KOSSUTH KUPA
FODRÁSZ ÉS KOZMETIKUS
TANULÓVERSENY
VERSENYKIÍRÁS

2019. ÁPRILIS 6.

Iskolánkban minden évben, hagyományainkat tisztelve megrendezésre kerül a
névadónkról elnevezett rendezvénysorozat, a Kossuth hét. Az előző fodrászkozmetikus versenyek sikerének köszönhetően, az idén i10. alkalommal is helyet
kap programunkban a Kossuth Kupa.
A verseny helye:
Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája és Kollégiuma
9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7.
A verseny időpontja:
2019. április 6. szombat
A verseny várható programja:
9:00
Ünnepélyes megnyitó
9:15

Verseny kezdete

17:00

Eredményhirdetés

Nevezési határidő:

2018. február 1-től március 14.

(A helyszínen nevezni nem lehet!)

A nevezéseket postai úton, e-mailben és faxon is elfogadjuk.
A teljes program az iskola honlapján /www.kliszi.hu/ megtekinthető, letölthető.
A nevezéseket a következő címekre várjuk:
Levelezési cím:
Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája és Kollégiuma
9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7.
e-mail: ftkati@gmail.com

Fax: 06-96/320-024

Nevezési díj: 2000 Ft
A nevezési díjakkal az iskola alapítványát támogatjuk, amely összeget a verseny
lebonyolítására, a helyezettek díjazására forgatunk vissza.
A nevezési díjat a helyszínen való befizetéssel, vagy utalással is lehet rendezni.
KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY
9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7.
Bsz. sz: 11737007-20727501 – közlemény Kossuth Kupa
Díjazás:
Minden versenyző részvételi emléklapot kap. Minden versenyszám 1-3. helyezettje oklevél
és ajándékcsomag díjazásban részesül.

FODRÁSZ
Fodrász szakágban a versenyt szakgimnazista, illetve 13-14. évfolyamos
tanulóknak együtt hirdetjük, az értékelésük is együtt történik.
A versenyszámokat 5 fő alatt nem indítjuk.
Versenyszámok:
NŐI SZAKÁG
Marcell vízhullám készítése babafejen, vagy modellen (25 perc)
Alaphajvágás babafejen, vagy élő modellen (60 perc)
Fonással készített utcai frizura élő modellen, vagy babafejen (40 perc)
Estélyi frizura készítése élő modellen (40 perc)
Menyasszonyi konty fésülése élő modellen (50 perc)
Avant-Garde élő modellen (a verseny utolsó versenyszámának végéig)

FÉRFI SZAKÁG
Modern klasszikus hajvágás (45 perc)
Szakáll vágás (25 perc)
Avant-Garde élő modellen (a verseny utolsó versenyszámának végéig)

KOZMETIKUS
Kozmetikus

szakágban

szakgimnáziumi

a

kozmetikus

tanulóknak

13-14.

szervezünk

osztályos,

sminkversenyt.

valamint

az

ágazati

Minden

évfolyamból

mindkettő versenyszámban indulhatnak.
A versenyszámokat 5 fő alatt nem indítjuk, ill. az évfolyamokat összevonjuk
kisszámú nevezés esetén.
Alkalmi smink
Fantázia smink

További szakmai információ a következő e-mai címen kérhető:
ftkati@gmail.com

FODRÁSZ SZAKÁG
1. Marcell vízhullám babafejen, vagy élő modellen
Marcell vízhullám úgy, hogy választékkal, vagy választék nélkül kapcsolódó
folyamatos hullámsorok kétujjnyi (4 cm) szélességűek, és arányosak legyenek.
Csipesz vagy csat alkalmazható a folyamat közben, de értékeléskor semmi nem
lehet a hajban. Az értékelés vizesen történik.
•

