ČASOVÝ HARMONOGRAM A POKYNY
Súťaž Zlaté nožnice
Kaderník a vizážista ŽIACI + DOSPELÍ

Miesto súťaženia
Registrácia

Výstavisko Incheba, Bratislava
5. októbra 2018 od 9:00 do 10:00

Slávnostné otvorenie súťaže, príhovory: 10:00 – 10:15

ČASOVÝ HARMONOGRAM

TREND CUT (Dámsky trendový strih jeseň, zima 2018 ):
od 10:20 do 11:05
od 10:20 do 10:55

Žiaci: (45 minút)
Dospelí – nadstavbové štúdium: (35 minút)

PÁNSKY KLASICKÝ STRIH FADE FUD
( Klasický strih s modernými prvkami ):
od 11:25 do 12:10
od 11:25 do 12:00
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Žiaci: (45 minút)
Dospelí – nadstavbové štúdium: (35 minút)

PÁNSKY KLASICKÝ NOŽNICOVÝ STRIH
(Strih s použitím nožníc, britvy – bez použitia strojčeka)
od 11:25 do 12:10
od 11:25 do 12:00

Žiaci: (45 minút)
Dospelí – nadstavbové štúdium: (35 minút)

GALAKTICKÁ KRÁSKA, GALAXIA
(Súťaž v líčení, nie facepaiting či bodypaiting)
od 12:25 do 13:35
od 12:25 do 13:25

Žiaci: (60 + 10 minút)
Dospelí – nadstavbové štúdium: (60 minút)

KOMERČNÝ SVADOBNÝ ÚČES
( Výčes z dlhých vlastov, inšpirovaný k dnešným trendom )
od 14:00 do 15:00
od 14:00 do 14:40

Žiaci: (50 + 10 minút)
Dospelí – nadstavbové štúdium: (40 minút)

