Budapest Open 2011
nyílt nemzeti és nemzetközi bajnokság
2011. november 27-én (vasárnap)
a LURDY HÁZBAN
(1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12.)
A MOSZI Országos Fodrász, Kozmetikus,
Kéz-, Lábápoló és Műkörömépítő Ipartestület rendezésében,
a szépségszakmák összefogásával.

FODRÁSZVERSENY
SMINKVERSENY
ORSZÁGOS KÖRÖMÉPÍTŐ- ÉS LÁBÁPOLÓVERSENY

I. FODRÁSZVERSENY
A versenyre írásban lehet nevezni – e-mailen és faxon is – az Ipartestületnél
2011. november 15-ig. (Telefonon történő jelentkezést nem tudunk elfogadni.)
Cím: 1074 Budapest, Hársfa u. 12.,
e-mail: fodrasz@moszi6.hu , Fax: 06-1-321-2803
honlap: www.moszi6.hu (fodrász oldal)
A versennyel kapcsolatban az Ipartestületnél lehet érdeklődni a
321-2803, 321-2857 vagy a 321-23-99-es telefonszámokon, illetve a fent
megadott címeken.
NEVEZÉSI DÍJ:
•
•
•
•
•
•

Nyílt nemzeti bajnokság
Fodrász, tanuló – számonként:
Fodrász, tanuló – összetett:
Fodrász felnőtt – számonként:
Fodrász felnőtt – összetett:
Szabadkategória – tetoválás:
Szabadkategória – „Tietek a pálya…” /csapatonként/

4.000.- Ft
5.000.- Ft
6.000.- Ft
9.000.- Ft
7.000.- Ft
24.000.- Ft

Nyílt nemzetközi bajnokság
•
•
•
•

Test 1 Trend Cut
Test 2 Full Fashion Look
Bridal Hairstyle
Full Fashion Look

/Női Full Fashion összetett kategória 1. szám/
/Női Full Fashion összetett kategória 2. szám/
/Menyasszonyi frizura/konty/
/Férfi - Divat Egyéni kategória- Teljes divatos megjelenés/

30 € (9.000.- Ft) kategóriánként
A helyezést elért versenyzők érem, serleg és különdíjakban részesülnek!
BELÉPŐDÍJ (a helyszínen vásárolható):
Felnőtt jegy:
Ipartestületi tagoknak
Tanuló jegy

4.000.- Ft
2.500.- Ft

(szépségszakmák tanulóinak iskolalátogatási igazolással):

1.000.- Ft
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Szeretettel várjuk a versenyzőket és az érdeklődőket a
Budapest Open 2011. Fodrászversenyen!
VERSENYKIÍRÁS – VERSENYSZÁMOK
Általános tudnivalók:
• A modellek nem segíthetnek a versenyzőknek, nem érhetnek a hajukhoz,
nem száríthatják azt.
• A zsűrizés alatt a modelleknek a tükörrel szemben kell ülniük.
• A versenyszabály megsértését a versenybíróság bünteti (1-3 pont).
• Kizárás a versenyből: ha a versenyző tükörszámot cserél.
Az egyes versenyszámokat csak
minimum 3 fő részvétele esetén tudjuk indítani!

TANULÓVERSENYEK
I. Éves
1. sz. Férfi - divatfrizura szárítás
élő modellen vagy babafejen
Utcai divatfrizura. Művészi és avantgarde frizurák tilosak!
A versenyzők hosszú hajból kreálnak egy fogyasztóorientált férfias divatfrizurát.
Vizes haj: A modellek haját vizesen simára kell fésülni, mielőtt a pástra mennek. A
versenybíróság tagjai ellenőrzik a szabályok betartását, és szabálysértés esetén
büntetőpontokat adnak.
•
•
•
•

Hajszín: Kettő vagy több színfokozat alkalmazása kötelező.
Fésülés: Minden fésülő eszköz megengedett.
Termékek: Minden termék használata megengedett.
Öltözék: Az öltözék a frizurával összhangban legyen. Katonai egyenruha vagy
történelmi öltözék tilos!

Büntetőpontok: A szabályok be nem tartásáért a versenybíróság az érvényben
lévő büntetőpont-lista alapján bűntetőpontokat ad.
Értékelés:

maximum 30 pont
minimum 21 pont

Versenyidő:

15 perc

2. sz. Női - vízmarcell egész fejen
élő modellen vagy babafejen
A versenyzőnek teljes fejen összefüggő hullámsort kell készíteni élő modellen vagy
babafejen. A hullámok kétujjnyi szélesek legyenek.
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•
•
•

A babafejek nincsenek öltöztetve.
Díszíteni csillámporral TILOS!
A zsűrizés alatt semmilyen segédeszköz nem lehet a hajban.

Értékelés:

maximum 30 pont
minimum 21 pont

Versenyidő:

25 perc

Összetett verseny esetén mindkét számból el kell indulni a versenyzőnek (1., 2.
szám.).

Férfi tanuló II - III. ÉVES
1. szám: Klasszikus frizura szárítás
élő modellen vagy babafejen
A kész frizura hátrafésült, tükörsima, szögletes hatású, letisztult formájú legyen.
A zsűri OMC szerinti klasszikus versenyfrizurát (Classic Cut) vár, vágás nélkül.
• Hajhossz: tetszőleges
• Hajszín: sötét – fekete- egyszínű lehet
• Eszközök: minden eszköz megengedett
• Anyagok: minden anyag, ill. finish-termék megengedett
• Öltözék: elegáns megjelenés (katonai egyenruha vagy történelmi öltözet tilos)
Értékelés:

maximum 30 pont
minimum 21 pont

Versenyidő:

25 perc

2. szám: Trendhajvágás
élő modellen vagy babafejen
A kész frizura tükrözze a fodrász-divatmagazinok oldalainak stílusát. (Tehát nem full
fashion és nem tipikus versenyfrizurákat várunk, ezzel is nagyobb szabadságot
szeretnénk adni a kreativitásnak!)
•
•
•

Minden szín megengedett!
Minimum két szín használata kötelező.
Férfi kategóriában a vágás megkezdése előtt 5 cm-nél sehol sem lehet
rövidebb a haj!

Értékelés:

maximum 30 pont
minimum 21 pont

Versenyidő:

45 perc

Összetett verseny esetén mindkét számból el kell indulni a versenyzőnek (1., 2.
szám).
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Női tanuló II-III. éves
1. szám: Trendhajvágás
élő modellen vagy babafejen
A kész frizura tükrözze a fodrász-divatmagazinok oldalainak stílusát. (Tehát nem full
fashion és nem tipikus versenyfrizurákat várunk, ezzel is nagyobb szabadságot
szeretnénk adni a kreativitásnak!)
•
•
•

Minden szín megengedett!
Minimum 2 szín használata kötelező.
Női kategóriában a vágás megkezdése előtt 8 cm-nél sehol sem lehet
rövidebb a haj!

Értékelés:

maximum 30 pont
minimum 21 pont

Versenyidő:

50 perc

2. szám: ’Téli esküvő’ - menyasszonyi konty
élő modellen vagy babafejen
•
•
•
•
•

Minden szín megengedett.
Pótrész használata megengedett. A versenyszám megkezdése előtt a
pótrészeket az asztalon előkészítetlenül kell elhelyezni.
Díszítés kötelező.
Hajból előre elkészített dísz használata tilos.
A dísz és a pótrész az elkészített frizura 1/3-ánál többet nem takarhat.

Értékelés:

maximum 30 pont
minimum 21 pont

Versenyidő:

45 perc

Összetett verseny esetén mindkét számból el kell indulni a versenyzőnek (1., 2.
szám.).

