
LAČ LIETUVOS ATVIRAS  ČEMPIONATAS grožio specialistams 
,,KAUNAS BEAUTY 2023,, 

2023 m. vasario 25 d.

Vizažistų rungtys:meistrams,jauniams

 Nuotakos kreatyvinis makiažas 
 Nuotakos makiažas, komercinis 
 Dūminis  makiažas ,,Smokey  Eyes,, 
 Vakarinis makiažas ( komercinis )
 Piešimas ant kūno (Body Art)
 Piešimas ant veido – face art (laisva tema)
 Piešimas ant nugaros (laisva tema)

Vizažistų rungtys studentams ,jauniams

 Dieninis ir vakarinis makiažas (kombinuota 
rungtis)

*Čempionato organizatoriai pasilieka teisę savo nuožiūra atšaukti arba perkelti bet kurią konkurso rungtį. 

Jeigu rungtyje dalyvaus mažiau nei 3 dalyviai, rungtis bus atšaukta. Konkursantai apie sprendimą bus informuoti po 
oficialios galutinės registracijos datos, o atšaukimo atveju, registracijos mokesčiai už šias rungtis bus grąžinti.



Bendri nuostatai

1. REGISTRACIJOS SĄLYGOS
Registruotis gali neribotas skaičius konkursantų.

Registracijos forma turi būti užpildyta, pasirašyta ir išsiųsta adresu: Ariogalos g. 40, LT – 48337 Kaunas 
arba el.

paštu info@kigsa.lt. 

Galutinis registracijos terminas yra 2023 m. vasario 1 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  užsiregistravę  
mažiau nei 3 dalyviai, toks konkursas gali būti atšauktas.

2. DALYVIO MOKESTIS
Dalyvio mokestis mokamas tik už tą rungtį, kurioje dalyvaujate. Dalyvio mokestį galima mokėti banko 
pavedimu į

„Kirpėjų ir grožio 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 užsiregistravę po oficialios galutinės registracijos datos turi sumokėti papildomą 25% 
mokestį. 

3. TVARKARAŠTIS
Visi dalyviai privalo būti persirengimo  kambaryje  likus 30  minučių iki konkurso  pradžios.  
Konkursantams  per vėlai pradėjusiems savo konkursinius darbus papildomas laikas nebus suteikiamas.

4. KONKURSŲ ATŠAUKIMAS AR PERKĖLIMAS

Čempionato  organizatoriai pasilieka  teisę  savo  nuožiūra  atšaukti arba perkelti bet kurį konkurso  turą.
Jeigu rungtyje dalyvaus mažiau  nei 3  dalyviai,  rungtis bus atšaukta. Konkursantai apie  sprendimą  bus
informuoti po oficialios galutinės registracijos datos, o atšaukimo atveju, registracijos mokesčiai už šiuos
turus bus grąžinti.

5. PRIŽIŪRĖTOJAI

Konkursantų  darbą  čempionato  metu  stebi prižiūrėtojai,  kurie  stebi darbo  procesą ir pažeidimus,  apie 
kuriuos vėliau praneša vyriausiajam čempionato komisarui, kuris taiko baudos taškų lentelę.

6. TEISĖJŲ SPRENDIMAS

Teisėjų sprendimas yra galutinis ir neginčijamas.



Bendros instrukcijos
1. Konkursantai  veidrodžių  numerius sužinos likus  20 minučių  iki konkurso  pradžios.  Konkurso
dalyviai savo darbo vietose turi būti likus 15 minučių iki starto. Atsakingas asmuo sutikrins, ar veidrodžių
numeriai sutampa su konkursantų pavardėmis.

2. Modeliams draudžiama padėti konkursantams.

3. Teisėjavimo metu, modeliai privalo sėdėti arba stovėti priešais savo veidrodžius.

4. Norėdami susidaryti bendrą įspūdį teisėjai per salę praeis tik vieną kartą. 

5. Už konkurso taisyklių pažeidimus ir instrukcijų nepaisymą dalyviai bus nubausti pagal galiojančią

baudos taškų lentelę.

6. Baudos taškai

Minimali bauda yra 5 baudos taškai už vieną pažeidimą.

