7. ročník soutěže
mladých kadeřníků a kosmetiček
Termín:

23. 01. 2020

Organizátor:

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
Sídlo: Charbulova 1072/106, 61800 Brno

Místo konání:

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
školní jídelna

Soutěžní témata:

Účesová tvorba – pánská kategorie:

CANADIAN

Účesová tvorba – dámská kategorie:

NADČASOVÉ MIKÁDO

Účesová tvorba – cvičná hlava:

ANGELIKA

Dekorativní kosmetika:

WILD ORCHID

Příspěvek na soutěž: 500,- Kč/1 soutěžící žák.
Školám bude na základě přihlášky zaslána faktura, kterou uhradí do 16. 12. 2019.
V případě neúčasti a již zaplaceném příspěvku na soutěž, se platby již nevrací.
Přihlášku zašlete do 02. 12. 2019
Přihlašovat se můžete přes online formulář

Počet účastníků:

1 žák pro každou kategorii z 1 školy

Tento počet může být navýšen na základě aktuálního počtu přihlášek. Informaci
o možnosti navýšení počtu soutěžících poskytneme přihlášeným školám ihned po
uzávěrce podání přihlášek po 02. 12. 2019
Pravidla hodnocení: Zúčastněné školy mají právo vyslat hodnotitele – nositele
hodnotitelského průkazu AKAKOS. Do každé kategorie lze vyslat jednoho hodnotitele, tj. pro
účesovou tvorbu každé kategorie jednoho hodnotitele a dále pro dekorativní kosmetiku také
jednoho hodnotitele. Pro hodnocení budou používány platné soutěžní řády AKAKOS.
Každá škola nese odpovědnost za zajištění souhlasu se zveřejněním jména, příjmení
a fotografií svých žáků a modelů dle GDPR.

Dále možno objednat:
Stravování:

oběd v ceně 71 Kč

Kontakty:
Ředitelka soutěže:

RNDr. Jana Marková tel.: 548 424 111

Organizace soutěže:

Mgr. Jitka Horáková tel.: 548 424 173,
602 289 226
RNDr. Zábojníková Viera tel.: 548 424 135,
603 840 298

Účesová tvorba – dámská kategorie
Soutěžní téma: NADČASOVÉ MIKÁDO
Soutěž je určena pro studenty oboru kadeřník, kteří v době jejího konání studují tento obor
v řádném denním studiu.
Úkolem soutěžícího je vytvořit kreativní módní střih ve stylu mikáda s precizní foukanou do
tvaru účesu. Módnost a atraktivita účesu bude podpořena viditelným probarvením.

Podmínky soutěže:


Soutěžící vytvoří kreativní módní střih a účes na zadané téma.



Vlasy musí být předem barevně zpracovány minimálně ve dvou odstínech barev.



Modelka nastoupí k soutěži s rozpuštěnými mokrými vlasy.



Vlasy budou zkráceny minimálně o tři centimetry.



Oděv a líčení bude v souladu s kreativitou účesu a současnou módou.



Členové soutěžní poroty zkontrolují, zda jsou soutěžící (délku vlasů) i pracovní místa
řádně připravena.

Je povoleno:


Vlasy barevně zpracovat již před soutěží (např. melír, barevné prameny, kombinace
barev).



Používat libovolné fixační a stylingové přípravky (laky, tužidla, gely, vosky, lesky
apod.).



Je dovoleno použít elektrický stříhací strojek s hlavicemi , fén.

Je zakázáno:


Použití barevných sprejů, řasenek a neonových barev.



Použít ke konečné úpravě žehličku, krepovačku, kulmu.



Vytvářet ornamenty.



V průběhu soutěže se domlouvat s odborným dohledem.



Opouštět pracovní místo před nahlášením ukončení práce.

Soutěžní čas k provedení: 60 minut, + 5 minut je na celkovou úpravu modelky.
Při nedodržení těchto podmínek budou uděleny trestné body v rozmezí 1–5 bodů

Garant dámské kategorie:

Mgr. Ivona Procházková
e-mail: prochazkova@charbulova.cz
Tel: 720 978 418

Účesová tvorba – pánská kategorie
Soutěžní téma: ELEGANTNÍ PÁNSKÝ ÚČES "CANADIAN"
Soutěž je určena pro žáky oboru vzdělání Kadeřník, kteří v době soutěže studují tento
obor v řádném denním studiu.

Popis soutěžního účesu
Kanadský styl účesu pro muže, jehož charakteristický rys se skládá z delších pramenů nad
čelem a přední části temene, přičemž boční a týlní partie jsou pečlivě vystříhány stříhacím
strojkem a mají plynulý přechod v délkách. Vlasy na temeni jsou pečlivě vyčesány.