ÚJ!!!

Tanuló – SZABADKATEGÓRIA

Szalontechnika
élő modellen vagy babafejen
A versenyszámban minden tanuló (I-III. éves) indulhat!
A versenyzőnek ebben a versenyszámban azt kell bemutatnia, hogy a szakma
alapműveletének technikáját elsajátította és érti a hullámkészítést.
A babán el kell helyezni:

-
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Betartandó előírások:
• A tanulók a modellt simára hátra fésült állapotban hozzák a pástra.
• Minden jellegű dauercsavaró elfogadott (pl. kukac).
• A fennmaradó haj formára fésült legyen.
• Értékelésre kerül a perfekt szalontechnika.
• Haj díszítése (csillámpor) TILOS!
• A zsűrizés ideje alatt semminemű segédeszköz nem lehet a hajban!
Versenyidő:

40 perc

FELNŐTTVERSENYEK
NŐI FELNŐTT
1.szám.: ld. nemzetközi versenykiírás Test 1 Trend Cut
élő modellen
Az „IPARTESTÜLET HAJSZÍNE – női kategória” elnevezésű díj ebből a
versenyszámból kerül értékelésre.
2. szám: ld. nemzetközi versenykiírás Test 2 Full Fashion Look
élő modellen
Összetett verseny esetén mindkét számból el kell indulni a versenyzőnek (1., 2.
szám).

FÉRFI FELNŐTT
1. szám: Klasszikus frizura szárítás
élő modellen vagy babafejen
A kész frizura hátrafésült, tükörsima, szögletes hatású, letisztult formájú legyen.
A zsűri OMC szerinti klasszikus versenyfrizurát (Classic Cut) vár, vágás nélkül.
•
•
•
•
•

Hajhossz: tetszőleges
Hajszín: sötét –fekete - egyszínű lehet
Eszközök: minden eszköz megengedett
Anyagok: minden anyag ill. finish-termék megengedett
Öltözék: elegáns megjelenés (katonai egyenruha vagy történelmi öltözet tilos)

Értékelés:

maximum 30 pont
minimum 21 pont

Versenyidő:
2. sz: Trendhajvágás
élő modellen

15 perc

A kész frizura tükrözze a fodrász-divatmagazinok oldalainak stílusát (tehát nem full
fashion és nem tipikus versenyfrizurákat várunk, ezzel is nagyobb szabadságot
szeretnénk adni a kreativitásnak!)
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•
•
•

Minden szín megengedett!
Minimum 2 szín használata kötelező.
Férfi kategóriában a vágás megkezdése előtt 5 cm-nél sehol sem lehet
rövidebb a haj!

Értékelés:

maximum 30 pont
minimum 21 pont

Versenyidő:

35 perc

Az „IPARTESTÜLET HAJSZÍNE – férfi kategória” elnevezésű díj ebből a
versenyszámból kerül értékelésre.
Összetett verseny esetén mindkét számból el kell indulni a versenyzőnek (1., 2.
szám).
SZABADKATEGÓRIA

-

„Hajtetoválás”

UNISZEX versenyszám

A versenyre tanulók és
egyaránt jelentkezhetnek.

felnőtt

versenyzők

A versenyző női vagy férfi modellel indulhat.
•
•
•

Minden eszköz használata megengedett!
Minden szín megengedett!
Minimum a fej 40%-át „.tetoválni” kell, azaz
kreatívan mintát kell belevágni.

Értékelés:

maximum:30 pont
minimum: 21 pont

Versenyidő:

50 perc

CSAPATVERSENY
SZABADKATEGÓRIA - „TIETEK A PÁLYA, SZÁRNYAL A FANTÁZIA”
Csapatverseny
•

Témakör: bármilyen téma megengedett, lényeg a teljes összhang.

•

Az elvégzett munka feleljen meg az alkotás címének

A verseny célja:
A fodrász, sminkes, pedikűrös és műkörömépítő (-díszítő) szakemberek
fantáziájának és szakmai tudásának közös eredményét megjelenítő élő „alkotás” egy
modellen.
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A sminkes, a fodrász, a
csapatverseny.

műkörmös és a pedikűrös társulásával létrejött

•

Bármilyen téma megjeleníthető, a lényeg a tökéletes összhang a négy ember
munkájában.

•

Mindennemű díszítőelem megengedett!

•

Klisé használata és tetovált modell TILOS!

Fodrászat
•

Teljes paróka használata tilos!

•

Póthaj használata megengedett.

•

Minden szín megengedett.

•

Minden segédeszköz megengedett.

Műköröm
•

Az épített köröm színe a természetes köröm színéhez hasonlítson.

•

Bármilyen körömdíszítő elemet a helyszínen kell elkészíteni.
- a francia köröm is a helyszínen készítendő

•

Amennyiben a körömszélek bármilyen formátumot képeznek, annak
csiszolását is a helyszínen kell elvégezni.
- Az él formájának a csiszolása is a helyszínen készül.

Pedikűr
•

Az alappedikűrözés, ill. a körömépítés előre elkészítendő.

•

A helyszínen a végleges simításokra, élcsiszolásokra, díszítésre kerül sor.

Smink
A sminkes a teljes körű feladatát a színpadon végzi.
A verseny időbeosztása:
8.00 - 8.30
8.30 - 9.00
9.00 - 14.00

regisztráció
előzsűri
versenyidő

14.00 - 14.30

modell átöltözése

14.30 - 15.00

zsűrizés

Kb. 15.20 -

A versenymunkák bemutatása és eredményhirdetés

(A változtatás jogát fenntartjuk.)
A versenyidőn belül a munkafolyamatok sorrendje tetszőleges.
Egy időben több csapattag is dolgozhat a versenypáston.
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Versenyszámok 1985 előttről
FODRÁSZ Bemutatók
A versenyszámok felelevenítésének elsődleges célja az értékmegőrzés. Ezzel
szeretnénk tisztelegni a szakma nagyjai előtt, akik közül sokan megtisztelik azzal a
következő generációt, hogy sok év után újra pástra lépnek és ízelítőt adnak a fodrász
versenyzés történetéből.

Férfi kategóriák:

pl.

verseny-, illetve bemutató idő:

30 perc

Női kategóriák:

pl.

verseny-, illetve bemutató idő:

30 perc

Életműdíjak átadása

BUDAPEST OPEN 2011.
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Nemzetközi versenyszámok
a 2011-es OMC versenyszabályok alapján
Női versenyszámok: Trend hajvágás 1 összetett
Full Fashion 2
Menyasszonyi konty
Férfi versenyszám: Full Fashion

Test 1 Trend Cut – Trend hajvágás élő modellen
Női - Full Fashion Összetett Kategória, 1. versenyszám
Élő modellen
Versenyzői korhatár nincs - minden életkor elfogadott
Fantázia és/vagy művészi frizura készítése tilos.
A versenyzők divatos vágást és hajstílust készítenek.
Vizes haj

A versenyző a modelljével a kijelölt munkaállomásra
megy. Ezután a versenybíró három (3) percet ad a hajak
vizezésére és hátrafésülésére. Ha a haj nem elég vizes, a
előzsűri azt újra vizezi.

1. Vágás

A verseny megkezdése előtt a hajhossz minimum 8 cm az
egész fejen. A hajat tilos előre levágni vagy formázni. A
versenyidő alatt minimum 2,5 cm hajat kell levágni. Az
előzsűri/versenybíró ellenőrzi a szabályok betartását.

2. Vágóeszközök

Minden vágóeszköz megengedett

3. Szín

Szabad színválasztás. Színező spray-k használata tilos.

