
Naujas meistriškumo konkursas "Profesionalų  lyga"  įvyks  
Kaune,"Žalgirio" arenoje, grožio parodos "Expo Beauty 2023", 
2023.02.26.
Į meistriškumo  konkursą  kviečiami  dalyvauti grožio specialistai 
kirpėjai,vizažistai.

A -MOTERIŠKAS PILNAS  MADINGAS ĮVAIZDIS 
B-FUTURE  

 A -NUOTAKOS VIZAŽO ĮVAIZDIS reklaminio žurnalo viršeliui ,, Mūsų būsimos vestuvės,,  
B-FUTURE  

Tai skirta  kirpėjams ir vizažistams.
Susitinkame  Kaune, parodoje "Expo Beauty 2023" vasario mėn. 26d.
Pilno moteriško madingo įvaizdžio kūrimo konkurse gali dalyvauti   vienas meistras kirpėjas, kuriantis 
plaukų stilių   ir atlikti makiažą.Gali su juo registruotis  ir vizažo meistras į komandinę įskaitą.Darbui atlikti 
bus duodama laiko :Plaukai -1 val.Makiažas-1 val.
Moteriškas pilnas įvaizdžio sukūrimas – tai jūsų  įžvalga į madą , į plaukų stilių, jų  formą ,  plaukų dažymo
ir kirpimo , formavimo ypatumus, spalvas,  jūsų pilnas sukurtasturi  būti   tinkamas įvairių  madingų 
žurnalų viršeliui , nuo  klasikinio iki   avant – gardinio stiliaus.. Visą kūrimo procesą jūs atliekate  konkurso
aikštelėje. Apranga , plaukų stilius ir makiažas turi būti suderinti , konceptualūs, patrauklūs. 
Nerekomenduojama naudoti kamufliažinių , karinių  tematikų drabužių.. Makiažas turėtų būti gaivus,  
madingas ,   tinkantis reklaminio žurnalo viršeliui ,,Total Look,,.
Vestuvinio makiažo reklaminiam  žurnalo viršeliui ,, Mūsų būsimos vestuvės,,   kūrime   pilną įvaizdį  gali 
kurti komanda arba tas pats  vizažo   meistras ,atliekantis ir makiažas ir plaukų stilių.Makiažas- 1 val. 
Plaukai-1  val. 
Vestuvinio makiažo  įvaizdis  kuriamas  konkurso aikštelėje. Nuotakos  įvaizdis turi atitikti  mados 
tendencijas ir jūsų kuriamo įvaizdžio stilistiką , Plaukų stilius turėtų  atitikti makiažo bei  aprangos stilių, 
Jūsų nuotaka gali būti ir  su nuotakos suknele  ar su  kostiumu. Čia jau paliekama visiška  laisvė kūrybai, 
Bus vertinama  jūsų  madingo įvaizdžio sukūrimo ypatumai, pojūtis kuriant  savąjį stilių.  
,,Future,,- pilna  fantazijos ir įvairių  kūrybinių sprendimų rungtis.Galima kurti pilną įvaizdį vienam  meistrui
arba  tai daryti kartu su kolega.Jūsų ,, Future,, gali būti kuriama pagal iš anksto sukurtą  įvaizdžio pavyzdį.
Tai  pilna  kūrybos laisvė, galima naudoti  įvairius plaukų pastižo  gaminius, priedus, aksesuarus, įvairias 
iš anksto pasigamintas detales. Jūsų niekas  nevaržys renkantis aprangą   savo  kūrybiniam sprendimui 
Niekas  nevaržys kuriant makiažas. Jūs galite  naudotis  makiažui paryškinti ar sukurti jo išskirtinumą 
įvairias  priemones – blizgučius, svarovskius, akmenėlius, audinių skiautes, tiulį, klijuoti blakstienas, 
paprastas ar spalvotas. Jūsų aksesuarus gali papildyti  pagaminti iš anksto  atributai , šukuosenos 
detalės,  įvairūs blizgūs aksesuarai,  įvairių formų   iš anksto pagamintos detalytės kurias galėsite klijuoti 
ant veido. 
Rekomenduojama  nenaudoti kamufliažinių  ar karinės  tematikos  drabužių.  Leidžiami įvaizdžiui 
paryškinti  aksesuarai  priedai- gėlių puokštė, skėtis .  disco   kamuolys ir t.t. Vienas  papildomas 
aksesuaras . 
 
