.   

 

SĄLYGOS: 

• Plaukų priauginimas gali būti atliktas visais plaukų priauginimo būdais. 

• Modelio plaukų ilgiui apribojimai netaikomi. Tačiau, kuo trumpesnis kirpimas ar tankesni modelio 

plaukai, tuo aukštesni bus vertinamai jūsų  atlikto darbo . 

• Vertinimui turite atsiųsti 4 nuotraukas: 

1. modelio plaukai iš nugaros prieš priauginimą 

2. modelio plaukai iš nugaros po priauginimo  

3. galutinis įvaizdžio rezultatas iš priekio 

4. galutinis įvaizdzio rezultatas iš nugaros 

• Galutinio rezultato nuotraukų pateikimui leidžiama naudoti plaukų formavimo priemones bei formavimo 

prietaisus, spalvotas plaukų sruogas,  galima bet kokio stiliaus apranga, aksesuarai ir  makiažas.  

 ( Nuotraukos yra laisvo stiliaus, tačiau turi perteikti transformaciją). 



 

 

• Darbus būtina siųsti su trumpu aprašymu.  

Kiek gramų,kiek  sruogelių buvo panaudota šiam darbui atlikti. Kokią temą transliuoja jūsų atliktas darbas.  

 

VERTINIMO KRITERIJAI 

• Sudėtingumas - iki 5 balų 

• Priauginamų plaukų spalvos atitaikymas - iki 5 balų 

• Priauginamų plaukų apimties atitaikymas- iki 5 balų 

• Kūrybiškumas - iki 5 balų  

• Kiekvienas vertinimo komisijos  narys gali skirti papildomus  simpatijų taškus nuo 1 iki 3 • Kiekvienas 

vertinimo komisijos narys gali skirti baudos taškus nuo 1 iki 3. 

 

VOLUME (Rungtis su  priaugintais plaukais )  

Šios rungties tikslas - atskleisti gebejimą natūraliems plaukams atlikti  tankinimo paslaugą,  sukuriant 

didesnę plaukų apimti arba nežymiai prailginti nuosavus plaukus. 

 

• Plaukų tankinimas gali būti atliekamas visomis technikomis. 

• Modelio plaukų ilgiui apribojimai netaikomi.  

• Plaukų tankinimas gali būti atliktas visais priauginimo budais 

• Modelio plaukų ilgiui apribojimai netaikomi. Tačiau, kuo trumpesnis kirpimas ar retesni modelio plaukai 

tuo aukštesniais balais   bus vertinamas jūsų darbas. 

• Vertinimui turite atsiųsti 4 nuotraukas 

1. modelio plaukai iš nugaros prieš atliktą darbą 

2. modelio plaukai iš nugaros po atlikto darbo  

3. galutinis įvaizdžio rezultatas iš priekio arba šono  

• Galutinio rezultato pateikimui leidžiama atsiųsti kelias nuotraukas. Leidžiama naudoti plaukų formavimo 

priemones bei formavimo prietaisus, spalvotas plaukų sruogas, galima  bet kokio stiliaus apranga, aksesuarai  

ir  makiažas.  

 ( Nuotraukos yra laisvo stiliaus, tačiau turi perteikti transformaciją). 

• Darbus būtina siųsti su trumpu aprašymu.  

Kiek gramų, kiek sruogelių buvo panaudota šiam darbui atlikti. Kokią temą transliuoja jūsų atliktas darbas. 

Kokie žingsniai buvo atlikti šiam rezultatui pasiekti, kas padėjo įgyvendinti idėją.  

 

VERTINIMO KRITERIJAI 

• Sudėtingumas - iki 5 balų 

• Plaukų kritimas -  iki 5 balų 

• Kūrybiškumas - iki 5 balų  

• Forma - iki 5 balų  

• Kiekvienas vertinimo komiteto narys gali skirti  papildomus simpatijų taškus nuo 1 iki 3 

• Kiekvienas vertinimo komiteto narys gali skirti baudos taškus nuo 1 iki 3. 

 

 

 

 

 
 