4. Formázó eszközök

Minden formázó eszköz megengedett.

5. Termékek

Minden termék megengedett.

6. Hajhosszabbítás

(nem kötelező)
Maximum 20 % hajhosszabbítás alkalmazható a
hajtömeg, hajhossz és a színkontraszt növelésére. Ezt
előre kell elkészíteni. Double-hair strips, azaz több tincsből
álló/többrétegű póthajrész használata tilos. Csíptetős
hajhosszabbítás tilos. Minden hajhosszabbítást keratinos
hőillesztéssel kell rögzíteni.

7. Zsűri

A kijelölt zsűritagok a vágás, hajstílus és szín együttes
összbenyomását értékelik. Zsűrizéskor lehetővé kell tenni,
hogy a zsűritagok a teljes frizurát lássák, így a fejtetőt is.
Ha ez nem teljesül, az előzsűri/versenybíró lejjebb állítja a
székeket.
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8. Bűntetőpontok

Azok a versenyzők, akik nem tartják be a szabályokat, az
érvényes
büntetőpont-táblázat
szerint
kapnak
pontlevonást.

9. Versenyidő

40 perc

10. Pontozás

Maximum: 30 pont
Minimum: 21 pont

Test 2 Full Fashion Look – Teljes divatos megjelenés élő modellen
Női - Full Fashion Összetett Kategória, 2. versenyszám
Az 1. Trend Cut versenyszám modelljén vagy második modellen – előre elkészített
frizura
Versenyzői korhatár nincs - minden életkor elfogadott
Avantgarde és/vagy művészi frizura készítése tilos.
Az összetettben induló versenyzők szabadon eldönthetik, hogy a trend hajvágásban
használt modellt vagy új modellt állítanak a pástra. A versenyzők hosszú vagy rövid
hajstílusú frizurákat egyaránt prezentálhatnak. A teljes megjelenésnek egy
divatmagazin
címlapját
kell
megidéznie.
(lásd
az
OMC
honlapon:
http://www.omchairworld.com)

1.

A modelleknek zsűrizésre készen kell megérkezniük a versenypástra. A zsűri
a modell teljes megjelenését veszi figyelembe, így a frizurát, a sminket, a ruhát
és az egyéb kiegészítők összképét. A versenyzőknek öt (5) perc áll a
rendelkezésére, hogy elvégezzék az utolsó simításokat. Hajhosszabbítás
megengedett. (Double-hair stips, azaz több tincsből álló/többrétegű
hajhosszabbítás használata tilos.)

2.

Speciálisan kijelölt zsűri végzi el a versenyszám értékelését. A zsűri a teljes
benyomást, a vágás, a formázás, a szín és a styling (ruha és kiegészítők)
összképét értékeli. A modellnek mindig látható helyen kell mutatnia a
tükörszámot.

3. Bűntetőpontok

Azok a versenyzők, akik nem tartják be a szabályokat, az
érvényes büntetőpont-táblázat szerint kapnak
pontlevonást

4. Versenyidő

5 perc

5. Pontozás

Maximum: 30 pont
Minimum: 21 pont
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Bridal Hairstyle – Menyasszonyi frizura/konty élő modellen
Női - Divat Egyéni Kategória
Élő modellen
Versenyzői korhatár nincs - minden életkor elfogadott
Fantázia frizura készítése tilos!
A versenyzők esküvői magazinokat idéző, divatos frizurát készítenek.
A modellek leengedett, egyenes hajjal érkeznek a pástra. A haj nem lehet előre
formázott. A haj lehet vizes vagy száraz. Az előzsűri/versenybíró ellenőrzi a hajat és
laposan hátrafésüli.
A versenyző hagyományos esküvői frizurát készít hosszú hajon, a teljes megjelenést
figyelembe véve. A verseny alatt a versenyzők használhatnak ollót a végek
tisztázására.
1. Hajhossz

A haj vállig érő vagy hosszabb. A haj lehet átmenetes. A
legrövidebb réteg 10 cm lehet, a frufru részt nem
számítva.

2. Szín

Szabad színválasztás. Színező spray-k használata tilos.

3. Termékek

Minden termék megengedett.

4. Formázó eszközök

Minden formázó eszköz megengedett.

5. Támaszték

Minden fajta támaszték használata tilos.

6. Póthaj

Póthajak használata tilos.

7. Hajhosszabbítás
(nem kötelező)

maximum 20 % hajhosszabbítás alkalmazható a
hajtömeg, hajhossz és a színkontraszt növelésére. Ezt
előre kell elkészíteni. Double-hair stips, azaz több tincsből
álló/többrétegű
hajhosszabbítás
használata
tilos.
Csíptetős hajhosszabbítás tilos. Minden hajhosszabbítást
keratinos hőillesztéssel kell rögzíteni.

8. Díszítés

Díszek használata megengedett.

9. Zsűri

A kijelölt zsűri a hajstílus és a szín összképét értékeli.
Zsűrizéskor lehetővé kell tenni, hogy a zsűritagok a teljes
frizurát lássák, így a fejtetőt is. Ha ez nem teljesül, az
előzsűri/ versenybíró lejjebb állítja a székeket.

10. Bűntetőpontok

Azok a versenyzők, akik nem tartják be a szabályokat az
érvényes
büntetőpont-táblázat
szerint
kapnak
pontlevonást.

11. Versenyidő

30 perc

12. Pontozás

Maximum: 30 pont
Minimum: 21 pont
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Full Fashion Look - Teljes divatos megjelenés élő modellen
Férfi - Divat Egyéni Kategória
Élő modellen
Versenyzői korhatár nincs - minden életkor elfogadott
Avantgarde és/vagy művészi frizura készítése tilos!
A versenyző hosszú vagy rövid divatos frizurát prezentálhat, mely férfias megjelenést
tükröz és a vendégek számára is hordható. A teljes megjelenésnek egy divatmagazin
címlapját kell megidéznie. (lásd az OMC honlapon: http://www.omchairworld.com)
Vizes haj

A versenyző modelljével a kijelölt munkaállomásra megy.
Ezután a versenybíró három (3) percet ad a hajak
vizezésére, hátrafésülésére. Ha a haj nem elég vizes, az
előzsűri/versenybíró azt újra vizezi.

1. Szín

Szabad színválasztás. Színező spray-k használata tilos.

2. Vágás

Vágás tilos.

3. Hajhosszabítás

maximum 20 % hajhosszabbítás alkalmazható a
hajtömeg, (nem kötelező) hajhossz és a színkontraszt
növelésére. Ezt előre kell elkészíteni. Double-hair stips,
azaz több tincsből álló/többrétegű hajhosszabbítás
használata tilos. Csíptetős hajhosszabbítás tilos. Minden
hajhosszabbítást keratinos hőillesztéssel kell rögzíteni.

4. Formázó eszközök

Minden formázó eszköz megengedett.

5. Termékek

Minden termék megengedett.

6. Ruha

A modellnek aktuális ruházatot kell viselnie. Katonai
egyenruha vagy történelmi öltözet tilos.

7. Zsűri

A kijelölt zsűri a hajstílus, a szín és a styling (ruha és
kiegészítők) összképét értékeli. A modellnek mindig
látható helyen kell mutatnia a tükörszámot.

