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REGULAMIN  

41 KONKURS UCZNIÓW FRYZJERSTWA  

WOJ. PODKARPACKIEGO  

 

 

I FRYZURA DZIENNA  
 

Uczestnicy mają wykonać   

dzienną fryzurę  

na główkach treningowych  
 

 

1. Mokre włosy – przed rozpoczęciem konkurencji włosy muszą być mokre i 

zaczesane gładko do tyłu głowy. 

2. Strzyżenie włosów – zabronione. 

3. Produkty – wszystkie produkty są dozwolone. 

4. Narzędzia – wszystkie narzędzia do modelowania są dozwolone. 

5. Kolor włosów – wybór koloru jest dozwolony. Zabronione są kolorowe 

spray’e i kolory neonowe.  

6. Ubiór – makijaż i ubiór musi mieć charakter dzienny. 

7. Czas trwania: 30 minut 

 
 

  

 

 

UWAGA do konkurencji; I, II 

• Wykonanie I i II  konkurencji : 

- JUNIORZY  NA JEDNEJ GŁÓWCE MANEKINA 

• Ubiór zawodnika podczas trwanie konkurencji nie może zawierać informacji                       

o nazwie pracodawcy lub miasta z którego startuje  

 

 

UWAGA! 

 

Fryzura dzienna  i wieczorowa stanowią jedną konkurencję pod 

nazwą „Fryzjerstwo damskie”

 

  

JUNIORZY 

 
FRYZJERSTWO  DAMSKIE 
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JUNIORZY 

 
FRYZJERSTWO  DAMSKIE 

 

 

 II FRYZURA WIECZOROWA  
Zawodnicy wykonują elegancką fryzurę wieczorową. 

 Główki manekinów, z niezmienionymi fryzurami z konkurencji "fryzura dzienna".                   

Na dany sygnał zawodnicy rozczesują włosy do stanu początkowego. 

 (Sędziowie z Komisji Kontroli sprawdzają, czy instrukcje zostały wykonane) 

 

Zawodnicy mogą zmoczyć, modelować i rozdmuchiwać włosy. Treski muszą być 

harmonijnie wkomponowane we włosy. Pełne peruki są zabronione.  

 

Wszystkie materiały do dekoracji muszą leżeć osobno na stołach. Treski mają być 

wyposażone w zaczepy wcześniej specjalnie przygotowane, ale nie mogą być 

udekorowane.  

 

Komisja Kontroli sprawdzi czy polecenie zostało wykonane. Minimum musi być 

użyta jedna treska ,ale nie więcej niż trzy .Treski nie mogą pokrywać więcej niż 

40 % głowy.  

 

Ubiór – makijaż i ubiór muszą mieć charakter wieczorowy.  

Kolor włosów – kolory są dowolne. Zabronione są kolorowe spray’e i kolory 

neonowe. 

 Czas wykonania: 

 

- Juniorzy 40 minut 
  

 

UWAGA do konkurencji; I, II 

- Wykonanie I  i II  konkurencji JUNIORZY  NA JEDNEJ GŁÓWCE 

MANEKINA 

- Ubiór zawodnika podczas trwanie konkurencji nie może zawierać informacji                       

o nazwie pracodawcy lub miasta z którego startuje  

 

 

UWAGA! 

Fryzura dzienna i  wieczorowa stanowią jedną konkurencję pod 

nazwą „Fryzjerstwo damskie” 
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Przykładowe fryzury wieczorowe  
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Konkurencja 

INDYWIDUALNA  

 

 

 

FRYZURA Z FAL I PIERSCIENI NA MOKRO 
a’la Monroe 

na główkach treningowych 
 

1. Mokre włosy – przed rozpoczęciem konkurencji włosy muszą być mokre i 

zaczesane gładko do tyłu głowy. 

2. Długość włosów – od 20cm do max 30 cm – od nasady po końce (na całej 

głowie ). 

3. Fale wykonujemy z przedziałkiem lub wyczesane do góry następnie fale 

łączymy z pierścieniami płaskimi 2 rzędy od czubka głowy w dwóch 

kierunkach i pierścienie spiralne 2 rzędy 

4. Produkty – wszystkie produkty są dozwolone . Zabronione są brokaty i 

ozdoby. 

5. Kolor włosów – wybór koloru jest dowolny. 

6. Czas trwania: 35 minut. 
.        

UWAGA! 
Fale wyciskane na mokro – jest to konkurencja wyłącznie dla uczniów 

pierwszego roku  

 

 
 

 

 



 5 

 

 konkurencja 

INDYWIDUALNA 

 
   

 

 

FRYZURA ŚLUBNA Z DŁUGICH WŁOSÓW 
Fryzura ślubna klasyczna na długich włosach wykonana na 

manekinie 
 
 
 
 

1. Włosy – muszą być suche , rozpuszczone i gładko zaczesane do tyłu . 

Dozwolone są w pracy sploty i plecionki. 

2. Fryzura – ma charakter elegancki i klasyczny. 

3. Kolor włosów – wybór koloru jest dowolny. Zabronione są brokaty i 

kolorowe spray’e. 

