YLEISET SÄÄNNÖT
HAIR AND BEAUTY HELSINKI
HAIR OPEN 2022

Helsingin Wanha satama 18.-19.3.2022
Kilpailuiden tehtävänä on kehittää parturien ja kampaajien ammattitaitoa, luoda uusia
muotisuuntauksia, käyttää uusimpia leikkaus- ja, kampausteknikoita sekä värejä.
Tavoitteena on, että Suomessa parturi-kampaaja on vähintäänkin samalla tasolla kansainvälisten
kollegoidensa kanssa. Kilpailuiden tarkoituksena on testata ja kehittää parturi-kampaajien
ammatillista tasoa ja auttaa heitä menestymään kansainvälisissä kilpailuissa.

HAIR OPEN 2022 KILPAILULUOKAT
HAIR TATTOO ART (ammattilaiset ja opiskelijat)
TREND BARBER (ammattilaiset ja opiskelijat)
BRIDAL BEAUTY (ammattilaiset ja opiskelijat)
PERFECT BALAYAGE (ammattilaiset ja opiskelijat)
FANTASY (ammattilaiset)
6. COVER PHOTO (Kuvakilpailu)
1.
2.
3.
4.
5.

KILPAILUINFO
Ilmoittautuminen loppuu kolme viikkoa ennen kilpailujen alkua (25.2.2022). Aikataulut ilmestyvät
viikkoa ennen kilpailuja. Jos luokassa on vähemmän kuin viisi osallistujaa, kyseinen luokka
perutaan.
Jokaisessa kilpailuluokassa on omat säännöt, jotka on syytä lukea ajatuksella.
Tuomaristo koostuu kotimaisista ja ulkomaalaisista tuomareista. Osa heistä on alan ammattilaisia,
osa hiusalan rajapinnoilla toimivia henkilöitä. Tuomareiden antamat pisteet ovat 30–20. Pisteet 30–
27 tuomarit saavat antaa vain kerran. Kaikki tuomareiden antamat pisteet kunkin osallistujan työstä
lasketaan yhteen. Jos pisteet menevät tasan kolmen eniten pisteitä saaneen työn kohdalla,
päätuomarin pisteet ratkaisevat. Päätuomari valitaan jokaiselle luokalle erikseen juuri ennen
kilpailua. Jokaisessa luokassa on eri päätuomari. Lavatuomarit valvovat sääntöjen noudattamista
ja voivat ohjeistaa kilpailijoita. Jos sääntöjä rikotaan, lavatuomarit voivat antaa kilpailijoille 1–2
rangaistuspistettä/tuomari.
Kilpailukomissaari tarkastaa kaikkien tuomareiden arvostelulomakkeet ja pistemäärät, jonka
jälkeen lasketaan pisteet.
Ennen kilpailujen alkua järjestetään peiliarvonta, jolloin jokainen osallistuja saa peilinumeron.
Tuomareilla ei ole tiedossa osallistujien nimiä, vaan he arvostelevat työn peilinumeron mukaan.
Ennen peiliarvontaa tuomarit poistuvat tuomarihuoneeseen, jossa he odottavat kutsua arvioinnin
suorittamiseen.

Jos lavatuomarit huomaavat, että joku yleisöstä neuvoo, huutaa, antaa vinkkejä tai ohjaa kilpailijaa
kilpailun aikana, kyseinen kilpailija voidaan hylätä tai hänelle voidaan määrätä rangaistuspisteitä.
Mallit eivät saa koskea hiuksiaan itse kilpailun ja/tai tuomarikierroksen aikana. Jos näin tapahtuu,
kilpailija voidaan hylätä tai hänelle voidaan määrätä rangaistuspisteitä.

OPISKELIJAT JA AMMATTILAISET
Opiskelijaluokkiin voivat osallistua kaikki alan opiskelijat sekä vuonna 2022 valmistuneet henkilöt.
Kilpailijan tulee toimittaa todisteena voimassa oleva opiskelijatodistus. Opiskelijaluokkia on neljä:
Hair Tattoo Art, Trend Barber, Bridal Beauty ja Perfect Balayage. Opiskelijalla on mahdollisuus
osallistua myös Fantasy- ja Cover Photo-luokkiin ammattilaissäännöillä.
Kaikki ammattilaisluokat ovat avoimia ja niihin voi osallistua kuka tahansa. Ammattilaiset ja
opiskelijat tekevät työt livemalleille.
Kilpailuihin, sääntöihin tai ilmoittautumiseen liittyen lisätietoja
kilpailukoordinaattori Laura Hänninen
kilpailut@hiusyrittajat.fi
045-3291953

***********************************************************
PERFECT BALAYAGE – KILPAILULUOKAN SÄÄNNÖT

PERFECT BALAYAGE / Day Style

Kilpailijan pitää luoda muodikas ja kaupallinen väri ja kampaus pitkiin avoimiin hiuksiin. Valmiin
kampauksen/viimeistelyn pitää olla avoin, sulava, ilmava ja tämän hetken muodin mukainen.
Hiusten värjäys tehdään ennakkoon. Työn arviointi koostuu 50 % väristä ja 50 %
kampauksesta/viimeistelystä.
Kilpailualueelle tultaessa mallin hiukset tulee olla kuivat, auki ja taaksepäin kammattu. Hiuksissa ei
saa olla valmista kiharaa, kreppausta, rullia, klipsejä tai pinnejä.
Sääntöjen noudattamista valvovat lavatuomarit, jotka tarvittaessa kampaavat hiukset auki ja antavat
mahdolliset virhepisteet.
Tuomarikierroksen aikana mallit poseeraavat istuen omalla paikallaan kasvot peilin suuntaan.
Työpöydällä ei saa olla työvälineitä tai mitään muita esineitä.

1. Hiusten pituus: Hiusten tulee olla hartiapituiset tai pidemmät. Kerrostus on vapaata. Otsaalueella vapaa pituus.

2. Värit: Työssä tulee käyttää vähintään kahta väriä ja värien tulee olla harmoniset ja liukuvat.
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. Korkeintaan 25 %
hiuksista saa olla kiinnitettynä.
5. Tuotteet: Kaikki muotoilutuotteet ovat sallittuja.
6. Hiustenpidennykset: Hiustenpidennykset ja lisäkkeet ovat kiellettyjä.
7. Tuet: Kaikenlaisten tukien käyttö on kiellettyä.
8. Koristeet: Kaikenlaiset koristeet ovat kiellettyjä.
9. Vaatteet: Vaatteiden ja asusteiden tulee olla päiväkampaukseen ja tämän hetken muotiin
sopivat.
10. Tuomaristo: Tuomaristo arvioi värin harmonian ja teknisyyden, kampauksen muodon,
siisteyden ja työn vaativuuden.
11. Virhepisteet: Jos kilpailija ei noudata ohjeita, lavatuomarit voivat antaa virhepisteitä 1–2
pistettä/tuomari.
Kilpailuaika: ammattilaiset 30 minuuttia / opiskelijat 40 minuuttia. Pisteet: 20–30 pistettä

