
9.12.2016 року  

КОНКУРС  «BARBERSHOP» – ЛЬВІВ 2016, в рамках 

виставки «Імідж краси» 

 

Умови участі в змаганнях чоловічих перукарів (барбершоп) та 

професійні чоловічі стилісти. 

1. Загальне положення. 

 Змагання чоловічих перукарів(барберів) та професійні чоловічі стилісти.  

Відкритий для участі професіоналів о котрих є підтвердження (сертифікат, 

диплом) на надання послуг. 

Майстри повинні пред’явити диплом, свідоцтво,  сертифікат та надати копію 

документа про закінчення тих чи інших курсів.  В участі конкурсу можуть 

брати з інших країн, міст та областей. 

2. Вартість участі у змаганнях. 

Вартість участі в змаганнях залежить від обраних номінацій.  

Оплата здійснюється на рахунок організатора.  

Вартість участі складає за одну номінацію. Оплата за участь у змаганні не 

повертається.  

3. Участь в змаганнях.  

Категорія юніори – це майстри, які ніколи не приймали участь в будь-яких 

конкурсах чи змаганнях. 

Категорія майстри – це майстри, професіонали , які приймали участь в 

конкурсах, змаганнях і займали призові місця. 1,2 ,3 

4. Призи від організаторів, спонсорів та партнерів. 

5. Загальні правила змагань. 

1) учасники і моделі несуть повну відповідальність за поведінку на 

конкурсному полі, а також зберігають правила техніки безпеки, санітарії та 

гігієни (дезинфекція інструментів). 

2) роботи повинні виконуватися  в рамках конкурсного поля і відповідний час. 

3) організатори залишають за собою дискваліфікацію учасника або модель (на 

думку старійшин,суддів наглядачів), а також знімають бали за порушення 

правил. 



4) учасники повинні вчасно прибути до місця реєстрації перед номінацією для  

того щоб отримати повну інформацію про змагання. Учасники,які запізнилися 

можуть бути  допущенні з умовою , що закінчувати змагання з іншими 

учасниками. 

5)кожен учасник повинен забезпечити себе моделлю. Модель має  бути старше 

18 років. Якщо модель молодша 18 років , то вона має принести дозвіл від 

батьків або забезпечити їх присутність. По вимогам організаторів модель 

повинна пред’явити паспорт.  

6) учасники зобов’язані забезпечити себе всіма необхідними інструментами та 

матеріалами для участі в змаганнях. 

7) за 15-20хвилин до початку змагань буде проведено брифінг , де учасники 

зможуть отримати відповіді на свої запитання. 

8) під час брифінгу учасникам заборонено доторкатися до моделей, 

інструментів,матеріалів. 

9)до початку змагань учасник повинен розкласти всі інструменти і матеріали 

необхідні для роботи. Всі робочі кейси сумки мають бути закриті. Заборонено з 

них діставати що-небудь  

Під час змагань без дозволу і присутності наглядача. 

10) під час змагань моделі заборонено допомагати учаснику 

11) після початку змагань учасник або модель не мають права покидати 

конкурсний майданчик без дозволу наглядача. Порушення призводить до 

дискваліфікації. 

12)як тільки організатор , наглядач оголосив про закінчення номінації, учасник 

повинен закінчити роботу , негайно прибрати всі матеріали та інструменти і з 

рук і відсунутися від робочої поверхні і встати. Учаснику заборонено 

доторкатися до зачіски до повного оцінювання роботи суддями. Порушення 

призводить до дискваліфікації. 

13)як тільки було об*явлено про закінчення номінації, модель повинна встати 

для оцінювання суддівської колегії. Модель не має права покидати конкурсний 

майданчик до повного оцінювання. Порушення призводить до дискваліфікації.  

14)Під час оцінки моделі не мають права розмовляти. 

15)учасник не має права знаходитися біля суддівської зони. 

16)якщо учасник не згідний з результатом оцінки це має бути сказано у 

ввічливій формі. І протягом  трьох днів організатори обов’зково пред’являть в 

друкованому або електронному варіанті. Якщо учасник образить або виразить 

незадоволення в грубій формі , то організатори будуть розглядати питання про 

дискваліфікацію учасника. 

 

 



Умови конкурсу 

Конкурсні роботи: 

Перша  конкурсна робота, виконують барбери – модельна стрижка та укладка 

на короткому волоссі з проділом. Скроні та затилок зведені нанівець. 

Обов’язково малюнок або стрижка бороди.  

Друга конкурсна робота виконують барбери – модельна стрижка та укладка на 

довгому волоссі без проділу, скроні та потиличні зони вистригають нанівець з 

плавним переходом до тім’яної зони. Обов’язково малюнок або стрижка 

бороди. 

Третя конкурсна робота -  модельна стрижка та укладка на довгому волоссі в 

тім’яній зоні з проділом. Скроні та затилок зведені нанівець. Обов’язково 

малюнок або стрижка бороди.  

Четверта конкурсна робота – модельна стрижка та укладка об’ємна частина 

лобно-тім’яна на скронях і потилицях різкий перихід. Обов’язково малюнок або 

стрижка бороди.  

П’ята конкурсна робота – модельна стрижка та укладка в класичній та сучасній 

формі. Обов’язково малюнок або стрижка бороди.  

 

Загальні вимоги до моделей та учасників конкурсу: 

- Стрижки виконуються на чистому вологому волоссі. В першому  виді роботи 

на лобо-тім’яній зоні довжину волосся до стрижки повинна бути від 5 см , на 

скронях та потиличних частинах від  1,5 см до 1см.  

- В 2,3,4 конкурсних роботах до початку конкурсу довжина волосся  повинна 

бути від 5-7 см. На скронях 1-1,5 см. Застосовується всі фіксуючі засоби.  

Одяг повинен підходити до стилю зачіски. Воєнні та релігійні образи – 

заборонені. 

Час виконання: 

Основна категорія 35хв для всіх номінацій 

Юніори 45хв для всіх номінацій 

З 1- 3 номінацію виконують чоловічі перукарі барбери. 

З 4-5 номінацію виконують  професійні чоловічі стилісти(хлопці та дівчата). 

Оцінювання: 

Оцінювання за 10бальною системою. 

Критерії оцінок: форма, чистота виконання, плавність ліній, об*єм, силует, 

цілісність образу.  

 

Заявки на участь приймаються до 27.11.2016 р. 

Контакти організаторів : 067 2801662; 067 6711436 