Elkészítési idő: 25 perc

•

Pontozás: max.30 pont, min. 20 pont

2. Alaphajvágás élő modellen, vagy babafejen
A versenyzők tetszőlegesen választhatnak egy formát a 4 alaphajvágás műveleteiből
(kompakt, lépcsőzetes, lefelé hosszabbodó vagy uniform forma), amelyek szabályai a
szakmai vizsgakövetelményeknek felelnek meg.
A

versenyzők

tetszőlegesen

festett,

vagy

színezett

babafejjel,

vagy

modellel

dolgozhatnak. Hajhosszabbítás TILOS! Hajvágógép és ritkító olló használata TILOS!
•

Elkészítési idő a frizurára szárítással: 60 perc

•

Pontozás: max. 30 pont, min. 20 pont

3. Fonással készített utcai frizura babafejen vagy élő modellen
Előre elkészített fonat használata TILOS! Díszítés TILOS! A kész frizura nappali, utcai
megjelenést mutasson.

A hajhossz minimum vállig érjen, kivéve a fru-fru résznél. A

hajszín legyen egységes, spray használata TILOS. Pótrész TILOS! Hajhosszabbítás csak a
versenyidőn belül megengedett. Minden termék, minden eszköz használata megengedett.
Minden támaszték TILOS!
•

Elkészítési idő: 40 perc

•

Pontozás: max 30 pont, min. 20 pont

4. Estélyi frizura készítése élő modellen
A haj hossza minimum vállig érő kell, hogy legyen, vagy annál hosszabb. a haj
fokozatossága/átmenete opcionális; a legrövidebb átmeneti rész minimum 10 cm
lehet, kivéve a fru-fru. Három egymással harmonizáló szín megengedett, beleértve az
alapszínt is (alapszín+2 választott). Spray használata TILOS! A kész frizura egy olyan
alkalmi elegáns képet mutasson, ami tükrözi a hordhatóságot. A haj 80 %-ának
feltűzöttnek kell lennie, a maradék 20 %-a lehet leengedett. Minden formázó eszköz,
minden

termék,

támasztékok

(kontybetétek)

használata

megengedett.

Póthaj

használata TILOS4 Dísz használata megengedett, de nem fedhet 10 %-nál többet a
frizuránál. hajhosszabbítás rögzített technológiával megengedett, felhelyezése a
verseny megkezdése előtt meg kell, hogy történjen. A zsűri az általános összhatást
fogja pontozni, ami a színt és stílust illeti.
•

- Elkészítési idő: 45 perc

•

- Pontozás: max. 30 pont, min. 20 pont

5. Menyasszonyi konty fésülése élő modellen
Fantázia frizura készítése TILOS! A versenyzők egy tradicionális menyasszonyi hajat
készítenek hosszú hajból, amelyek helytállnak akár egy mai esküvőn is. A verseny
alatt olló használata megengedett a hajvégek tisztázásához. A haj hossza minimum
vállig érő kell, hogy legyen, vagy annál hosszabb. Átmenet lehet benne, de a
legrövidebb résznek is minimum 10 cm hosszúnak kell lenni, kivéve a homlok
környékét. Három egymással harmonizáló szín megengedett, beleértve az alapszínt is
(alapszín+2 választott). Zöld és kék szín, színező spray használata TILOS! Minden
formázó eszköz, minden termék használata megengedett. Támasztékok használata
TILOS! Hajrészek, póthaj használata megengedett, de nem kötelező. Minimum 1,
maximum 3 hajrészt lehet használni, de nem szabad előre elkészíteni. A frizura
elkészítése után a hajrészek a fejfelületnek maximum 20 %-át takarhatják. a
hajrészeket és díszeket a verseny elkezdése előtt ellenőrzés céljából ki kell rakni az
asztalra.

A zsűri a hajakat simára kefélheti.
•

a hajrész alapja, bármilyen irányba nézve, maximum 5 cm-es lehet.

•

a hajhossza szabadon választott
A hajrészeket harmonikusan bele kell fésülni a frizurába, de nem szabad
külön részeket szabni. a versenyzők használhatnak ollót a hajrészek
tisztításához, a hajszálak eltávolításához.

