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PARTURIOPPILAIDEN SM-KILPAILUUN KUULUVAT: Street Fashion ja
Bridegroom, SM-finaalissa kaikki työt tehdään harjoituspäähän.

PARTURIT /oppilaat / YHDISTELMÄKILPAILU
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.
1. TYÖ – STREET FASHION / MUOTI / INDIVIDUAL
Kilpailija tekee muodikkaan lyhyen maskuliinisen leikkauksen ja kampauksen, joka on
sovelias kuluttajalle. Fantasiatyyliset ja taiteelliset kampaukset ovat kiellettyjä.
Työn tulee muistuttaa muotilehtien sivuilla olevia kampauksia.
1. Leikkaus: Ennen työn alkua hiusten pituuden tulee olla päälaella vähintään 5 senttiä.
Hiukset eivät saa olla ennalta leikatut eivätkä kammatut lopulliseen pituuteen ja malliin.
Mitään rajoitteita ei ole kuinka paljon tai vähän hiuksia kauttaaltaan leikataan, kunhan
joka puolelta leikataan. Hiukset voivat olla kuivat tai kastellut.
2. Leikkausvälineet: Kaikki leikkausvälineet ovat sallittuja.
3. Värit: Värien valinta on vapaata. Spray-värien käyttö on kiellettyä.
4. Muotoiluvälineet: Kaikki muotoiluvälineet ovat sallittuja.
5. Tuotteet: Kaikki tuotteet ovat sallittuja.
6. Hiustenpidennykset: Kaikki hiustenpidennykset ovat kiellettyjä.
7. Vaatteet: Asusteiden tulee olla tyyliin sopivat.
8. Tuomaristo: Tuomaristo arvioi leikkauksen, siisteyden ja tyylin ajankohtaisuuden.
9. Virhepisteet: Jos kilpailija ei noudata ohjeita, lavatuomarit antavat virhepisteitä
voimassa olevan virhepistetaulukon mukaan.
10. Kilpailuaika: 75 minuuttia.
11. Pisteet: 20 - 30 pistettä.
2. TYÖ - BRIDEGROOM / INDIVIDUAL
Kilpailija tekee klassisen miesten leikkauksen ja kampauksen märkiin hiuksiin. Kilpailijan
tulee kastella hiukset viimeistään kolme minuuttia ennen kilpailun alkua. Mikäli mallin
hiukset eivät ole ennen kilpailun alkua tarpeeksi märät, lavatuomari kastelee ne
uudelleen.
1. Värit: Kaikki neonvärit (pinkit, siniset, vihreät, turkoosit jne.) ja spray värit on
kiellettyjä.
2. Hiusten pituus: Ennen työn alkua hiusten pituuden tulee olla nuppiluun alueelta
niskaan ja korvien kohdalla vähintään 1,5 senttiä, muutoin hiusten pituus on vapaa.
3. Rajaukset: Ennen työn alkua lavatuomarit tarkastavat mallien hiusrajat niskassa ja
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sivuilla. Niskalinja ei saa olla etukäteen valmisteltu. Sivulinjojen tulee olla luonnolliset tai
ajellut korkeintaan ½ sentin verran luonnollisen kasvualueen sivulinjasta.
4. Työvälineet: Kaikki välineet ovat sallittuja.
5. Leikkaus: Niskan tulee olla perinteisesti ohennettu. Mikäli näin ei ole, kilpailija saa
virhepisteitä.
6. Muotoilu: Kaikki muotoiluvälineet ja tuotteet ovat sallittuja.
7. Vaatteet: Asusteiden tulee olla sulhasen tyyliin sopivat.
8. Tuomaristo: Tuomaristo arvioi muodon, leikkauksen ja siisteyden. Erityisesti
hiusrajojen leikkaukseen kiinnitetään huomiota.
9. Virhepisteet: Jos kilpailija ei noudata ohjeita, lavatuomarit antavat virhepisteitä
voimassa olevan virhepistetaulukon mukaan.
10. Kilpailuaika: 75 minuuttia.
11. Pisteet: 20 - 30 pistettä.