Dalyvio registracijos kaina :
 Kigsa nariams  dirbant vienam abejose  rungtyse-80 eu. Ne nariams-100 eu
Dirbant komandoje:Kigsa nariams-100 eu.Ne nariams-120 eu

Registracijos mokestis mokamas į „Kirpėjų ir grožio specialistų asociacijos“ a/s LT86 7300 0101 1566 7128, AB
Swedbank.

,,Profesionalų lyga,, konkurso  organizatorius- KIGSA        Registracijos formą užpildžius atsiųsti į  info @kigsa.lt



Darbo užduotis:
 Moteriškas pilnas madingas įvaizdis,, Total look,,
Nuotakos makiažas  vestuvinio žurnalo viršeliui
Konkurso temos pagal kurią  galima pasiruošti  iš anksto detales savo pasirodymui, apranga,  aksesuarai.
Kokios bus užduotys?
Pirma užduotis  sukurti šukuoseną modeliui.
Antra užduotis sukurti  makiažą  modeliui.
Leidžiama  visiems konkurso dalyviams  susikurti  šios  temos išpildymui  savuosius aksesuarus, 
aprangas.
Vertinimas  :  
Kas bus vertinama?
Temos geriausiai išpildytą temą-plaukų  stilistika,makiažas,sukurtas bendras įvaizdis.
Kas  leidžiama ?
Plaukų stilius nuo :kasų su įvairiais pynimų būdais, garbanos formuojant su įv. plaukų formavimo įrankiais
/žnyplėmis-garbanojimo,gufravimo/.
Ko neleidžiama?
Iš anksto pagaminti  paruoštukai plaukams.Neleidžiama atsinešti tokių priedų, kuriuose  būtų  jau 
padarytos šukuosenos detalės.- įv.gumelės su paruoštukais/kaselėmis,garbanėlėmis/.
Plaukų stilių ir makiažas   privaloma kurti konkurso aikštelėje.
Laikas skirtas darbui:
1val.-Šukuosenos kūrimas
1val.-Makiažo kūrimas
Modeliui  sukūrus  šukuoseną kuriamas   makiažas.
Dalyviai registruojantis patys nurodo  kas kurią į  rungtį registruojasi, kas kurią rungtį atliks konkurso 
aikštelėje.Davus konkurso pradžios startą aikštelėje bus kuriamos savosios konkurso užduočių  versijos.  
"savosios  versijos.
Kas leidžiama?
Atlikti madingą sušukavimą bei makiažas kuris tiktų madingų žurnalų viršeliams. Galima -naudoti 
įv.aksesuarus į plaukus , nuotakos  įvaizdžio kūrimo rungtyje:
 Neleidžiama: iš anksto padarytas detalytes jas priklijuojant ant  veido/makiažą kurti privaloma konkurso  
metu/.
Galima iš anksto pasigaminti  aksesuarus  įvaizdžio paryškinimui, papildymui  ir juos panaudoti jau po  
plaukų įvaizdžio sukūrimo ir makiažo  užduočių.
 Galimi:plaukų lankeliai  pagaminti iš gėlių žiedų,aprangos  
Pilnam  įvaizdžiui užbaigti pridedant norimus aksesuarus  bus duodamos papildomos 5 minutės po plaukų
ir makiažo užduočių atlikimo.
Bendras konkurso laikas  :  
Bendras konkurso laikas-2val.:plaukai, makiažas, užbaigimo fazė- 5 min.
Po komandos Stop visi dalyviai susitvarkę darbo vietą palieka konkurso  vietą ir laukia  komisijos 
vertinimų.Po vertinimų bus suskaičiuoti visų  dalyvių balai.
Po  to  bus  visi dalyviai pagerbti dalyvio diplomais, rėmėjų dovanėlėmis.
Registruotis gali visi meistrai norintys išbandyti  naujame konkurse ,, PROFESIONALŲ LYGA,,. Šie 
reglamento reikalavimai sukurti specialiai šiam konkursui.Registracijos formoje nurodykite  kur 
dalyvausite  ar A variantą renkatės ar B.