7. Pagalbinės priemonės

Bus baudžiama už bet kokių pagalbinių priemonių panaudojimą.

8. Diskvalifikacija

 Konkursantams draudžiama keistis veidrodžių numeriais su kitais konkursantais.

9. Baigę darbą meistrai turi 3 minutes susitvarkyti savo darbo vietą bei paruošti modelį  teisėjų apžiūrai ir
palikti konkurso salę. Ant darbo stalo draudžiama palikti bet kokius darbo įrankius ar kitus daiktus. 

       Vizažo sektoriaus pataisos nuo  2021m.:

 Nuo šiol visos makiažo rungtys, vyks konkurso aikštelėje, o ne užkulisiuose;
 Konkurso metu galima turėti savo makiažo kėdę ir lempą, kadangi konkurso aikštelėje bus įrengtos 

standartinės darbo vietos, skirtos visų profesijų grožio specialistams, su įprasto aukščio kėdėmis.



Nuotakos kreatyvinis makiažas MODELIS

Modelis – mergina. Makiažas kuriamas čempionato aikštelėje

Dalyvių amžius neribojamas

Čempionato dalyviai nuotakos kreatyvinį makiažą kuria čempionato aikštelėje. Makiažas turi būti sukurtas 
pagal kreatyvinio makiažo techniką. Pavyzdžiai nuotraukose. Šioje rungtyje svarbu pristatyti naujausias 
tendencijas, atlikimo techniką, sudėtingumą, madingą įvaizdį. Makiažas gali būti sukurtas tiktai akių zonoje, 
iš jos išėjus skiriami 5 baudos balai. 

1. 
Vertinimas:

Švara, technika, linijos, simetrija, forma, sudėtingumas, tendencijos: mados ir 
įvaizdžio
pritaikymas individualiems bruožams.

2. Rūbai: Kreatyvinės nuotakos

3. Leidžiama: Priklijuojamos  blakstienos (tik čempionato   metu),  
gliteriai,  spindintys  šešėliai,  įvairūs
spalvoti pravedimai, piešimo elementai.

4.Draudžiama: Pridėtiniai dekoratyviniai elementai (swarovski 
kristalai, akmenukai, trafaretai)

5. Baudos: Konkursantai, nesilaikantys
instrukcijų, bus baudžiami 
pagal priežiūros personalo 
taikomą baudos taškų 
lentelę

6.Darbo laikas 1,5 val.

7. Rezultatai: Maksimumas: 30 taškų
Minimumas: 21 taškas

Paskutiniams pataisymams skiriamos  3 min.

 Modelio  aprangos sutvarkymui, aksesuarų  uždėjimui  ir panašiai, tik ne makiažo  užbaigimui, prie veido liestis 
draudžiama. Jeigu bus liečiamas  veidas gali gauti baudos taškų.



Nuotakos  komercinis makiažas MODELIS
Moterų individuali rungtis

Modelis – mergina. Makiažas kuriamas čempionato aikštelėje

Dalyvių amžius neribojamas

Čempionato dalyviai nuotakos makiažą kuria  čempionato aikštelėje.

Nuotakos makiažas turėtų būti sukurtas pagal naujausias mados tendencijas ir turėtų būti pritaikytas nuotakai. Šioje 
rungtyje svarbu pristatyti gražią nuotaką. Makiažas gali būti sukurtas tiktai akių zonoje, iš jos išėjus skiriami 5 baudos 
balai. Rungties tikslas atskleisti sukurtos nuotakos įvaizdį. Nuotakos makiažas turi atitikti sukurtą stilių.

1. Vertinimas Švara, technika, simetrija, forma, sudėtingumas, 
tendencijos: mados ir

įvaizdžio pritaikymas individualiems bruožams.

2. Rūbai Nuotakos rūbai. Už nepadorius drabužius bus 
baudžiama.

3. Leidžiama Priklijuojamos blakstienos, gliteriai, spindintys 
šešėliai, pravedimai.

4. Draudžiama Piešimo elementai, pridėtiniai dekoratyviniai elementai
(swarowski

kristalai, akmenukai, trafaretai)

5. Baudos Konkursantai, nesilaikantys instrukcijų, bus baudžiami 
pagal priežiūros

personalo taikomą baudos taškų lentelę.