4. Produkty – wszystkie produkty są dozwolone . 

5. Narzędzia – wszystkie narzędzia do modelowania są dowolne. 

6. Makijaż i ubiór – makijaż i ubiór muszą mieć charakter ślubny. 

7. Wszystkie materiały do dekoracji są dozwolone, ale nie mogą przykrywać 

więcej niż 25 % fryzury. Treski dopinki i peruki są zabronione. 

 
Czas wykonania: 35 minut. 

 
 

 
 

 

UWAGA do konkurencji; I, II 

• Konkurencje wykonywane są na główkach manekinów . 

• Manekin w czasie przejścia jury ustawiony twarzą zwróconą do lustra. 

• Za nie przestrzeganie zasad REGULAMINU każdy członek Komisji Kontroli ma 
prawo przyznać maksymalnie do 3 punktów karnych za każde uchybienie. 

• Dyskwalifikacja w przypadku zamiany numerów luster i manekina 

• Fryzura na bazie kucyka na czubku głowy 

• Ubiór zawodnika podczas trwanie konkurencji nie może zawierać 
informacji  o nazwie pracodawcy lub miasta z którego startuje  
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JUNIORZY 

 
FRYZJERSTWO  MĘSKIE 

 

 

MODELOWANIE FRYZURY Z DŁUGICH WŁOSÓW  
 Uczestnicy mają wykonać fryzurę  

na główkach treningowych  

 
 

1. Włosy – przed rozpoczęciem konkurencji włosy muszą być mokre                            

i zaczesane gładko do tyłu głowy. Przedłużanie i doczepianie włosów 

zabronione.   

2. Długość włosów – minimum 5 cm na czubku i 3 cm po bokach i z tyłu 

głowy.    

3. Strzyżenie włosów – zabronione.   

4. Narzędzia – wszystkie narzędzia do modelowania są dozwolone.   

5. Kolor włosów – ilość kolorów dowolna. Zabronione są kolorowe spray’e.   

6. Produkty – wszystkie produkty dozwolone.   

7. Ubiór i makijaż – zgodny z męską modą, nieprzerysowany.   

8. Czas trwania: 15 minut  

 

 

UWAGA do konkurencji; 

• Konkurencje wykonywane są na główkach manekinów . 

• Manekin w czasie przejścia jury ustawiony twarzą zwróconą do lustra. 

• Za nie przestrzeganie zasad REGULAMINU każdy członek Komisji Kontroli ma 
prawo przyznać maksymalnie do 3 punktów karnych za każde uchybienie. 

• Dyskwalifikacja w przypadku zamiany numerów luster i manekina 

• Ubiór zawodnika podczas trwanie konkurencji nie może zawierać 
informacji  o nazwie pracodawcy lub miasta z którego startuje  
 
 

 

 

UWAGA! 

 

Modelowanie fryzury z długich włosów i modelowanie fryzury 

klasycznej jest jedną konkurencję pod nazwą „Fryzjerstwo męskie” 
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JUNIORZY 

 
FRYZJERSTWO  MĘSKIE 

 

 

MODELOWANIE FRYZURY KLASYCZNEJ  
 Uczestnicy mają wykonać fryzurę  

na główkach treningowych  

 

1. Zawodnik wykonuje modelowanie fryzury klasycznej do góry bez 

przedziałka.   

2. Włosy – przed rozpoczęciem konkurencji włosy muszą być mokre i 

zaczesane gładko do tyłu głowy. Komisja kontroli sprawdza czy polecenie 

zostało wykonane. Jeśli nie włosy zostaną zmoczone przez Komisję 

Kontroli.  

3. Długość włosów –  na górze głowy 7 cm, okolice uszu i karku 

wycieniowane klasycznie . Strzyżenie wykonane przed rozpoczęciem  

konkurencji . Przedłużanie i doczepianie zabronione .  

4. Strzyżenie włosów –  na scenie zabronione .  

5. Narzędzia – wszystkie do modelowania dozwolone .  

6. Kolor włosów – wymagany jest jednolity .  

7. Produkty – wszystkie produkty dozwolone.  

8. Ubiór i makijaż – zgodny z męską modą, nieprzerysowany.  

9. Czas wykonania: 25 minut. 

 

 

UWAGA do konkurencji; 

• Konkurencje wykonywane są na główkach manekinów . 

• Manekin w czasie przejścia jury ustawiony twarzą zwróconą do lustra. 

• Za nie przestrzeganie zasad REGULAMINU każdy członek Komisji Kontroli ma 
prawo przyznać maksymalnie do 3 punktów karnych za każde uchybienie. 

• Dyskwalifikacja w przypadku zamiany numerów luster i manekina 

• Ubiór zawodnika podczas trwanie konkurencji nie może zawierać informacji                       

o nazwie pracodawcy lub miasta z którego startuje  
 
 

 

UWAGA! 

 

Modelowanie fryzury z długich włosów i modelowanie fryzury 

klasycznej jest jedną konkurencję pod nazwą „Fryzjerstwo męskie” 
 