8. Bűntetőpontok

Azok a versenyzők, akik nem tartják be a szabályokat az
érvényes
büntetőpont-táblázat
szerint
kapnak
pontlevonást

9. Versenyidő

15 perc

10. Pontozás

Maximum: 30 pont
Minimum: 21 pont
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II. SMINKVERSENY
KOZMETIKUS TANULÓ KATEGÓRIA
Decemberi eljegyzés
Készítsen egy alkalmi sminket, vegye figyelembe az esemény témáját.
A munka ne lépje túl a téma meghittségét, ne legyen túl hivalkodó!
Tilos a figurális festés!
Soros műszempilla vagy szálanként ültetett megengedett, de nem kötelező!
A 3D-és, előre beültetett műszempilla használata nem megengedett.
A modellek tetováltak nem lehetnek, előalapozás tilos!
Versenyidő: 45 perc

KOZMETIKUS FELNŐTT KATEGÓRIA
A kozmetikus felnőtt verseny I. helyezettje a Düsseldorfi Nemzetközi Versenyen
bizonyíthatja tudását!
Ezért a nevezési lap mellé kérjük megküldeni kozmetikus szakképesítő
bizonyítványának másolatát.
Mivel ez a versenyszám adja a kvalifikációt, így ebben csak magyar állampolgár
indulhat, amit személyigazolványával kérünk igazolni a verseny napján.
Az előző évi MOSZI kozmetikus felnőtt kategória győztese nem indulhat a következő
évi MOSZI kozmetikus felnőtt versenyen, csak az azt következő évben. Az előző évi
nyertes meghívást kap a következő évi zsűribe.
1. téma: Ünnepi smink – karácsonyi vacsora
Ünnepi sminket készítsen a résztvevő, vegye figyelembe az esemény témáját!
Mindennemű anyag használata megengedett.
Tilos a klisé használata és a figurális festés!
Soros műszempilla vagy szálanként ültetett kötelező!
A 3D-és, előre beültetett műszempilla használata nem megengedett.
A modellek tetováltak nem lehetnek, előalapozás tilos!
Versenyidő: 40 perc
2. téma: Szilveszter éjszaka
Kis fantázia sminket készítsen a résztvevő, vegye figyelembe az esemény témáját!
Mindennemű anyag használata megengedett (toll, flitter, csillám stb.).
Tilos a klisé használata!
Soros műszempilla vagy szálanként ültetett kötelező!
A 3D-s, előre beültetett műszempilla használata nem megengedett.
A modellek tetováltak nem lehetnek, előalapozás tilos!
Versenyidő: 50 perc
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Egy-egy témájú versenyszámban is el lehet indulni, azonban a Düsseldorfi
Nemzetközi Verseny kvalifikáltját a két témájú versenyszámban elért
legmagasabb összpontszám adja, ezért aki erre a címre pályázik, annak
mindkét számban indulnia kell!

SZABAD KATEGÓRIA
Csajkovszkij: Hattyúk tava
Ebben a fantázia smink kategóriában nincs megkötve, hogy ki indulhat, így bárki
benevezhet – függetlenül a végzettségétől - a versenyre!
Témaként fel lehet használni a szimfónia, ill. a balett témáját, amely esetben
nemcsak az arc, hanem a nyak, a dekoltázs, a kar és a hát területe része lehet a
gyönyörű alkotásnak.
Mindennemű anyag és díszítő elem használata megengedett!
A munkában lényeges az összhatás, a harmónia és a jó ízlés!
Versenyidő: 100 perc
Mindegyik számban a verseny előtti előkészítés, D3-as szempilla, klisé
használata, valamint tetovált modell TILOS!
A változtatás jogát fenntartjuk!

III.
ORSZÁGOS KÖRÖMÉPÍTŐ ÉS LÁBÁPOLÓVERSENY
A verseny célja:
Minden érdeklődő kollégának megmutatni a mércét állító, követendő magas szakmai
színvonalat és a mind sokrétűbb szakmai tudásra való törekvést. A szakma
nemzetközi versenyein méltó módon képviselni hazánkat. A nemzetközi trendhez
igazodva a piaci világot követni. A sokféle hazai verseny között értéket teremteni.
Nevezni lehet:
A Szakmai Ipartestület irodájában személyesen, ill. levélben vagy e-mail-ben. A
regisztrációs lapon jelezni kell, hogy mely kategóriában vagy kategóriákban kíván
indulni. A nevezés a nevezési díj határidőre történő beérkezésével válik érvényessé.
Helyszíni nevezés nincs!
Nevezési határidő, valamint a nevezési díj beérkezésének határideje:
2011. november 15.
Befizetési határidő a MOSZI bankszámlájára:
OTP V. ker. fiók 11705008-20411691 (a versenyző neve és versenyszám
megnevezésével), vagy pénztárába. Beérkezési határidő: 2011. november 15.
A regisztráció a befizetett nevezési díj – fent megadott határidőre történő –
beérkezésével válik érvényessé!
Cím: 1074 Budapest, Hársfa u. 12., Tel./fax: 06-1-321-2399; 06-1-321-2803
honlap: www.moszi6.hu e-mail: kezlab@moszi6.hu
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Nevezési díjak:
Országos Zselés Körömépítő Verseny
8.000.- Ft
Ipartestületi tagoknak: 7.000.- Ft
Országos Porcelános Körömépítő Verseny
8.000.- Ft
Ipartestületi tagoknak: 7.000.- Ft
Mesterek Tornája - Magyar Bajnoki cím
12.000.- Ft Ipartestületi tagoknak: 10.000.- Ft
Lábápoló verseny:
Nevezési díj:

egy versenyszámban
Ipartestületi tagoknak
két versenyszámban
Ipartestületi tagoknak