6. Laikas Darbui atlikti konkurso aikštelėje suteikiama 1val.

7. Rezultatai Maksimumas:  30 taškų

Minimumas:  21 taškas

Paskutiniams pataisymams skiriamos  3 min.

 Modelio  aprangos sutvarkymui, aksesuarų  uždėjimui  ir panašiai, tik ne makiažo  užbaigimui, prie veido liestis 
draudžiama.Jeigu bus liečiamas  veidas gali gauti baudos taškų.



Dūminis makiažas „Smokey EYES“                                                       MODELIS

Moterų individuali rungtis

Modelis – mergina. Makiažas kuriamas čempionato aikštelėje

Dalyvių amžius neribojamas

Dalyviai komercinį dūminį makiažą klasikiniame variante kuria čempionato aikštelėje. Turi būti atlikti visi etapai: odos 
paruošimas makiažui, tonavimas, veido formų modeliavimas,  techniškai suformuoti antakiai, lūpos. 

Dūminis makiažas turėtų būti sukurtas pagal naujausias mados tendencijas, atliekamas horizontalia šešėliavimo 
technika. Makiažas turi būti ryškus ir intensyvus. Pagrindinė spalva juoda.  Svarbu pristatyti madingą įvaizdį.

Makiažas gali būti sukurtas tiktai akių zonoje, išėjus iš akių  ribos, skiriami 5 baudos balai. 

1.Vertinimas: Švara, makiažo atlikimo technika, perėjimai ir retušavimas, simetrija, forma,
sudėtingumas, tendencijos: mados ir įvaizdžio pritaikymas individualiems bruožams.

2.Rūbai: Stilinga, madinga apranga.

3.Leidžiama naudoti: pieštukinės, kreminės, tonuojančios tekstūros.
 Naudojimas sausos ar kreminės korekcijos modeliuojant veidą, galima 
naudoti perlamutrinę pudrą.Makiažas atliekamas akių zonos ribose. Naudoti
neryškias spalvas, bordo, juodas, juoda su rudu.

naudoti

4.Draudžiama: Piešimo elementai ant veido, pridėtiniai dekoratyviniai elementai (swarowski

kristalai, akmenukai, trafaretai), neleidžiamas modelis su permanentiniu makiažu, priaugintomis blakstienos.

Akrilinių dažų ar guašų, ir kitokių toksinių preparatų naudojimas. Trafaretų panaudojimas, aerografų panaudojimas, ar 
nuotraukų turėjimas darbo vietoje. Draudžiama ryškios spalvos ( neoninės, žalios, mėlynos ir kitos. )

5.Baudos: Konkursantai, nesilaikantys instrukcijų, bus baudžiami pagal priežiūros personalo taikomą
baudos taškų lentelę.

6.Laikas: Darbui atlikti konkurso aikštelėje suteikiama 1val

7.Rezultatai: Maksimumas - 30 taškų

Minimumas - 21 taškas

Paskutiniams pataisymams skiriamos  3 min.

 Modelio  aprangos sutvarkymui, aksesuarų  uždėjimui  ir panašiai, tik ne makiažo  užbaigimui, prie veido
liestis draudžiama.Jeigu bus liečiamas  veidas gali gauti baudos taškų.



Vakarinis, komercinis makiažas                          Modelis
 Modelis – mergina. Makiažas kuriamas čempionato aikštelėje

Dalyvių amžius neribojamas

Čempionato dalyviai kuria vakarinį( komercinį)  makiažą kuria čempionato aikštelėje. Makiažas turi būti 
sukurtas pagal naujausias tendencijas. Šioje rungtyje svarbu pristatyti komercinio vakarinio makiažo  
atlikimą,sudėtingumą, madingą įvaizdį. Makiažas gali būti sukurtas tiktai akių zonoje, iš jos išėjus skiriami 5 
baudos balai. 