•

a hajrészeket csak a versenyidő alatt szabad fésülni és formázni

Hajhosszabbítás TILOS! díszek használat megengedett, de nem fedhetnek 15 %-nál
többet a fejből.
A zsűri az általános összhatást fogja pontozni, ami a színt és stílust illeti.
•

Elkészítési idő: 50 perc

•

Pontozás: max. 30 pont, min. 20 pont

6. Avant-Garde élő modellen
A téma kiválasztása a versenyzőre van bízva. A versenyzők hosszú vagy rövid hajstílusú
frizurákat egyaránt prezentálhatnak. A teljes megjelenésnek egy előre mutató 2050ben megjelenő divatmagazin címlapját kell megidéznie! Termékek és színek
használata korlátlan. A páston spray használata tilos.

A versenyszám megkezdése előtt a zsűri ellenőrzi a modelleket.
Elkészítési idő: az egész napi fodrász verseny utolsó versenyszámának végéig
Zsűrizés előtt a modellek kapnak 3 percet, hogy felvonuljanak a pástra, és az
utolsó simításokat elvégezzék.
•

Pontozás: max. 30 pont, min. 20 pont

A zsűri a teljes benyomást, vágás, formázás, szín összképét értékeli.

FODRÁSZAT - FÉRFI SZAKÁG

1.Modern klasszikus hajvágás
Ebben a versenyszámban férfias, borbély üzleti stílusú frizura készítése az elvárás,
melyben megmutatkozik a borbély mesterségbeli tudás, mind az átmenetek és
formák, mind az eszközhasználat tekintetében.
A modellek száraz, vagy vizes hajjal érkeznek a pástra.
A frizura előkészítése TILOS! A fejtetőn minimum 5 cm, a kalapvonal alatt, oldalt és
hátul 1 cm. A tarkó és a fül körüli résznél nullpont kialakítása kötelező (kivéve a
pajesz), melyből átmenet készíthető. A nullpont kialakítása borotvával kötelező. a
kontúrvonalon kívül, egy darab ív/vonal (pl. választék) helyezhető el a frizurában.
Hajtetoválás TILOS! Szakáll előre elkészíthető, festhető, de nem kötelező. Egy szín
alkalmazása megengedett, a fej területének maximum 10 %-át fedheti. Színező spray
használat TILOS! Minden eszköz, minden termék (finish) használata megengedett.
Értékelési szempontok:
•

átmenet precíz elkészítése

•

férfias összkép

•

a modell arcához illeszkedő forma

•

mesterségbeli tudás bizonyítása
•

Elkészítési idő: 45 perc

•

Pontozás: max. 30 pont, min. 20 pont

2.Szakáll vágás élő modellen
A szakáll minimum 3 cm hosszú. Kontúrvonal maghatározása előre TILOS! Szakáll
festése megengedett, minden szín használata megengedett. Színező spray használata
TILOS! Minden eszköz megengedett.
•

Elkészítési idő: 45 perc

•

Pontozás: max. 30 pont, min. 20 pont

3. Avant-Garde
A téma kiválasztása a versenyzőre van bízva. A versenyzők hosszú vagy rövid hajstílusú
frizurákat egyaránt prezentálhatnak. A teljes megjelenésnek egy előre mutató 2050ben megjelenő divatmagazin címlapját kell megidéznie! Termékek és színek
használata korlátlan. A páston spray használata tilos
A versenyszám megkezdése előtt a zsűri ellenőrzi a modelleket.
Elkészítési idő: az egész napi fodrász verseny utolsó versenyszámának végéig
Zsűrizés előtt a modellek kapnak 3 percet, hogy felvonuljanak a pástra, és az
utolsó simításokat elvégezzék.
•

Pontozás: max. 30 pont, min. 20 pont

A zsűri a teljes benyomást, vágás, formázás, szín összképét értékeli.

Általános szabályok:
A modellek nem segíthetnek a versenyzőknek, nem érhetnek a hajhoz, nem száríthatják.
A zsűrizés alatt a modelleknek a tükörrel szemben kell ülniük, kivéve az Avant-Garde
kategóriánál. A testhelyzet változásáért büntetőpont jár. A zsűri egyszeri átvonulással, az
összhatásról alkot magának képet az értékeléshez. A versenyszabály megsértését a
versenybíróság bünteti. A versenyből való kizárás: ha a versenyző tükörszámot, vagy
modellt cserél.