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže cca o 16:30

POKYNY pre súťažiacich :
Súťažiaci podpíšu registračnú listinu, obdržia štartovné čísla pre seba aj model (prípadnú
zmenu súťažiaceho ihneď nahlásia pri registrácii).
Šatne označené nápisom Súťaž KADERNÍK a VIZÁŽISTA sú určené len na prípravu súťažiacich
(nie pre pedagogický dozor).
Osobné a cenné veci si odložte do verejnej šatne, ktorá je určená pre všetkých návštevníkov
aj pedagógov. Po celý čas budú otvorené – poverte niekoho strážením!
Súťažiaci si prinesú všetky pomôcky a materiál na vytvorenie svojho diela.
Podmienky účasti KADERNÍK
Súťaže sa zúčastnia žiaci stredných odborných škôl .
Súťažia jednotlivci. Súťažiaci pracuje na zadanej úlohe s využitím fantázie na živom modely.
Všetky modely musia mať na sebe k zadanej téme vhodné oblečenie a líčenie. Je treba zvoliť odev
odpovedajúci udalosti a musí ladiť k účesu.
Príprava pracoviska
Pracovisko súťaže bude označené rovnakým štartovným číslom, ktoré dostane súťažiaci aj model pri
registrácii – musí byť umiestnené na viditeľnom mieste. Súťažiaci zaujme svoje miesto spolu s
modelom, ktorý musí mať na sebe pláštenku.
Pred začatím súťaže musia byť všetky modely skontrolované odbornou porotou. Bez kontroly nie je
možné začať pracovať. Súťažiaci, ktorí neuposlúchnu inštrukcie odbornej poroty a nesplnia
podmienky k danej téme, budú okamžite diskvalifikovaní!!!
Bezpečnostné pokyny
Každý súťažiaci má okolo seba čisto a poriadok, všetky náradia a pomôcky musia byť čisté a
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hygienicky nezávadné. Súťažiaci si prinesú náradie, pomôcky a materiál potrebný na vytvorenie
svojho diela.
Trend Cut a Komerčný svadobný účes - akékoľvek doplnky musia byť na začiatku súťaže viditeľne
položené na pracovnom stolíku, ktoré potom budú zapracované do účesu.
Na svojich pracovných stolíkoch nemôžu byť produkty, ktoré nie sú potrebné na vykonanie daného
diela.
Modelky/modely nemôžu opustiť miesto, pokiaľ odborná porota neskontroluje dané dielo.
Hodnotenie súťaže
Súťaž hodnotí odborná porota, ktorá kontroluje dodržiavanie podmienok, pravidiel a kritérií.
Hodnotí celkový dojem a vzhľad modelov. Medzi základné kritéria súťaže patria:
dodržaná dĺžka vlasov,
dokončená zadaná téma v danom časovom limite,
kvalita a čistota odborného vytvorenia diela,
odborné zručnosti a návyky,
dodržaný správny technologický postup účesu/strihu,
estetika vytvorenia, kreativita a náročnosť danej témy,
dodržanie zásad bezpečnosti práce,
čistota pracoviska.
Bodové hodnotenie
30 bodov podľa smernice OMC, za nedodržanie pravidiel a kritérii môže byť udelených až 15
trestných bodov. Výsledný pracovný list súťažiacich bude k nahliadnutiu ihneď po vyhlásení
výsledkov a na požiadanie zaslaný e-mailom zúčastneným školám.
Po skončení súťaže si súťažiaci odložia všetko svoje náradie, pomôcky a opustia pracovisko. Odborná
porota vyhodnotí súťaž, určí poradie.
VIZÁŽISTA
Súťažia jednotlivci. Súťažiaci pracuje na zadanej úlohe s využitím fantázie a kreativity. Na živej
modelke vytvorí svoju víziu Galaktickej krásky, Galaxie.
Všetky modelky musia mať na sebe k zadanej téme vhodné oblečenie, obuv, doplnky, účes a
nechty. Môžu byť použité rôzne príčesky aj rôzne doplnky do vlasov.
Bezpečnostné pokyny
Každý súťažiaci má okolo seba čistotu a poriadok. Súťažiaci si prinesie náradie, pomôcky
a materiál potrebný na vytvorenie svojho diela podľa zadania. Na svojich pracovných stolíkoch
nesmú byť produkty, ktoré nie sú potrebné na vykonanie daného diela. Všetky pomôcky a náradie
sú čisté a vydezinfikované. Akékoľvek doplnky musia byť na začiatku súťaže viditeľne položené na
pracovnom stolíku, ktoré potom budú použité pri vytvorení diela. Modely nesmú opustiť miesto,
pokiaľ odborná porota neskontroluje dané dielo.
Priebeh súťaže a popis úlohy
Príprava: Súťažiaci nastúpia spolu so svojimi modelkami na miesto súťaženia. Modelky nastúpia na
podium odlíčené s naneseným hydratačným krémom a pláštenkou. Doplnky a ozdoby: Na stolíku
majú pripravené všetky make-up produkty, glitre, ozdobné kamienky. Odborná porota vopred
skontroluje modelky. Povolené sú uvedené pomôcky na zdobenie a líčenie tváre. Modelka nesmie
mať na tvári permanentný make-up, 3D riasy ani iné umelé riasy nanesené pred súťažou. Zakázané
je použitie airbrushu, šablón a lepiacej pásky. Na priebeh dohliada odborná porota.
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Hodnotenie súťaže
Súťaž hodnotí odborná porota, ktorá kontroluje dodržiavanie súťažných propozícií. Hodnotí
celkový dojem a vzhľad modelky. Medzi základné kritériá súťaže patrí:
dokončenie zadanej témy v danom časovom limite,
kvalita - detailné a čisté vypracovanie make-upu (pleť, oči, riasy, pery)
dodržanie správneho technologického postupu, odborné zručnosti a návyky,
estetika vyhotovenia,
kreativita a náročnosť danej témy,
hygiena (čisté štetce a ostatné pomôcky)
poriadok pri práci
dodržanie zásad bezpečnosti práce.
Bodové hodnotenie
30 bodov podľa smerníc OMC, za nedodržanie pravidiel a kritérií môže byť udelených až 15
trestných bodov. Výsledný poradový list súťažiacich bude k nahliadnutiu ihneď po vyhlásení
výsledkov a na požiadanie zaslaný e-mailom na SOŠ.
Vyhlasovanie výsledkov
Po skončení súťaže si súťažiaci ihneď odložia všetko svoje náradie, pomôcky a materiál a opustia
pracovisko.
Odborná porota vyhodnotí súťaž, určí poradie, slávnostne sa vyhlásia výsledky a víťazom budú
odovzdané ocenenia.

vypracovala: Eva Bugajová, OPSM ŠIOV
z podkladov organizátora Polat Elalmisa
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