1. 
Vertinimas:

Švara, technika, linijos, simetrija, forma, sudėtingumas, tendencijos: mados ir 
įvaizdžio pritaikymas individualiems bruožams.

2. Rūbai: Laisvai pasirenkami. Už nepadorius 
rūbus bus baudžiama baudos balais.

3. Leidžiama: Priklijuojamos  blakstienos (tikčempionato  metu),  
gliteriai,  spindintys  šešėliai,  įvairūs
spalvoti pravedimai, minimalūs piešimo elementai. 
Spalvoti šešėliai.

4.Draudžiama: Pridėtiniai dekoratyviniai elementai (swarovski 
kristalai, akmenukai, trafaretai) neoniniai šešėliai ar 
kiti neoniniai produktai. Piešiniai išeinantys iš akies 
zonos.

5. Baudos: Konkursantai, nesilaikantys
instrukcijų, bus baudžiami 
pagal priežiūros personalo 
taikomą

6. Laikas: 1 val.

7. Rezultatai: Maksimumas: 30 taškų
Minimumas: 21 taškas

Paskutiniams pataisymams skiriamos  3 min.

 Modelio  aprangos sutvarkymui, aksesuarų  uždėjimui  ir panašiai, tik ne makiažo  užbaigimui, prie veido liestis 
draudžiama.Jeigu bus liečiamas  veidas gali gauti baudos taškų.



 audoti

Piešimas ant kūno (BodyArt) MODELIS

individuali rungtis

Modelis – mergina arba vyras nuo 18 metų

Dalyvių amžius neribojamas
Čempionato dalyviai darbą kuria užkulisiuose (3 valandas). Darbas užbaigiamas čempionato aikštelėje dar 1h. 
Konkursantai turi turėti iš anksto paruošę darbo eskizą su pilnu paaiškinimu  ką jie nupiešė, ką jie nori 
pademonstruoti savo kūriniu.
Šiuo  eskizu  A3  formate,  galės  naudotis  konkurso  metu.  Modeliai  privalo  vilkėti  kelnaites,  modeliams
merginoms turi būti užslėpti speneliai.

     1. Tema:Laisva tema

2. Leidžiama:Naudoti kūno tapybai spec. 
dažus,dirbtines blakstienas, nagus, blizgučius, 
purškiamus lakus.

Swarovski bei kitus  akmenėlius.  Modeliams  prieš konkursą leidžiama padaryti šukuoseną ir 
manikiūrą. Kūno tapyba turi būti 80 %, butaforijai bei kostiumo detalėms, sukurtoms iš anksto

 leidžiama 20% (jas uždėti tik gale, kai baigtas jau  darbas,  t.y.  batai,  sijonas,  ar kažkokia  sijono  pavidalo  
detalė,  arba  šukuosena, skrybelė). Leidžiama dirbti su tepkukais, kempinėlėmis, konkurso metu galima daryti
ir butaforiją tik gale, leidžiama tapyti visą modelio kūną. Tam, kad atskleisti visą body art temą, galima 
pritaikyti visas makiažo technikas bei face artą. Leidžiama naudoti iš anksto  paruoštą  eskizą,  nupieštą  ant 
A3 formato su  visais  spalviniais  sprendimais, detalėmis ir idėjomis. Galima naudotis visomis pagalbinėmis 
priemonėmis -šildytuvu, apšvietimu ir kt., kurie  gali būti reikalingi konkursantui.

3.Draudžiama Negalima naudoti aerografo (purškimo), dengti spalva kūną, piešti ant kūno
piešinį,

naudoti kūno  tapybai toksinius neprofesionalius  dažus,  kure  naudojami ne  kūno tapybai, tvirtinti prieš 
konkursą butaforines detales, naudoti trafaretus, negalima turėti asistento. Modelis  negali meistrui padėti 
dengti kūno  spalva. Draudžiama  naudoti silikonines detales.

4. Vertinimo 
kriterijai:

Piešinys, bendras vaizdas, temos atskleidimas, spalviniai sprendimai,
sudėtingumas,

piešinio  technikos  naudojimas, tikslumas,  retušavimas,  kreatyvumas,  originalumas, inovacija.