6.000 Ft
5.000 Ft
10.000 Ft
9.000 Ft

Az Országos Zselés Körömépítő Verseny és az Országos Porcelános
Körömépítő Verseny I. helyezettjei a Düsseldorfi Nemzetközi Versenyen
bizonyíthatják tudásukat!
A Magyar Bajnok a mindkét számban elért legmagasabb összpontszámot elért
versenyző lesz!
ORSZÁGOS KÖRÖMÉPÍTŐ VERSENY
Mindkét számban a versenyfeladat egy szalonköröm készítése művészi kivitelben.
A Mesterek Tornája nem külön versenyszám, hanem összpontozású verseny. Ez a
versenyszám adja a Magyar Körömépítő Bajnokot, a két számban elért legmagasabb
összpontszám alapján. Ezért aki erre a címre pályázik, annak mindkét számban
indulnia kell!
A MOSZI zsűriképzőjét végzett hazai szaktekintélyekből áll a zsűri.
Bontott pontozású szempontok alapján értékelnek, csak az összképet pontozza
mindenki. A többi értékelési szempont megoszlik a zsűritagok között. A sorrendet
eredményező összpontszámot a számítógépes programértékelés adja.
A rendezvény utolsó akkordja az ünnepélyes eredményhirdetés lesz.
Bármely kategóriában pontazonosság esetén a zsűri visszahívja a modelleket, s újra
értékeli az azonos értékű szempontokat és az összképet.
Az értékelési szempontokról a versenyzőket egy verseny előtti időpontban
meghirdetett tájékoztatón, valamint közvetlen a verseny elején a zsűrilap vizsgálati
szempontjait ismertetve tájékoztatjuk. Az esetleges kérdéses vizsgálati
szempontokra szakmaszerű választ adnak. A verseny végén az összpontszámú, de
a kategóriákra/szempontokra lebontott értékelőlapot megkapják.
A regisztráció a befizetett nevezési díj – fent megadott határidőre történő –
beérkezésével válik érvényessé. A regisztrációs lapon jelezni kell, hogy mely
kategóriában vagy kategóriákban kíván indulni. Szakképesítést igazoló bizonyítványt
vagy annak fénymásolatát a verseny regisztrációjánál kérjük bemutatni, mivel ez is
feltétele a versenyen való indulásnak.
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Országos Zselés Körömépítő és az Országos Porcelános Körömépítő Verseny
kiírása:
A versenyfeladat egy szalonköröm készítése művészi kivitelben körömágyhosszabbításos technikával.
Törekedni kell a jó modellválasztásra, mert a hozott hiba az összkép
pontozását negatívan befolyásolja.
A modell természetes körömmel érkezzen. Az előkészítés a versenyterület
lezárásáig a helyszínen is elvégezhető. Anyag azonban semmi nem lehet
rajta a körmökön.
A versenyköröm építésekor a szabadszélt hófehér anyaggal kell kiépíteni.
Körömágyhosszabbítást mindkét kézen el kell végezni.
Az építés mindkét kézen gondosan, tökéletesen történjék.
Az egyik kézen egységes piros saját lakkal kell tökéletes lakkozást végezni.
Körömágyhosszabbító anyag használata kötelező, a hosszabbítás alulról
látható legyen, a körömágyhosszabbítás max. 50 % lehet.
Törekedjen arra, hogy a körömágy hosszabbító anyag felvitelekor a
mosolyvonalnál a színhatás erősebb legyen. Az 1-3. ujjon lehet 1-2 mm-rel
több, az 5. ujjon 1-2 mm-rel kevesebb a meghosszabbítás. A körömágyhosszabbító anyag (a mosolyvonaltól a hátsó bőrredő felé) a körömágy –
maximum - felét fedheti be. A körömágy felétől a hátsó bőrredőig az anyagnak
átlátszónak kell lennie. A felvitt anyag mindenütt egységes színhatást
mutasson, nem lehet foltos. A körömágyhosszabbítás pontosan kövesse a
technika előírt szabályait.
A körömhosszabbítás max. 50 % lehet. A fehér szabadszél kialakításakor a
mosolyvonal árnyékolt, technikailag tökéletes szimmetrikus pontban végződő
legyen.
Az alábbi meghatározások betartása mindkét technikára kötelezők:
A hosszkialakítás a szalonmunkának megfelelő legyen. A hátsó bőrredőtől a
mosolyvonal legmélyebb pontjáig mért távolság max. felével lehet
meghosszabbítani a körmöt. A zsűri méri ezt a kritériumot.
A mosolyvonal kialakításánál döntő befolyású, hogy kézhez illő elegáns, és
sikkes legyen az ív. Legyen a munka szalonszerű, de művészi kivitelű.
Fontos szempont a szalonszerű munka és ezen belül az egyformaság. A
tökéletes egyformaság értékelendő szempont.
A forma meghatározott klasszikus, francia szögletes.
Hosszanti és a keresztirányú „C” ív (felül) határozott, egyforma és minden
körmön ugyanott legyen.
A megépített köröm hajlított, egyforma legyen, a hajlítás mértéke min. 40,
max. 50 % legyen (ezt a feltételt a zsűri méri).
Szabadszél éle vékony, az élvastagsága egyenletes legyen.
Az oldalvonal hibátlanul lépcsőzetesség nélkül, a természetes köröm
meghosszabbítását adja.
A forma a középvonaltól nézve szimmetrikus legyen.
Zselés építéskor a fényzselé használata szükséges, de csak a lakkozatlan
kézen. A lakkozott kézen tilos a fényzselé használata. Ennek be nem tartása a
versenyből való kizárást vonja maga után. Lakkozás előtt a háziasszony
ellenőrzi a kézválasztást.
Egyik kéz lakkozása piros lakkal történjék.
A lakkozott kézen megengedett az alap- és fedőlakk használata.
Porcelán építés esetén a fényzselé használata kizárt, a körmöt polírozni kell.
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Gép használata tilos!
A kizáró /tiltó/ körülmények be nem tartása, versenyből való kizárást jelent.
Erre a verseny etikai szabálya szerint a háziasszony felszólítja a versenyzőt.

Versenyfeltétel:
UV és asztali lámpát, valamint a felhasznált anyagokat és eszközöket a
versenyzőknek kell hozni.
Az Országos Körömépítő Versenyen lehet indulni egy-egy számban is, de a
Magyar Bajnoki Címre pályázóknak mindkét számban indulni kell.
Érvényes nevezésnek csak a befizetett nevezési díj megérkezése számít.
Egyéb feltétel:
- Mind a versenyzőnek, mind a modellnek reklám nélküli fekete vagy fehér rövid
ujjú póló viselése kötelező a versenyterületen a verseny és a zsűrizés ideje
alatt.
- Ennek a feltétlenek a versenyszabályzat szerint a háziasszony érvényt szerez.
Modell megjelenése:
Reklám nélküli fekete vagy fehér rövid ujjú póló viselése kötelező a
versenyterületen a verseny és a zsűrizés ideje alatt (a háziasszony a verseny
elindítása előtt ennek érvényt szerez).
Ékszer használata tilos!
Bármilyen megkülönböztető jelzés használta kizárt (pl.: kézen való tetoválás,
stb.).
A modell a verseny területét a verseny és a zsűrizés ideje alatt nem hagyhatja
el.
Mobiltelefon használata a versenyterületen tilos, de kar- vagy stopperóra
időmérésre megengedett!
ZSELÉ VERSENY
Versenyidő: 150 perc
7.30 órától 8 óráig regisztráció és elhelyezkedés a versenyterületen.
8.00-kor a versenyterület lezárása.
8.00-tól feladat és értékelési szempontok ismertetése és a zsűrilap bemutatása.
Egy zsűritag tájékoztatja versenyzőket az értékelési szempontokról, az esetleges
kérdésekre szakmai választ kapnak.
8.30 perckor kezdődik a verseny.
11.00-kor fejeződik be.
11.00 órától zsűrizés.
PORCELÁN VERSENY
Versenyidő: 150 perc
11.30 órától 12.00-ig regisztráció és elhelyezkedés a versenyterületen.
12.00-kor a versenyterület lezárása.
12.00-tól feladat és értékelési szempontok ismertetése és zsűrilap bemutatása.
Egy zsűritag tájékoztatja versenyzőket az értékelési szempontokról, az
esetleges kérdésekre szakmai választ kapnak.
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12.30 órakor kezdődik a verseny.
15.00-kor fejeződik be.
Zsűrizés
Aki mindkét számban indul, annak a délutáni regisztrációt a reggeli helyettesíti. A
kapott asztal a verseny teljes idejére azonos marad.
A versenykiírással kapcsolatban további szakmai információ:
Tóth-Nagy Edina – 06-70-316-4936
Fegyverneki Jánosné – 06-70-418-1447

ORSZÁGOS LÁBÁPOLÓ VERSENY
Versenyszámok:
•

Kézi pedikűr Ez a versenyszám teljes mértékben kizárja a gép használatát.
Az un. alappedikűrön kívül a szakmában ápolható lábproblémákat nehézségi
fokokként plusz ponttal díjazza a szakmai zsűri.

•

Kombinált pedikűr Ez a versenyszám kombinált technikát jelent a
verseny ideje alatt. Mely a gépi és kézi pedikűr együttes alkalmazását
foglalja magába. A munkafolyamatokat gépi módszerrel kell elvégezni,
azonban a körömkezelő szakaszban csípő és olló használata, valamint a talp-,
sarokkezelésnél a kés használata megengedett. A lábproblémákat nehézségi
fokonként plusz ponttal díjazza a zsűri.

