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A verseny rendezői: 

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 

Pécsi Ipartestület 

Super Fej Zrt 

PSZC Simonyi Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

 

A versenykiírás megtalálható: www.simonyi.sulinet.hu 

 

 

 

Díjazás 

 

Fodrász tanuló kategóriában:  

(felnőttképzésben tanuló diákok nem vehetnek részt) 

 

 Hajfonás   I – III. helyezett, oklevél és érem 

 

 

Férfi modern – klasszikus divathajvágás 

I – III. helyezett, oklevél és érem  

 

Női alkalmi konty   I – III. helyezett, oklevél és érem 

 

Fodrász összetett verseny  

(férfi modern – klasszikus divathajvágás és női alkalmi konty) 

I – III. hely, oklevél és serleg 

I. helyezett Hesz János emlékverseny különdíja 

 

Legeredményesebb fodrász versenyző Dudás Ági néni faoklevelet 

 

Kozmetikus tanulók:  

Kisfantázia:  

    I – III. helyezett, oklevél és serleg 

IV –VI. helyezett, oklevél és érem 

 

Legeredményesebb kozmetikus versenyző Dudás Ági néni faoklevelet 



A verseny időbeosztása:   

 

 

  8.15   Fodrászok regisztrálása, tükörszámok kiosztása 

  9.00   Ünnepélyes megnyitó 

  9.05   Férfi versenyszám előzsűrizése 

  9.15  Férfi versenyszám 

10.00   Férfi versenyszám zsűrizése 

10.20  Kozmetikus regisztráció, tükörszám kiosztás 

10.30  Hajfonás versenyszám előzsűrizése  

10.40           Hajfonás versenyszám  

11.20   Hajfonás zsűrizése 

11.50   Kozmetikus előzsűri 

12.00   Kozmetikusok munkája 

12.50   Kozmetikusok munkájának zsűrizése 

13.30   Női alkalmi konty előzsűrizése 

13.35   Női alkalmi konty készítése 

14.15   Női alkalmi konty zsűrizése 

14.35   Bemutató 

15.05   Eredményhirdetés 

 

 

 

A belépés ingyenes! 



Versenykiírás 
9-10-11-12-13. évfolyamon tanulók versenye 

 

Hajfonás — babafejen 

 

 

A versenyzők nappali frizurát készítenek fonással, a babafejen maximum 20 %-

ban elhelyezhető sodrás, szövés is, de nem kötelező elem. 

 

1.  Előre elkészített fonat használata tilos! 

 

2.  Hajszín: Minden szín megengedett. 
 

3.  Eszközök: Minden eszköz használható. Fánk vagy alátét használata tilos! 

    Pót tincs használata megengedett! 

 

5.  Fésülés: Minden formázó eszköz használható. 

 

6.  Termékek: Minden termék használata megengedett. 

 

7.  Öltözék:  A babát öltöztetni tilos! 

 

8. Büntetőpontok:  

A szabályok be nem tartásáért a versenybíróság, az érvényben lévő 

lista alapján büntetőpontokat ad. 

 

9. Versenyzési idő: 40 perc 

 

10. Értékelés:  maximum: 30 pont 

minimum:  21 pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Férfi versenyszám — Versenykiírás 
Bárki indulhat, aki a fodrász képzésben részt vesz (felnőtt is) 

 

Modern – klasszikus – divat hajvágás, szárítás 

 

Az elkészített hajvágás egy szabadon választott, a mai kornak megfelelő 

divatfrizura kialakítása hajszárítással, fésüléssel. 

A tarkó és a fül körüli résznél a nullpont kialakítása kötelező, melyből fokozatos 

átmenetet kell készíteni. A fazonvágás elkészítése borotvával kötelező! A frizura 

készülhet választékkal vagy választék nélkül is.  

A frizura tükrözze a versenyző kreativitását, de művészi és avantgarde (merész, 

művészi) frizura nem lehet. 

 

1. Vizes haj. A modellek haját vizesen simára hátra kell fésülni. A 

versenyszám megkezdése előtt semmilyen termék nem használható. A 

versenybíróság ellenőrzi a szabályok betartását, és megszegésük esetén 

bűntetőpontot ad. 

 

2. Hajszín: Kettő, vagy több szín alkalmazása kötelező. 

 

3. Hajhossz: A verseny előtt a haj hossza átlagban minimum 7 cm legyen, a 

nyakban, a fül körül minimum 1 cm legyen 

 

4. Hajvágás: A mai divatnak megfelelő vágási technikák alkalmazásával.  

Minden szerszám használata megengedett. Oldalfazon vágása, és a 

nyakban O ponttól átmenet vágása kötelező. Fazonvágás borotvával 

kötelező! 

 

5. Fésülés: Minden formázó eszköz használható. 

 

6. Termékek: Minden termék használata megengedett. 

 

7. Öltözék: Az öltözék legyen a mai divatnak megfelelő. Katonai egyenruha 

és történelmi öltözék tilos! 

 

8. Büntetőpontok:  

A szabályok be nem tartásáért a versenybíróság, az érvényben lévő 

lista alapján büntetőpontokat ad. 

 

9. Elkészítési idő:  45 perc 

 

10.  Értékelés:   maximum  30 pont 

minimum   21 pont 

 



Női versenyszám – Versenykiírás 
Bárki indulhat, aki a fodrász képzésben részt vesz (felnőtt is) 

 

Női alkalmi konty 

 

A modellek sima vagy hullámos hajjal jönnek a pástra.  A versenybíróság 

ellenőrzi a hajat, amely nem lehet előre befésült. 