A verseny végleges forgatókönyve a nevezések befejeztével alakul ki. Erről
értesítjük az iskolákat, valamint olvasható lesz iskolánk honlapján is.

KOZMETIKUS
1. Alkalmi smink
Téma: Ünnepi ragyogás

A smink, a ruha, a haj és a kiegészítők egymással harmonizáljanak. Díszítőelem,
műszempilla használata megengedett, de a helyszínen felrakható legyen. Sminktetovált
modellt sminkelni tilos! A zsűri a kreativitást, a kivitelezést értékeli.
Előalapozni nem lehet. Sablon használata nem megengedett.

Értékelési szempontok: a munka tisztasága, az alapozás tisztasága, a színek
harmóniája, összkép

•

Elkészítési idő: 60 perc

•

Pontozás max: 30 pont, min. 20 pont

2. Fantázia smink
Téma: Aliz csodaországban

A versenyző jelenítse meg fantáziájában, és keltse életre modellje arcának segítségével a
kiírásban szereplő fantázia sminket. A smink kiterjedhet az arcra, nyakra, dekoltázsra is.
A smink harmonizáljon a modell megjelenésével. Műszempilla használata kötelező.
Tetovált modellt sminkelni tilos! Sablon használata nem megengedett. A versenyzők a
verseny megkezdése előtt 50 percet kapnak a modellek előkészítésére (előalapozásra,
frizura elkészítésére, karok és a dekoltázs díszítésére). A modell arcán csak alapozás
végezhető előre. A műszempillát a páston kell felhelyezni. A zsűri az egyéni ötleteket
értékeli. Értékelési szempontok: az ötlet, a munka tisztasága a színek harmóniája összkép.

• - Elkészítési idő: 60 perc
• - Pontozás max. 30 pont, min. 24 pont
A verseny végleges forgatókönyve a nevezések befejeztével alakul ki. Erről
értesítjük az iskolákat, valamint olvasható lesz iskolánk honlapján is.

NEVEZÉSI LAP
NÉV
ÉVFOLYAM:

szakgimnáziumi tanuló

(a megfelelő

fodrász 13. évfolyam

kozmetikus 13. évfolyam

aláhúzandó)

fodrász 14. évfolyam

kozmetikus 14. évfolyam

TELEFON:
E-MAIL:
ISKOLA:
(kérjük nyomtatott nagybetűkkel kitölteni)
MELY KATEGÓRIÁBAN KÍVÁN INDULNI? (A megfelelő rész aláhúzandó!)
FODRÁSZ- NŐI SZAKÁG
1. Marcell vízhullám készítése babafejen vagy élő modellen
2. Alaphajvágás babafejen vagy élő modellen
3. Fonással készített utcai frizura babafejen vagy élő modellen
4. Estélyi frizura készítése élő modellen
5. Menyasszonyi konty készítése élő modellen
6. Avant-Garde élő modellen
FODRÁSZ- FÉRFI SZAKÁG
1. Modern klasszikus hajvágás
2. Szakáll vágás
3. Avant-Garde
KOZMETIKUS
1. Alkalmi smink
2. Fantázia smink
Nevezési határidő: 2019. február 1-március 14.

Nevezési díj: 2000 Ft

NYILATKOZAT
Fent nevezett engedélyezem, hogy a versenyen rólam fényképek, vagy videofelvételek készüljenek.
A készült fotókat az iskola felhasználhatja kiadványokban, publikációkban referenciaként, kreatív
anyagokban, internetes felületen külön térítés, és engedély nélkül.
A megfelelőt kérjük aláhúzni.

IGEN

Kelt:

NEM

Aláírás:

Amennyiben a nevezés ellenére még sem tud részt venni a versenyen, kérjük, jelezze!

küldeni : ftkati@gmail.com e-mail címre

