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R E G U L A M I N 

XXXII Ogólnopolski Konkurs 

 

Uczniów Fryzjerstwa im. Antoine'a Cierplikowskiego 
 

Sieradz, dnia 24 lipca 2016 

 

 
Miejsce konkursu: Teatr Miejski Sieradz ul. Dominikańska 19 

 

 

1. Organizatorzy 

- Sekcja Fryzjerów  w Sieradzu 

2. Patronat 

- Prezydent Miasta Sieradza 

- Ogólnopolska Komisja Fryzjersko - Kosmetyczna przy Z.R.P 

3. Prawo startu w konkursie mają zawodnicy 

   - uczniowie odbywający naukę zawodu fryzjer w zakładach rzemieślniczych  

      i innych placówkach edukacyjnych 

4. Warunki startu 

- zgłoszenia uczestnictwa za pośrednictwem macierzystej Izby Rzemieślniczej, Cechu 

innych instytucji lub indywidualnie na adres CRiP w Sieradzu ul. Polna 6 na 

piśmie lub  telefonicznie  43  - 827-15-35   lub E- mail:  cechsieradz@wp.pl 

 do 11 lipca 2016 r. 

5. Nagrody 

Wszyscy uczestnicy , mistrzowie szkolący i kierownicy ekipy otrzymają dyplomy 

z podpisem Antoine’a. Dla zawodników przewidywane są nagrody rzeczowe. 

6. Organizator nie pobiera wpisowego. 

 

 

 

 

UWAGA Zwracamy się z prośbą o szybkie przekazanie regulaminu podległym Cechom i dalej 

zainteresowanym zakładom rzemieślniczym. 
 

 

 

 

 

mailto:cechsieradz@wp.pl
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  Jednym z priorytetów XXXII Ogólnopolskiego Konkursu Uczniów Fryzjerstwa  

  im. Antoine’a Cierplikowskiego jest wyłonienie Zwycięzcy SIERADZ OPEN HAIR 

  FESTIVAL 2016 w klasyfikacji damskiej i męskiej. 

Ten prestiżowy Konkurs odbędzie się pod patronatem Prezydenta Miasta Sieradza i 

Ogólnopolskiej Komisji Fryzjersko Kosemtycznej i stanowi dodatkową kategorię obok 

Laureatów wyłonionych w XXXII Ogólnopolskim Konkursie Uczniów Fryzjerstwa im. 

Antoinea Cierplikowskiego. 

 

W klasyfikacji damskiej o wyborze zwycięzcy decyduje suma punktów w następujących 

konkurencjach: 

 

1. Fryzura Dzienna Konsumencka 

2. Fryzura Wieczorowa 

3. Fryzura Twoich Marzeń 

 

W klasyfikacji męskiej pod uwagę brana będzie suma punktów z następujących konkurencji: 

 

1. Modelowanie Fryzury z Długich Włosów 

2. Modelowanie Fryzury Klasycznej
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KONKURS OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE KONKURENCJE 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

FRYZJERSTWO DAMSKIE 

-------------------------------------------------------- 

 

I. Fryzura z fal i pierścieni na mokro a'la Monroe 

==================================== 

 

Przed rozpoczęciem konkurencji włosy muszą być zmoczone i zaczesane 

gładko do tyłu. 

 

1. DŁUGOŚĆ włosów od 20 do max 30 cm  - od nasady po koniec / na 

całej głowie/ 

2. FALE  wykonujemy z przedziałkiem, następne fale po obu stronach 

głowy do ucha łącząc w pierścienie płaskie 2 rzędy od czubka głowy w 

dwóch kierunkach. Od części potylicznej pierścienie spiralne w dwóch 

kierunkach 

3. NIE WOLNO używać brokatu 

4. WSZYSTKIE produkty dozwolone. 

CZAS WYKONANIA – 35 minut 
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II. Fryzura dzienna konsumencka 

======================= 

 

Fryzura dla dziewczyny wybierającej się na casting modelek - pokaz mody 

 

 

Mokre włosy - przed rozpoczęciem konkurencji włosy, 

muszą być mokre i gładko zaczesane do tyłu głowy. 

Długość włosów dowolna. 