A versenyszámok célja: A gyógyulást segítő pedikűr és az esztétikai pedikűr
egységes alkalmazása, az ortopédiai és bőrgyógyászati problémák esetén. A
lehetséges szakmai megoldások bemutatása, a gyógyulást segítő eljárások
gyakorlati alkalmazása.
•
•

Kézi pedikűrrel végezhető az igazi bravúros munka, mely oly híressé teszi
szakembereinket, s oly hálássá és boldoggá a kínzó problémájuktól
megszabadult vendégeket.
Kombinált pedikűr a jelen és a jövő. A versenyszámhoz szükséges
professzionális pedikűr gép ma már mindenki számára elérhetővé válik. Sok
előnyét és egyes veszélyeztetett rétegnél a gép használatát és biztonságát
hivatott megmutatni ez a versenyszám.

Versenyfeltételek:
Mindkét versenyszámnál fontos a kifogástalan megjelenés, a megfelelő munkahely
kialakítása, elengedhetetlen a tökéletes szerszámozottság /mennyiségileg és
minőségileg is/, valamint a nélkülözhetetlen anyagok. Ez alapfeltétele a versenyen
való részvételnek!
A versenyszámban előírt feladat elvégzéséhez a megfelelő modellről, a szükséges
felszerelésről (csak professzionális pedikűrgép használható, minimum 40.000-es
fordulatszám, vizes, vagy porleszívós gép) és anyagokról a versenyzőnek kell
gondoskodni.
A szervezők széket (jelen pillanatban technikai okok miatt kezelőszék nem áll
rendelkezésünkre, csak normál széket tudunk biztosítani), szerszámasztalt, áztatótálat, meleg
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vizet, elektromos csatlakozást és világítást biztosítanak, de ajánlott a saját lámpa (nagyítós
lámpa) használata. A szervezők javasolják a biztonságos és kényelmes munkavégzéshez a
csikó vagy lábtartó használatát!
Az értékelést az erre a feladatra felállított szakmai zsűri az új trend szerint értékeli. Az
értékelésnél a verseny céljának megfelelően, a gyógyulást segítő problémáknak megoldása
kerül előtérbe. Az értékelés módjáról és az értékelési szempontokról a versenyzőket időben és
részletesen tájékoztatni fogjuk.
A versenyt a közönség- a zavartalansághoz szükséges korlátozás mellett- végignézheti.
A verseny zavartalan menetéről és a korrekt értékeléséről a szervezők gondoskodnak, az összesített
eredményt a MOSZI weblapján (www.moszi6.hu) megtekinthetik.
Az új szabály szerint lehet indulni egy-egy számban is, de a számonkénti győzteseken kívül pontszám
alapján Lábápoló Bajnok az lehet, aki mindkét számban indul (kézi pedikűr + kombinált pedikűr), és az
összpontszáma a legnagyobb eredményt éri el.
Nevezés
Nevezni csak szakképesítéssel lehet.
Nevezési díj számonként 6.000.- Ft, két számban történő nevezés esetén 10.000.- Ft, amiből az
ipartestületi tagok 1000.- Ft kedvezményt kapnak.
A versenyzők nevezését beérkezési sorrendben 20 főig fogadjuk!
Jelentkezési határidő: 2011. november 15.
Befizetési határidő a MOSZI bankszámlájára: OTP V. ker. fiók 11705008-20411691 (a versenyző neve
és versenyszám megnevezésével), vagy pénztárába. Beérkezési határidő: 2011. november 15.
A regisztráció a befizetett nevezési díj – fent megadott határidőre történő – beérkezésével válik
érvényessé! A regisztrációs lapon jelezni kell, hogy mely kategóriában vagy kategóriákban kíván
indulni. Szakképesítést igazoló bizonyítványt, vagy annak fénymásolatát a verseny regisztrációjánál
kérjük bemutatni, mivel ez is feltétele a versenyen való indulásnak.
Versenykiírás
A versenyszámban előírt feladat elvégzéséhez a megfelelő modellről, a szükséges felszerelésről és
anyagokról a versenyzőnek kell gondoskodni.
A verseny menetét egy elő szemle vezeti be, ami a versenyidőbe nem számít bele. Ennek feladata
megállapítani, hogy a modell és a felszerelés az előírásoknak és a feladatnak megfelel-e. Ellenkező
esetben a versenyző a munkát nem kezdheti meg. Kizárják a versenyből.
• A versenyző megjelenése:
Az egészségügyi és munkavédelmi előírásoknak megfelelően, fehér ruházat, fehér zokni, elöl zárt
cipő, s a szükséges védőfelszerelés. Ékszert nem viselhet. A hosszú hajat össze kell fogni.
• Munkahely kialakítása:
A szervezők széket, szerszámasztalt, áztatótálat, melegvizet, elektromos csatlakozást és világítást
biztosítanak, de ajánlott a saját lámpa (nagyítóslámpa) használata. A szervezők javasolják a
biztonságos, és kényelmes munkavégzéshez a csikó, vagy lábtartó használatát!
• Szerszámok:
A kézi pedikűrnél az alapkészlet /13db/ kiegészíthető a körömfaragó késsel, az ovális lencsével
(szívkéssel) és a cserélhető pengéjű késsel is ha szükséges. Credo nem használható! Ráspoly
helyett használható a közepes hosszúságú fémreszelő vagy az üvegreszelő is. Egyszer használatos
papírreszelő és polírblokk (buffer) használata szintén megengedett. A készlet megfelelő
szerszámtartón helyezendő el. Az asztalt fehér terítővel kell lefedni.
• A gépi pedikűrhöz használt professzionális (vizes vagy porelszívós, legalább 40000-es
fordulatszámú) pedikűrgép típusa szabadon választott, de az érintésvédelmi előírásoknak
megfelelő legyen (műköröm-csiszológép használata tilos).
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Etikettel ellátott eszköz,- és bőrfertőtlenítő, bőrpuhító, vérzéscsillapító, valamint elsősegély doboz,benne kötszer, gyorstapasz gézvágó olló-, az előírásoknak megfelelő használt eszköz és
hulladéktároló. Az ápoló szakaszban használt bőrápoló anyagok megválasztása a bőrtípushoz kell
igazodjon.
Kézi szerszámok közül: csípő, ollók, sarokkés, talpkés használata megengedett (ezeken kívül az
asztalon más nem lehet). Az alap gépi csiszolófejek készlete minden munkafolyamat elvégzéséhez
megfeleljen.
A személyiségi jogok védelme miatt a modell adatai helyett csak fantázianevet kérünk ráírni.
Rövid szakmai nyelven szerepelnie kell a fellelhető problémának, a végzendő feladatnak, a kockázati
tényezőknek /pl. cukorbeteg/. Gépi pedikűr esetén a frézerek pontos megnevezése a munkafolyamat
mellé. Rajzos jelöléssel a szakmai leírás nem helyettesíthető.