5. Baudos: Konkursantai,  nesilaikantys  instrukcijų, bus baudžiami 
pagal priežiūros  personalo
taikomą baudos taškų lentelę.

6. Laikas: Darbui skiriamos 4 val.
3h. darbas atliekamas užkulisiuose
 1h. darbas atliekamas čempionato aikštelėje. Papildomai
skiriamos 5 minutės paskutiniams pataisymams.

7. Rezultatai: Maksimumas:30 taškų



Piešimas ant nugaros (laisva tema)
individuali rungtis

Modelis – mergina arba vyras nuo 18 metų

Dalyvių amžius neribojamas

Čempionato dalyviai darbą kuria 2 valandas, čempionato aikštelėje. Konkursantai turi turėti iš anksto paruošę 
darbo eskizą su pilnu paaiškinimu  ką jie nupiešė, ką jie nori pademonstruoti savo kūriniu. Šiuo eskizu A3 
formate, galės naudotis konkurso metu. 

1. Tema: Laisva tema

2. Leidžiama: Naudoti kūno tapybai spec. dažus,makiažo 
kosmetiką,dirbtines blakstienas, blizgučius 15%, kremus,

swarovski bei kitus  akmenėlius.  Modeliams  prieš konkursą leidžiama padaryti šukuoseną arba uždėti 
aksesuarus ar kostiumo detales, butaforija. Leidžiama naudotis iš anksto paruoštą eskizą su visais spalviniais 
sprendimais, detalėmis ir idėjomis. Galima naudotis visomis pagalbinėmis priemonėmis -šildytuvu, 
apšvietimu ir kt., kurie  gali būti reikalingi konkursantui.

3.Draudžiama: Negalima naudoti aerografo (purškimo), dengti spalva kūną, piešti ant kūno 
piešinį,

naudoti kūno  tapybai toksinius neprofesionalius  dažus,  kure  naudojami ne  kūno tapybai, tvirtinti prieš 
konkursą butaforines detales, naudoti trafaretus, negalima turėti asistento. Modelis  negali meistrui padėti 
dengti kūno  spalva. Draudžiama  naudoti silikonines detales.

4. Vertinimo 
kriterijai:

Piešinys, bendras vaizdas, temos atskleidimas, spalviniai sprendimai, 
sudėtingumas,

piešinio  technikos  naudojimas, tikslumas,  retušavimas,  kreatyvumas,  originalumas, inovacija.

5. Baudos: Konkursantai,  nesilaikantys  instrukcijų, bus baudžiami 
pagal priežiūros  personalo

taikomą baudos taškų lentelę.

6. Laikas: Darbui skiriamos 2 val.  darbas atliekamas konkursinėje 
aikštelėje. Papildomai skiriamos 5 minutės paskutiniams 
pataisymams.

7. Rezultatai: Maksimumas:30 taškų

Minimumas:21 taškas



Piešimas ant veido

                                                                                 
Face art
Individuali rungtis

Modelis – mergina arba vyras nuo 18 metų

Dalyvių amžius neribojamas

Čempionato dalyviai darbą kuria 1.30 min.konkurso aikštelėje. Čempionato dalyviai turi turėti iš anksto 
paruošę darbo eskizą su pilnu paaiškinimu  ką jie nupiešė, ką jie nori pademonstruoti savo kūriniu. Šiuo eskizu
A3 formate, galės naudotis konkurso metu. 

1. Tema:Laisva tema

2. Leidžiama:Naudoti kūno tapybai 
spec. dažus

purškiamus  blizgučius,  Swarovski bei kitus  akmenėlius.  Modeliams  prieš konkursą leidžiama padaryti 
šukuoseną ir manikiūrą. Butaforija bei kostiumo detalės sukuriamos iš anksto. Leidžiama dirbti su tepkukais, 
kempinėlėmis, konkurso metu galima daryti ir butaforiją. Tam, kad atskleisti faceart temą, galima pritaikyti 
visas makiažo technikas. Leidžiama naudoti iš anksto  paruoštą  eskizą,  nupieštą  ant A3 formato su  visais  
spalviniais  sprendimais, detalėmis ir idėjomis. Galima naudotis visomis pagalbinėmis priemonėmis -
šildytuvu, apšvietimu ir kt., kurie  gali būti reikalingi konkursantui.