 

Zadanie: wykonanie fryzury 

 

1.   PRODUKTY – wszystkie produkty dozwolone 

2.   NARZĘDZIA - wszystkie narzędzia modelujące dozwolone 

3.   KOLOR WŁOSÓW - według uznania uczestnika - zabronione kolory neonowe 

i kolory spray’a 

4.   UBIÓR - strój akcesoria makijaż muszą harmonizować z fryzurą 

5.   CZAS  WYKONANIA   - 30 minut 

 

 

 

 

 

III Fryzura wieczorowa 

     ================ 

     Fryzura na specjalną okazję / wizytowa/ 

      

     Włosy rozpuszczone i gładko zaczesane do tyłu głowy 

     / mokre lub suche – do uznania zawodnika/ 

 

 

 1.    FRYZURA bez dopinek, wykonana wyłącznie przy użyciu rąk,  

        grzebieni i szczotek. 

2.    KOLOR WŁOSÓW - według uznania uczestnika 

3.    MAKIJAŻ - stosowny do fryzury wizytowej 

4.    PRODUKTY - dozwolone wszystkie produkty 

5.    CZAS WYKONANIA  - 40 minut 
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IV . Fryzura twoich marzeń 

================== 

Fryzura według własnego pomysłu 

 

Mokre włosy - przed rozpoczęciem konkurencji włosy muszą być mokre i gładko 

zaczesane do tyłu głowy 

 

1.   DŁUGOŚĆ włosów dowolna 

2.   DOZWOLONE wszystkie narzędzia 

3.   KOLORY bez ograniczeń możliwości zastosowania wszelkich      

     środków koloryzujących – zabronione kolory neonowe i spray’a 

 CZAS WYKONANIA - 25 minut 

 

  

 

 

 

 

 V . Fryzura ślubna z długich włosów 

       ========================= 

 

       Fryzura ślubna na długich włosach wykonana na główkach treningowych  

       lub modelach. 

 

1. WŁOSY manekina lub modela mają być suche, rozpouszczone i zaczesane do tyłu. 

2. WSZYSTKIE produkty sa dozwolone. 

3. WSZYSTKIE narzędzie modelujace są dozwolone. 

4. KOLOR WŁOSÓW – wybór koloru jest dozwolony. Zabronione są kolory neonowe 

kolory spray’a i brokaty. 

5. FRYZURA ma charakter elegancki. 

6. UBIÓR – kreacja i makijaż muszą mieć charakter ślubny. 

7. Wszystkie materialy do dekoracji są dozwolone, ale nie mogą przykrywać 

więcej niz 25 % fryzury. 

Treski, dopinki i peruki sa zabronione. 

CZAS WYKONANIA – 30 MINUT 
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    VI. Plecionki i warkocze na długich włosach 

          =============================== 

 

    Fryzura o charakterze wizytowym z elementami warkoczy i plecionek / wskazane  

    połączenia tych dwóch form/. 

 

1. Włosy muszą być rozpuszczone i gładko zaczesane do tyłu / mokre lub suche do 

uznania zawodnika/ 

2. FRYZURA – bez dopinek, wykonana wyłącznie przy użyciu rąk, grzebieni i 

szczotek. 

3. KOLOR WŁOSÓW – kolory włosów dowolne. Zabronione są kolory spray’a 

4. Nie wolno używać brokatu i lakieru ozdobnego. 

5. MAKIJAŻ stosowny do fryzury wizytowej. 

6. Wszystkie produkty dozwolone. 

7. CZAS WYKONANIA  - 30 minut 

 

 

U WA G A  

     -------------- 

 

KONKURENCJE MOGĄ BYĆ WYKONYWANE NA  MODELACH  LUB 

MANEKINACH 

 

Punktacja: max 30 punktów , noty minimalne w zależności od ilości zawodników. 

 

Zawodnik może startować w kilku lub jednej wybranej konkurencji. 

 

Model nie może pomagać  zawodnikowi  przy fryzurze, suszyć, dotykac włosów. 

 

Dopuszcza sie trzymanie przez modela narzędzi fryzjrskich. 

 

Model, manekin  w czasie przejścia jury siedzą twarzą do lustra. 

 

Za nie przestrzeganie zasad i ustalen zawartych w regulaminie członkowie Komisji  

Kontroli maja prawo przyznać do 3 punktow karnych za każde uchybienie. 