,,FUTURE,, rungtis

,,Future,,- pilna  fantazijos ir įvairių  kūrybinių sprendimų rungtis.Galima kurti pilną įvaizdį vienam  meistrui
arba  tai daryti kartu su kolega.Jūsų ,, Future,, gali būti kuriama pagal iš anksto sukurtą  įvaizdžio pavyzdį.
Tai  pilna  kūrybos laisvė, galima naudoti  įvairius plaukų pastižo  gaminius, priedus, aksesuarus, įvairias 
iš anksto pasigamintas detales. Jūsų niekas  nevaržys renkantis aprangą   savo  kūrybiniam sprendimui 



Niekas  nevaržys kuriant makiažas. Jūs galite  naudotis  makiažui paryškinti ar sukurti jo išskirtinumą 
įvairias  priemones – blizgučius, svarovskius, akmenėlius, audinių skiautes, tiulį, klijuoti blakstienas, 
paprastas ar spalvotas. Jūsų aksesuarus gali papildyti  pagaminti iš anksto  atributai , šukuosenos 
detalės,  įvairūs blizgūs aksesuarai,  įvairių formų   iš anksto pagamintos detalytės kurias galėsite klijuoti 
ant veido. 
Rekomenduojama  nenaudoti kamufliažinių  ar karinės  tematikos  drabužių.  Leidžiami įvaizdžiui 
paryškinti  aksesuarai  priedai- gėlių puokštė, skėtis .  disco   kamuolys ir t.t. Vienas  papildomas 
aksesuaras . 
Konkurso reglamentą, registracijos formą  rasite www.kigsa.lt
Ne veltui sakoma , kad grožis išgelbės pasaulį.Tokiu gražiu šūkiu  pasitinkame  naujų  idėjų įgyvendinimą 
ir susitinkame  jau netrukus Kaune ,parodoje "Expo Beauty 2023" vasario mė. 26d.
Konkurso dalyvių laukia  iškilmingas  visų  pagerbimas.Bus išrinkti 1-3 vietų laimėtojai kiekvienoje  
nominacijoje 
Daugiausia iš visų   pogrupių  vertinimo balų surinkusikomanda ar pavienis meistras , taps šio konkurso 
didžiojo prizo Grand Prix laimėtojai.

Darbus vertins kompetetinga komisija susidedanti iš 5 narių, kuri vertins darbus pagal šiuos 
kriterijus:
Bus vertinama makiažas ir plaukų stilius, bei  bendras sukurtas įvaizdis .
MAKIAŽAS                                      PLAUKŲ STILIUS
1.Temos atitikmuo                         1.Temos atitikmuo
2.Kūrybiškumas                              2.Kūrybiškumas
3.Linijos, spalvų suderinamumas   3. Plaukų stilius, detalės,
4.Švara/estetika                              4. Plaukų  šukuosenos išbaigtumas
  Bus vertinamas bendras stilius – visuma .

Organizatorius: KIGSA„Kirpėjų ir grožio specialistų asociacija“

PARTNERIS  UAB „EKSPOZICIJŲ CENTRAS,,

Iškilus klausimų dėl registracijos  galite teirautis 8 687 29463 Jolanta /  info@kigsa.lt


