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KAMPAAJAT / OPPILAAT / MUOTIKATEGORIA / HARJOITUSPÄÄ
KAMPAAJA OPPILAIDEN SM-KILPAILUUN KUULUU 2 työtä: Day Style Long
Hair Open ja Bridal Style. SM-kilpailussa kaikki työt tulee tehdä
harjoituspäälle.
Kilpailijat voivat käyttää samaa tai eri harjoituspäätä molempiin sarjan töihin.
1. Harjoituspäitä saa puvustaa ainoastaan rintamukseen asti.
2. Tuomarikierroksen ajaksi harjoituspäät tulee asettaa tukijalkaan kasvot peilin
suuntaan. Työpöydällä ei saa olla työvälineitä tai mitään muita esineitä.
3. Kilpailijoilla on kaikkien töiden jälkeen viisi minuuttia aikaa puvustaa harjoituspäänsä
mutta hiuksiin ei saa kilpailuajan päätyttyä koskea.
KAMPAAJAT / OPPILAAT/ YHDISTELMÄKILPAILU / MUOTISARJA
1. TYÖ – PÄIVÄKAMPAUS PITKÄT HIUKSET AUKI / DAY STYLE LONG HAIR OPEN /
MANNEQUIN HEAD / INDIVIDUAL
Kilpailijan pitää luoda kampaus pitkiin avoimiin hiuksiin. Valmiin kampauksen pitää olla
avoin, sulava, ilmava ja kammattu alaspäin. Vain 25% hiuksista saa olla kammattuna
ylös.
Harjoituspään hiukset tulee olla taakse kammattuna, ennen peilipaikalle tulemista.
Hiuksissa saa olla tehtynä ennakkoon pohjatyö, mutta tullessaan peilipaikalle, mallilla ei
saa olla hiuksissa rullia, klipsejä eikä pinnejä.
1. Hiusten pituus: Hiusten tulee olla hartiapituiset tai pidemmät. Kerrostus on vapaata.
Otsa-alueella vapaa pituus.
2. Värit: Värien valinta on vapaa. Spray-värien käyttö on kiellettyä.
3. Työvälineet: Kaikki työvälineet ovat sallittuja. Työn lopussa hiuksiin ei saa jättää
pinnejä eikä klipsejä näkyviin.
4. Muotoilu: Valmiin kampauksen tulee olla vapaa ja alaspäin kammattu. Ainoastaan
25% hiuksista saa olla kiinnitettynä.
5. Tuotteet: Kaikki aineet ovat sallittuja.
6. Hiustenpidennykset: Kaikki hiustenpidennykset ovat kiellettyjä.
7. Tuet: Kaikenlaisten valkkien käyttö on kiellettyä.
8. Koristeet: Kaikenlaiset koristeet ovat kiellettyä.
9. Vaatteet: Vaatteiden ja asusteiden tulee olla päiväkampaukseen sopivat.
10. Tuomaristo: Tuomaristo arvioi muodon, siisteyden, värin ja tyylin ajankohtaisuuden.
11. Virhepisteet: Jos kilpailija ei noudata ohjeita, lavatuomarit antavat virhepisteitä
voimassa olevan virhepistetaulukon mukaan.
12. Kilpailuaika: 75 minuuttia.
13. Pisteet: 20-30 pistettä.
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2. TYÖ - MORSIUSKAMPAUS / NUTTURA HARJOITUSPÄÄHÄN / PITKÄT HIUKSET
/BRIDAL HAIR STYLE / MANNEQUIN HEAD / INDIVIDUAL
Kilpailijan tulee luoda muodikas hääkampaus. Kokonaisilme pitää muistaa huomioida.
Valmiin työn pitää olla ylös kammattu nutturahääkampaus. Vain 25% hiuksista saa olla
kammattuna alas. Hiuksissa saa olla tehtynä ennakkoon pohjatyö, mutta tullessaan
kilpailualueelle harjoituspään hiukset pitää olla kammattu taakse ja hiuksissa ei saa olla
rullia, klipsejä eikä pinnejä.
1. Hiusten pituus: Hiusten tulee olla hartiapituiset tai pidemmät. Kerrotus on vapaata.
Otsa-alueella vapaa pituus.
2. Työvälineet: Kaikki työvälineet ovat sallittuja.
3. Värit: Värien valinta on vapaata. Spray-värien käyttö on kiellettyä.
4. Muotoiluvälineet: Kaikenlaisten muotoiluvälineiden käyttö on sallittu.
5. Tuet: Kaikenlaisten piiloon jäävien valkkien/tukien käyttö kampauksessa on sallittu.
Harjoituspäähän ei saa käyttää missään vaiheessa neuloja/piikkejä tai mitään
kiinnityksiä, joita pistetään kallon läpi.
6. Hiustenpidennykset: Kaikki hiustenpidennykset ovat kiellettyjä.
7. Koristeet: Koristeet ovat sallittuja (ei kuitenkaan hiuksista tehtyjä koristeita). Ne eivät
kuitenkaan saa peittää enemmän kuin 30% kampauksesta.
8. Hiuslisäkkeet: Hiuslisäkkeet ovat kiellettyjä.
9. Vaatteet: Vaatteiden ja asusteiden tulee olla morsiamelle sopivat.
10. Tuomaristo: Tuomaristo arvioi muodon, siisteyden, värin ja kokonaisuuden.
11. Virhepisteet: Jos kilpailija ei noudata ohjeita, lavatuomarit antavat virhepisteitä
voimassa olevan virhepistetaulukon mukaan.
12. Kilpailuaika: 75 minuuttia.
13. Pisteet: 20-30 pistettä.