 

O lokacie każdego zawodnika decyduje suma punktow za zadanie wchodzące w zakres  

w poszczególnych komnkurencji z uwzglednieniem punktow karnych. 

 

Zabronione jest zamienianie numerów lustra. 
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      FRYZJERSTWO MĘSKIE 

       ------------------------------------------ 

 

 

 

I. Modelowanie fryzury z długich włosów 

================================ 

     fryzura dla chłopaka  wybierającego się na casting modeli – pokaz mody 

 

 

 

            Mokre włosy – przed rozpoczęciem konkurencji włosy muszą być mokre i gładko 

                                      zaczesane do tyłu glowy. 

 

 

1. DŁUGOŚĆ  WŁOSÓW – dowolna długość 

2. KOLOR – według uznania uczestnika 

3. NARZĄDZIA – dozwolone wszystkie narzędzia 

4. UBRANIA – modne i harmonizyujace z fryzura 

5. CZAS WYKONANIA – 25 minut 

 

 

 

II. Modelowanie fryzury klasycznej 

=========================== 

 

    Fryzura w stylu klasycznym 

 

    Mokre włosy – przed rozpoczeciem konkurencji włosy musza byc mokre i gładko 

                               zaczesane do tyłu głowy. 

 

1. DŁUGOŚĆWŁOSÓW – dowolna, okolice uszu i karczku wycieniowane 

                                            klasycznie wydłużone. 

2. NARZĘDZIA – dozwolone wszystkie narzedzia. 

3. KOLOR – według uznania uczestnika 

4. UBRANIE – modne na czasie harmonizujące z fryzurą. 

5. CZAS WYKONANIA – 25 minut 
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III  Wzorki wyciete na wlosach 
========================= 

 

      Włosy manekina lub modela ostrzyżone / forma dowolna/. Strzyżenie wykonane przed 

      rozpoczęciem konkurencji / na scenie strzyżenie zabronione/. 
 

 

 

1. DŁUGOŚĆ WŁOSÓW – do uznania zawodnika 

2. DOZWOLONE  wszystkie narzędzia i przybory – zakaz stosowania szablonów. 

3. KOLOR WŁOSÓW według uznania zawodnika 

4. KOSMETYKI według uznania zawodnika 

5. Ubranie modne na czasie. Mundury militarne, stroje historyczne zabronione 

6. CZAS WYKONANIA – 20 minut 
 

 

 

U W A G A  

---------------- 
KONKURENCJE MOGĄ BYĆ WYKONYWANE NA MODELACH  LUB 

MANEKINACH 

 

Punktacja : max 30 punktów, noty minimalne w zależności od zawodników. 

 

Zawodnik może startować w kilku lub jednej konkurencji. 

 

Model nie może pomagać zawodnikowi przy fryzurze, suszyć, dotykać włosów. 

 

Dopuszcze sie trzymanie przez modela narzedzi fryzjerskich. 

 

Za nie przestrzeganie zasad i  ustalen zawartych w regulaminie  członkowie 

Komisji Kontroli mają prawo przyznac do 3 punktow karnych za każde uchybienie. 

 

O lokacie każdego zawodnika decyduje suma punktów za zadania wchodzące w zakres 

poszczególnych konkurencji z uwzględnieniem punktów karnych . 

 

Zabronione jest zmiana numeru  lustra. 
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POSTANOWIENIE OGÓLNE 

 
I      UCZESTNICY MOGĄ DO KOLOROWANIA WŁOSÓW UŻYWAĆ 

        WSZYSTKICH ŚRODKÓW. ZABRONIONE KOLORY NEONOWE I SPRA’Y. 

II     KONKURENCJE MOGĄ BYĆ WYKONYWANE NA MANEKINACH LUB  

        MODELACH. 

III   KONKURENCJE BĘDZIE OCENIAŁA KOMISJA SĘDZIOWSKA ŁĄCZNIE 

        DLA FRYZJERSTWA DAMSKIEGO I FRYZJERSTWA MĘSKIEGO. 

IV   KOSZTY PRZEJAZDU I EWENTUALNEGO NOCLEGU POKRYWAJĄ 

       UCZ|ESTNICY. 

V    W PRZYPADKU JEDNAKOWEJ ILOŚCI PUNKTÓW DECYDUJE GŁOS  

       PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ 
 

 