Versenyszámok
•

Kézi pedikűr

Versenyidő 120 perc.
Feladat:
 Az un. alappedikűr minden lépése elvégezhető legyen. Bőr és köröm kezelése, szükség
esetén tehermentesítése, ill. korrekciója. A folyamat sorrendje a lábnak megfelelő legyen.
 Gép használata nem megengedett.
 Díszítés nem végezhető.
 Nyitott lábszárfekély, orbáncos fertőzött láb, nyílt seb, fertőzött terület, szemölcs a kezelendő
területen nem lehet.
Az alappedikűrön kívüli kezelhető problémák helyes megoldása + pontot jelent. Szakmai hiba esetén
a feladat helyes megoldását érő pont levonásra kerül!
Plusz pontot érő feladatok:
 Sarokrepedés
 Tyúkszem - ujjháton, kisujjon, un. dupla köröm a kisujj szélén, ujjak közt, talpon, köröm alatt
/nehézségi fok szerinti sorrendben/
 Benőtt köröm, tamponálás.
 Taréj az ujjakon.
 Gombás köröm letisztítása gombás körömfaragó késsel /itt maszk és kesztyű, habkesztyű
használata kötelező/
 Körömprotézis készítése /a letisztított köröm pótlása sablon nélkül csak az ujjbegy széléig/,
kizárólag indokolt esetben!
 Tehermentesítők használata szükség esetén.
 Spange felhelyezése indokolt esetben (benőtt köröm kezelése után).
• Kombinált pedikűr
Versenyidő 100 perc.
Feladat:
 Az un. alappedikűr minden lépése elvégezhető legyen. Bőr és köröm kezelése, szükség
esetén tehermentesítés, ill., körömkorrekció végezhető. A folyamat sorrendje a lábnak
megfelelő legyen. Géppel történjen a munka, indokolt esetben a kés használata megengedett
(haránt, sarok), ill. olló és csípő a körmök kezelésénél megengedett.
 Díszítés nem végezhető.
 Nyitott lábszárfekély, orbáncos fertőzött láb, nyílt seb, fertőzött terület, szemölcs a kezelendő
területen nem lehet.
Az alappedikűrön kívüli kezelhető problémák helyes megoldása + pontot jelent. Szakmai hiba esetén
a feladat helyes megoldását érő pont levonásra kerül! /Pl. Szarupárkány tisztításnál a frézer belemar a
körömbe./
Plusz pontot érő nehézségi fokok kombinált végzése
 Repedések különböző helyeken (sarok, talp).
 Tyúkszem - ujjháton, kisujjon, un. dupla köröm a kisujj szélén, ujjak közt, talpon, köröm alatt
/nehézségi fok szerinti sorrendben/
 Benőtt köröm, tamponálás.

BUDAPEST OPEN 2011.

21







Taréj az ujjakon.
Spange használata indokolt esetben.
Gombás köröm letisztítása frézerrel /itt maszk és kesztyű, habkesztyű használata kötelező/
Tehermentesítők használata, csak indokolt esetben.
Körömkorrekció indokolt esetben.

KÉZI PEDIKŰR VERSENY IDŐBEOSZTÁSA
7.00-8.00-ig érkezés, regisztráció (számhúzás), átöltözés, kipakolás.
8.00 -8.15 versenyterület lezárása, eszközök, anyagok előzsűrizése.
8.15-8.30 verseny megnyitása (zsűritagok bemutatása), értékelési szempontok ismertetése.
8.30-8.45-ig Diagnosztizálás.
8.45-9.00 Diagnosztizálás ellenőrzése.
9.00-11.00 Áztatás, versenyfeladat elvégzése.
11.00-11.30 Zsűrizés
11.30-12.00 SZÜNET
(Csak a kombinált pedikűr számban induló versenyzők regisztrálása, kipakolása)
KOMBINÁLT PEDIKŰR VERSENY MENETE
11.00-12.00 Csak a kombinált pedikűr számban induló versenyzők regisztrálása, elhelyezkedése,
kipakolása. (Aki mindkét számban indul, az reggel regisztrál és a második versenyszámban is
ugyanazon a helyen marad.)
12.00-12.30 Versenyterület lezárása, eszközök, anyagok előzsűrizése, diagnosztizálás a kiadott
diagnosztizálási lapon.
12.30-13.00 Versenyszabály és az értékelési szempontok ismertetése. Diagnosztizálás értékelése.
13.00-14.40 A verseny feladat elvégzése
14.40-15.00 Zsűrizés
A változtatás jogát fenntartjuk!
Mindenkit szertettel várunk és sok sikert kívánunk!
MOSZI – Országos Kéz és- Lábápoló, Műkörömépítő Ipartestület vezetősége: Balogh Lajosné, Torács
Béla, Almási Henrietta, Cséffalvay Beáta, Fegyverneki Jánosné, Kerekesné Szabó Andrea, Kóbori
Judit, Marnitzné Gál Enikő, Szabó Adrienn, Tóth Nagy Edina, Kolman Erika
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NEVEZÉSI

LAP

a 2011. november 27-i Budapest Open 2011. nyílt fodrász nemzeti bajnokságra
NÉV: ……………………………………………………………………………………………
CÍM: ……………………………………………………………………………………………
(irányítószámmal)
Tel.:……………………………………………………………………………………………
e-mail (FONTOS!):…………………………………………………………………………………….
Melyik számban/számokban kíván indulni? – a megfelelő rész aláhúzandó!:
I. éves TANULÓ VERSENY:
Férfi - divatfrizura szárítás

Női – vízmarcell

II-III. éves FÉRFI TANULÓ VERSENY:
Klasszikus frizura szárítás

Trendhajvágás

II-III. éves NŐI TANULÓ VERSENY:
Trendhajvágás

Menyasszonyi konty

SZABADKATEGÓRIA NŐI TANULÓ VERSENY:

Szalontechnika

FÉRFI FELNŐTT

VERSENY:

Klasszikus frizura szárítás

Trendhajvágás

NŐI FELNŐTT VERSENY:
Trendhajvágás

Full fashion

SZABADKATEGÓRIA –

„Hajtetoválás”

A NEVEZÉSEKET kérjük 2011. november 15-ig visszaküldeni az ipartestület részére.

Cím: MOSZI - Országos Fodrász Ipartestület, 1074. Bp. Hársfa u. 12., tel/fax: 321-2399
e-mail: fodrasz@moszi6.hu
NEVEZÉSI DÍJ:
Fodrász tanuló
Fodrász felnőtt
Hajtetoválás

4.000.- Ft/ szám
6.000.- Ft/ szám
7.000.- Ft

összetett: 5.000.- Ft
összetett: 9.000.- Ft

Jelentkezését regisztráljuk és a verseny előtt e-mailen még tájékoztatjuk a további
tennivalókról!
A jelentkezés a nevezési díj beérkezésével együtt érvényes.
A nevezési díjat személyesen az Ipartestületnél ill. utalással az alábbi bankszámlaszámon
lehet befizetni: MOSZI – OTP Bank, 11705008-20411691
Utalás estén a feladóhoz azt a nevet és címet írják, amire a számlát kérik, a közlemény
rovatba kérjük beírni a versenyző nevét és a fodrász nevezési díj megjelölést.
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NEVEZÉSI

LAP

a 2011. november 27-i Budapest Open 2011. nyílt fodrász nemzetközi
bajnokságra
NÉV: ……………………………………………………………………………………………
CÍM: ……………………………………………………………………………………………
(irányítószámmal)
Tel.:……………………………………………………………………………………………
e-mail (FONTOS!):…………………………………………………………………………………….
Melyik számban/számokban kíván indulni? – a megfelelő rész aláhúzandó!:
Test 1 Trend Cut

/Női Full Fashion összetett kategória 1. szám/

Test 2 Full Fashion Look

/Női Full Fashion összetett kategória 2. szám/

Bridal Hairstyle

/Menyasszonyi frizura/konty/

Full Fashion Look

/Férfi – Divat Egyéni kategória - Teljes divatos megjelenés/

A NEVEZÉSEKET kérjük 2011. november 15-ig visszaküldeni az ipartestület részére.