.Draudžiama: Negalima naudoti aerografo (purškimo),

naudoti kūno  tapybai toksinius neprofesionalius  dažus,  kure  naudojami ne  kūno tapybai, tvirtinti prieš 
konkursą butaforines detales, naudoti trafaretus, negalima turėti asistento. Modelis  negali meistrui padėti 
piešti. Draudžiama  naudoti silikonines detales.

Vertinimokriterijai: Piešinys, bendras vaizdas, temos atskleidimas, spalviniai sprendimai, 
sudėtingumas,

piešinio  technikos  naudojimas, tikslumas,  retušavimas,  kreatyvumas,  originalumas, inovacija.

Konkursantai,  nesilaikantys  instrukcijų, bus baudžiami pagal priežiūros  personal taikomą 
baudostaškų  lentelę

Darbui skiriamos  1.30 min. darbas atliekamas čempionato aikštelėje. Papildomai skiriamos 5 
minutės paskutiniams pataisymams.

Balai



Vizažistų rungtys studentams, jauniams

Dieninis makiažas (I dalis)
MODELIS

Studenčių individuali rugtis, susidedanti iš dviejų makiažų (dieninis ir 
vakarinis makiažai). Modelis – mergina. Makiažas kuriamas čempionato 
aikštelėje

Rungtis skirta studentams

Nr. Kriterijai Reikalavimai
1. Makiažo technika Makiažo techninis sudėtingumas (spalvų kiekis ir perėjimai, linijų bei

formų išraiška). Makiažas turi būti atliktas klasikine šešėliavimo
technika.  Dieninis makiažas turi būti matomas, bet atitinkantis

reikalavimus. Techniškai suformuoti antakiai ir lūpos.
2. Makiažo švara ir veido 

padengimas
Veido padengimo švara, korekcijos techninis sprendimas, kreminės

pudros
spalva ir sluoksnio storis.

3. Makiažo spalvos Akių šešėlių spalvų liejimo kokybė (ne mažiau 3 spalvų), simetrija,
neutralios spalvinės gamos parinkimas. Makiažas turi būti atliktas

klasikine šešėliavimo technika.

4. Modelio
apipavidalinimas

Įvaizdis: modelis aprengtas baltais marškiniais ir juodomis kelnėmis,
aksesuarai galimi labai minimalūs, tinkantys dalykinei išvaizdai.

Plaukų šukavimas laisvai pasirenkamas.
5. Išbaigtumas Vertinamas makiažo suderinimas su bendru modelio įvaizdžiu,

naujausių mados tendencijų panaudojimas dieniniame  makiaže.
Rezultatai Maksimalus balų skaičius:  30 taškų Minimlus balų skaičius-21 taškas

Dieninis makiažas turėtų  būti sukurtas  pagal naujausias mados tendencijas.  Šioje  rungtyje  svarbu  kuo
natūraliau  užmaskuoti modelio  veido  odos  trūkumus  ir plonu  sluoksniu  padengti veidą  kremine  pudra,
tinkamai jį sumodeliuoti. Makiažo spalvos turi neutraliai pabrėžti modelio veido bruožus ir odos privalumus.
Turi būti atlikti visi paruošiamieji etapai:odos paruošimas makiažui, tonavimas, veido formos modeliavimas,
antakių apiforminimas, akių, blakstienų krašto sumodeliavimas, lūpų padengimas su spalva. Makiažas turi
būti matomas ir atliktas klasikine šešėliavimo technika. 

Pradedant darbą,  modelio  veidas turėtų  būti švariai nuvalytas.  Konkursantai dieninį makiažą  konkurso
aikštelėje sukuria  per 1  val.  Skiriamos  papildomos 3 minutės modelio  paruošimui,  paskutinių  detalių,
aksesuarų uždėjimui, šukuosenos sutvarkymui ir pateikimui vertintojams.

Negalima makiažo atlikimui naudoti trafaretų.

Negalima darbo vietoje turėti nuotraukų ar kitų pagalbinių vaizdinių priemonių.