A versenyzőnek egy modern mai kornak megfelelő alkalmi frizurát kell 

elkészítenie hosszú hajon, figyelembe véve, a teljes megjelenést, amelynek a 

végén teljes összhangban kell lennie a sminkkel, ruhával, stb. A verseny ideje 

alatt a versenyzők a hajvégek/hajszálak eltávolítására használhatnak ollót.  

 

1. Hajhossz: A hajnak vállig érőnek, vagy hosszabbnak kell lennie 

 

2. Hajszín: A szín a versenyző által szabadon választott. Színező spray-k 

használata tilos! 

 

3. Termékek: Minden fajta termék alkalmazása engedélyezett. 

 

4. Styling/Formázó eszközök: Minden fajta hajformázó eszköz használata 

engedélyezett. 

 

5. Hajmegtartó, támasztó elemek: Semmilyen hajmegtámasztó elem 

használata nem engedélyezett. 

 

6. Hajdíszek: használata megengedett. 

 

7. Hajhosszabbítás: megengedett 

 

8. Pótthaj: megengedett 

 

9. Zsűri: A Zsűri a hajstílus és a hajszín között kialakult, általános összhatás, 

benyomás alapján értékel. A zsűrizés alkalmából a Zsűrinek látnia kell a 

teljes frizurát, beleértve, a fejtetőn lévő részeket is. A modelleknek a 

tükörrel szemben kell ülni!!! 

Büntetőpontok: A szabályokat megszegő versenyzők, az érvényben lévő 

büntető pontlista alapján büntetőpontokat kapnak. 

 

10. Versenyidő:  40 perc 

 

Pontozás:  maximum 30 pont  

minimum 21 pont 

 

 

 



Kozmetikus — Versenykiírás 
Kisfantázia  

 

 

„Nappalok  

és Éjszakák világa” 
 

A verseny pontos szabályai, feltételei:   

- Előalapozás megengedett, színtől függetlenül (előzsűri köteles). 

- A modell arcának 1/3 része festhető. 

- A fantáziasmink a modellt szépítse, törekedjen a téma kiemelésére, 

valamint legyen összhangban a modell frizurájával, egyéniségével. 

- Kiegészítők használata megengedett (flitter, gyöngy, strassz stb.). 

- A modellen egyszerű vonalú ruha legyen, az árnyalat 

megválasztásával lehet segíteni az összhangot. 

- A smink kiemeléséhez válltól felfelé kiegészítőket lehet alkalmazni 

(kendő, kalap, fodor stb.). Teljes jelmez használata tilos! 

- Az arcon klisé (sablon) használata tilos! 

- Műszempilla felrakása nem kötelező, de ajánlott. 

- A modellen nem lehet tartós smink (permanent make-up), és előre 

beültetett műszempilla. 

- A modell nem lehet 18 év alatti. 

Elkészítési idő: 50 perc 

Értékelési szempontok: 

kidolgozás, tisztaság, összhatás, ötlet 

Maximum pontszám: 30 pont 

Minimum pontszám: 20 pont 

 



NEVEZÉSI LAP 

 

a XXXII. REGIONÁLIS FODRÁSZ ÉS KOZMETIKUS TANULÓVERSENYRE és  

 HESZ JÁNOS – DUDÁS ÁGI NÉNI EMLÉKVERSENYRE 

2019. december 1. (vasárnap) 

 

Helyszín:  PSZC Simonyi Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

   7636 Pécs, Malomvölgyi út 1/b. 
 

Nevezési határidő: 2019. november 21. 

Nevezési díj: Hajfonás: versenyző tanulónként 1 500 Ft 

Modern-klasszikus-divat hajvágás tanulónként 1500 Ft 

Női alkalmi konty: versenyző tanulónként 1 500 Ft 

Összetett kategória: (Modern – klasszikus – divat hajvágás, szárítás  

és Női alkalmi konty) versenyző tanulónként 2 000 Ft 

Kozmetikus tanuló: 1 500 Ft, ha Hajfonás és smink versenyszámban  is 

indul: 2 000 Ft 

3 versenyszámban való indulás esetén: 2 000 Ft 

Minden versenyzőnek versenyszámonként egy képet adunk ajándékba! 
 

A versenyző neve:     Versenyszám: (Kérjük, jelölje be!): 

………………………………………  Hajfonás 

– klasszikus – divat hajvágás 

Női alkalmi konty 

 Összetett kategória: (Modern – klasszikus – 

divat hajvágás, szárítás és Női alkalmi konty) 

       kozmetikus 

………………………………………  Hajfonás 

– klasszikus – divat hajvágás 

 

 Összetett kategória: (Modern – klasszikus – 

divat hajvágás, szárítás és Női alkalmi konty) 

       

………………………………………  Hajfonás 

rn – klasszikus – divat hajvágás 

 

 Összetett kategória: (Modern – klasszikus – 

divat hajvágás, szárítás és Női alkalmi konty) 

       

PH. 
 

A nevezési lapot az iskola címére kérjük visszaküldeni vagy e-mailben kszki@simonyi.sulinet.hu. 

A nevezéseket a beérkezés sorrendjében tudjuk figyelembe venni, a létszám betelte után jelentkezést nem tudunk 

elfogadni. Kapcsolattartó: Keszler Linda 06305128835 

 

A nevezési díjat a Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóiért és Diákjaiért Alapítvány 

számlaszámlára 50100112-12010790-00000000 kérjük átutalni, a közlemény rovatba be kell írni: „nevezési díj, 

fodrász- és kozmetikusverseny”. A nevezés befizetése csekken nem történhet! A befizetés igazolását minden 

esetben, kérjük, hozza magával. A befizetett díjról számlát állítunk ki, melyhez szükséges: a név, pontos cím és 

az adószám. 