Cím: MOSZI - Országos Fodrász Ipartestület, 1074. Bp. Hársfa u. 12., tel/fax: 321-2399
e-mail: fodrasz@moszi6.hu
NEVEZÉSI DÍJ:
9.000.- Ft ill. 30 € /kategória

Jelentkezését regisztráljuk és a verseny előtt e-mailen még tájékoztatjuk a további
tennivalókról!
A jelentkezés a nevezési díj beérkezésével együtt érvényes.
A nevezési díjat személyesen az Ipartestületnél ill. utalással az alábbi bankszámlaszámon
lehet befizetni: MOSZI – OTP Bank, 11705008-20411691
Utalás estén a feladóhoz azt a nevet és címet írják, amire a számlát kérik, a közlemény
rovatba kérjük beírni a versenyző nevét és a fodrász nevezési díj megjelölést.
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NEVEZÉSI LAP
a 2011. november 27-i „TIETEK A PÁLYA, SZÁRNYAL A FANTÁZIA” szabadkategóriás
csapatversenyre

Az alkotás címe:……………………………………………………………
Az alkotás rövid ismertetése, kiemelt, meghatározó pontjai:
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
A csapat neve:…………………………………………………………………..
A csapatkapitány neve:………………………………………………………….
A csapatkapitány címe, tel., e-mail.:……………………………………………
A csapat szakmai összetétele:
· Fodrász neve:……………………………………………………………
·

Sminkes neve:……………………………………………………….

·

Pedikűrös neve:…………………………………………………………

·

Műkörömépítő (-díszítő) neve: …………………………………………

·

Modell neve:……………………………………………………………..

KÉRJÜK A FENTI ADATOK PONTOS ÉS OLVASHATÓ KITÖLTÉSÉT!
A NEVEZÉSEKET kérjük 2011. november 15-ig visszaküldeni az ipartestület részére.
Cím: MOSZI - Országos Fodrász, Kozmetikus, Kéz- és Lábápoló, Műkörömépítő Szakmai
Ipartestület, 1074. Bp. Hársfa u. 12. tel/fax: 321-2399
e-mail: fodrasz@moszi6
A versenyt minimum 3 csapat részvétele esetén tudjuk indítani.
Nevezési díj: 24.000.- Ft/csapat
Jelentkezését regisztráljuk és a verseny előtt e-mailen még tájékoztatjuk a további
tennivalókról!
A
jelentkezés
a
nevezési
díj
beérkezésével
együtt
érvényes.
A nevezési díjat személyesen az Ipartestületnél ill. utalással az alábbi bankszámlaszámon
lehet
befizetni:
MOSZI
–
OTP
Bank,
11705008-20411691
Utalás estén a feladóhoz azt a nevet és címet írják, amire a számlát kérik, a közlemény
rovatba kérjük beírni a csapat nevét és a nevezési díj megjelölést.
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NEVEZÉSI LAP
Nemzeti és Nyílt Nemzetközi Bajnokság – Budapest Open 2011.
SMINKVERSENY
2011. november 27.

NÉV: …………………………………………………….
CÍM: ………………………………………………………………………
e-mail:.........................................................................................................
telefonszám:………………………………………………………………..
Melyik számban/számokban kíván indulni: (kérjük, aláhúzni!)
Kozmetikus tanuló verseny
Kozmetikus felnőtt verseny/düsseldorfi kvalifikáció
1. téma
2. téma
Szabadkategória
Nevezési díj
Tanuló:
Nem magyar állampolgárnak:

4.000.- Ft,
20 Euro

Kozmetikus felnőtt
Ebben a versenyszámban csak magyar állampolgárok indulhatnak!
Témánként:
6.000.- Ft
Mindkét témában:
10.000.- Ft
MOSZI tagoknak mindkét témában:
6.000.- Ft
Szabad kategória:
Nem magyar állampolgárnak

6.000.- Ft
30 Euro

A NEVEZÉSEKET kérjük 2011. november 15-ig visszaküldeni az Ipartestület részére.
Cím: MOSZI Országos Kozmetikus Ipartestület,
1074 Budapest, Hársfa u. 12., Tel./fax: (06-1) 321-2803
E-mail: kozmetika@moszi6.hu
honlap:
www.moszi6.hu

Befizetési határidő a MOSZI bankszámlájára: OTP V. ker. fiók 1170500820411691 (a versenyző neve és versenyszám megnevezésével), vagy
pénztárába. Beérkezési határidő: 2011. november 15.
A regisztráció a befizetett nevezési díj – fent megadott határidőre történő –
beérkezésével válik érvényessé.
Jelentkezését regisztráljuk és a verseny előtt tájékoztatjuk a tennivalókról!
Ekkor küldjük el az időbeosztást is.
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NEVEZÉSI LAP
A 2011. NOVEMBER 27-I ORSZÁGOS LÁBÁPOLÓ,
ORSZÁGOS KÖRÖMÉPÍTŐ VERSENYRE

NÉV: ……………………………………………………………………………………………………
CÍM: ……………………………………………………………………………………………………..
e-mail: ………………………………………….telefonszám:……………………………………….

Rövid bemutatkozás (hol tanult, ki oktatta, mióta dolgozik a
szakmában):……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Melyik számban/számokban kíván indulni: (kérjük, aláhúzni!)
KÖRÖMÉPÍTŐ VERSENY

Zselés körömépítő verseny
Porcelános körömépítő verseny
Mesterek tornája/Magyar Bajnok
Nevezési díj a versenyszámokban:
8.000.- Ft, ipartestületi tagoknak 7.000.- Ft
Mesterek Tornája - Magyar Bajnoki cím
12.000.- Ft
Ipartestületi tagoknak: 10.000.- Ft
LÁBÁPOLÓ VERSENY

Kézi pedikűr

Kombinált pedikűr

Kérjük, jelezze, amennyiben balkézzel dolgozik!
Nevezési díj egy versenyszámban:
6.000.- Ft, ipartestületi tagoknak 5.000.- Ft
két versenyszámban: 10.000.- Ft, ipartestületi tagoknak 9.000. Ft
A NEVEZÉSEKET kérjük 2011. november 15-ig visszaküldeni az Ipartestület részére.
Cím: MOSZI Országos Kéz- és Lábápoló, Műkörömépítő Ipartestület,
1074 Budapest, Hársfa u. 12., Tel./fax: (06-1) 321-2803
E-mail: kezlab@moszi6.hu
honlap:
www.moszi6.hu

Befizetési határidő a MOSZI bankszámlájára: OTP V. ker. fiók 11705008-20411691 (a versenyző
neve és versenyszám megnevezésével), vagy pénztárába. Beérkezési határidő: 2011. november
15.
A regisztráció a befizetett nevezési díj – fent megadott határidőre történő – beérkezésével válik
érvényessé.

Jelentkezését regisztráljuk és a verseny előtt tájékoztatjuk a tennivalókról!
Ekkor küldjük el az időbeosztást.
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Budapest Open 2011.
2011. november 27.
ajánlott parkoló (ingyenes)

reggel nyitva lévő bejárat

Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12., Lurdy Ház, I. em. Kongresszusi
Központ
A fent megjelölt bejáraton belépve az 1. mozgólépcsőn kell felmenni az I. emeletre.
Ott balra van a Kongresszusi Központ (kitáblázva), ez a rendezvény helyszíne.

Megközelítés autóval:
Könnyen megközelíthető autóval a főbb közlekedési útvonalakon. Az épület a
Könyves Kálmán krt. és a Mester utca találkozásánál fekszik. Az autósokat tágas
nyitott parkolóval és garázzsal várjuk. (A garázsban lévő parkoló 14.00 órától fizetős,
ezért a felszíni parkoló használatát javasoljuk.)

Megközelítés tömegközlekedéssel:
Metró: A 3-as vonalról 1 átszállással a 103-as buszra vagy az 1-es villamosra
Villamos: Az 1-es illetve a 21-es jelzésű villamos a Ház előtt áll meg
Busz: A 103-as autóbusz a Ház előtt áll meg
HÉV: Elővárosi vasút Csepelről és Ráckevéről. Egy átszállással a 103-as buszra
vagy az 1-es villamosra.
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