Negalima naudoti didelių priklijuojamų detalių, blakstienų.

Negalima naudoti grimo priemonių ir akvarelių.

 Modelis negali padėti meistrui atlikti makiažo.
 Modelis negali būti su priaugintomis blakstienomis ar permamentiniu makiažu.

Baudos taškai skiriami už vėlavimą į sceną, paliktą netvarkingą darbo vietą, nekorektišką elgesį.

Už netinkamą modelio išvaizdą (itin vulgarius, iššaukiančius rūbus ar aksesuarus) bus skiriami baudos 
taškai.



Vakarinis makiažas (II dalis) MODELIS

Studentųi ndividuali rugtis, susidedanti iš dviejų makiažų (dieninis ir vakarinis makiažai).

Modelis – mergina. Makiažas kuriamas čempionato aikštelėje

Rungtis skirta studentams

Nr. Kriterijai Reikalavimai
1. Makiažo technika Makiažo techninis sudėtingumas (spalvų kiekis ir perėjimai, linijų bei formų

išraiška). Makiažas turi būti atliktas klasikine šešėliavimo technika. Techninis lūpų
ir antakių formavimas.

2. Makiažo švara ir veido 
padengimas

Veido padengimo švara, korekcijos techninis sprendimas, kreminės pudros spalva ir
sluoksnio storis. Turi būti išryškintas veido kompozicinis centras.

3. Makiažo spalvos Akių šešėlių spalvų liejimo kokybė (ne mažiau 3 spalvų), simetrija. Akių šešėlių,
skruostų bei lūpų spalvų derinimas. Makiažas turi būti atliktas klasikine šešėliavimo
technika. Galima naudoti priklijuojamas blakstienas (kuokšteliais ar ištisines), dėti

papildomas įvairias blizgias, birias  makiažo  tekstūras. Piešiniai ant veido bei kaklo
draudžiami.

4. Modelio apipavidalinimas Įvaizdis: modelis aprengtas trumpa juoda kokteiline suknele ir vakaro bateliais,
galimi aksesuarai, tinkantys prie bendro įvaizdžio . Plaukų šukavimas: klasikinis

kuodelis.
5. Išbaigtumas Vertinamas makiažo suderinimas su bendru modelio įvaizdžiu, naujausių mados

tendencijų panaudojimas vakariniame makiaže.

Rezultatai  Maksimalus balų skaičius:  30 taškų Minimalus balų skaičius:   21 taškas

Vakarinis  makiažas turėtų būti sukurtas  pagal naujausias mados tendencijas.  Šioje  rungtyje  svarbu  kuo  kokybiškiau užmaskuoti
modelio veido odos trūkumus ir plonu sluoksniu padengti veidą kremine pudra, tinkamai jį sumodeliuoti.

Makiažo  spalvos  turi  pabrėžti  modelio  veido  bruožų  ir  odos  privalumus.
Makiažas  turi  būti  atliktas  klasikine  šešėliavimo technika.  Svarbu  teisingai
suformuoti antakiai ir lūpos. 

Pradedant darbą, modelio veidas turėtų būti švariai nuvalytas. Konkursantai vakarinį makiažą  sukuria  po pertaukos,čempionato

aikštelėje,  per 1 val. Skiriamos  papildomos 3 minutės modelio paruošimui, paskutinių detalių, aksesuarų uždėjimui, šukuosenos
sutvarkymui ir pateikimui vertintojams.

Draudžiama:

Negalima makiažo atlikimui naudoti trafaretų.

Negalima darbo vietoje turėti nuotraukų ar kitų pagalbinių vaizdinių priemonių.

Negalima naudoti didelių priklijuojamų detalių.

 Modelis negali padėti meistrui atlikti makiažo.

 Modelis negali būti su priaugintomis blakstienomis ar permamentiniu makiažu.
Baudos taškai skiriami už vėlavimą į sceną, paliktą netvarkingą darbo vietą, nekorektišką elgesį.

Už netinkamą modelio išvaizdą (itin vulgarius, iššaukiančius rūbus ar aksesuarus) bus skiriami baudos taškai.