Podmínky soutěže







Model nastoupí se suchými, ale umytými vlasy, bude provedena kontrola výchozích
délek.
Délka na temeni min.7 cm, okolo uší a na krku min.1 cm.
Zkrácení na temeni hlavy min. 2 cm.
Konečná úprava vlasů foukanou přes kartáč nebo prsty s pěšinkou nebo bez pěšinky.
Vypracování zástřihu, nebo kotlety. V případě plnovousu návaznost.
Vousy nejsou podmínkou, ale jsou vhodné. Barva vlasů v libovolném odstínu.

Podmínkou je pozvolný výtrat za pomoci stříhacího strojku max. velikost plastové nebo
kovové hlavice je 6 mm. Minimální 1 mm. Střih nebude začínat vyholením na kůži.

Nejedná se o“ barber střih“

Je povoleno


Během práce si vlasy přivlhčovat.



Vlasy barvit nebo melírovat.



Používat nástroje ke střihu elektrický strojek, nůžky, efilační nůžky, břitvu.



Používat libovolné styling tužidlo, lak, gel, vosk.

Je zakázáno


Vytvářet ornamenty.



Používat barevné gely, tužidla, laky, spreje.



Používat konturovací strojek.



Vyholovat pěšinku.



V průběhu soutěže se domlouvat s odborným dohledem.



Opouštět pracovní místo před nahlášením ukončení práce.

Kritéria hodnocení


Čistota a preciznost střihu.



Módnost a slušivost úpravy účesu dle zadaného tématu.



Dodržení zadání soutěžních podmínek.

Soutěžní čas k provedení: 60 minut
Při nedodržení těchto podmínek budou uděleny trestné body v rozmezí 1–5 bodů.

Garant pánské kategorie:

Alena Vránová
e-mail: vranova@charbulova.cz
Tel. 720 978 415

Účesová tvorba – cvičná hlava
Soutěžní téma: ANGELIKA – VYTVOŘENÁ NA CVIČNÉ HLAVĚ
Soutěž je určena pro studenty oboru Kadeřník, kteří v době jejího konání studují tento
obor v řádném denním studiu. Stativ i cvičnou hlavu bude mít každý soutěžící vlastní!

Podmínky soutěže:






Soutěžící vytvoří náročný účes z dlouhých vlasů, který vystihuje zadané téma.
Účes může být dotvořen ozdobou.
Cvičná hlava bude k soutěži přinesena na stativu s rozpuštěnými vlasy (bez
kadeřnických pomůcek), které budou předem předpřipraveny natočením,
kulmováním.
Krk cvičné hlavy může být ozdoben.
Členové soutěžní poroty zkontrolují, zda jsou soutěžící i pracovní místa řádně
připravena.

Je povoleno:






Vlasy barevně zpracovat již před soutěží.
Předem připravit vlasy foukáním, natáčením, kulmováním.
Použití vlasové podložky zakrývající maximálně 10 cm vlasové pokožky.
Využít různé ozdoby, ty však nesmí přesáhnout 30 % plochy hlavy (základna ozdoby
5×5 cm).
Používat libovolné fixační a stylingové přípravky (laky, tužidla, gely, vosky, lesky
apod.).

Je zakázáno:





Použití konstrukce.
Neonové odstíny.
V průběhu soutěže se domlouvat s odborným dohledem.
Opouštět pracovní místo před nahlášením ukončení práce.

Soutěžní čas k provedení:


60 minut, plus 5 minut je na celkovou úpravu cvičné hlavy (např. připevnění látkové
ozdoby kolem krku).

Při nedodržení těchto podmínek budou uděleny trestné body nebo bude účastník
diskvalifikován!
Garant kategorie:

Bc. Vladimíra Novotná
email: vl.novotna@charbulova.cz
Tel: 720 978 418

Dekorativní kosmetika
Soutěžní téma: WILD ORCHID – LATINSKOAMERICKÉ TANCE
Divoce smyslná, vášnivě nespoutaná a originálně zbarvená, taková je „Divoká orchidej“.
Finalisté soutěže mají za úkol vytvořit s pomocí vlastní fantazie typické kombinace barev pro
toto téma, inspirovat se mohou krásou jedinečné přírody. Oděv ve stylu latinskoamerických
prvků.

Podmínky soutěže:
Soutěžící ztvární co nejlépe zadané téma, líčení musí být v souladu s kostýmem a účesem.

Je povoleno:




Použití všech dostupných přípravků dekorativní kosmetiky - kamínky, třpytky, tyto však
nesmí zastínit celkový make-up, zvláště pak líčení očí.
Úprava obočí, dekoltu, účesu a jiných částí těla je možné provést před soutěží.
Na obličej smí být nanesen před soutěží pouze bezbarvý podkladový krém.

Je zakázáno:





Malování různých ornamentů a kreací na obličej, s výjimkou těla, popřípadě rukou.
Používání šablon při práci (na obočí, v okolí očí, aj.) pro usnadnění tvaru.
Používat vodové barvy, tempery, obtisky a divadelní líčidla na obličej.
Modelka nesmí mít v obličeji permanentní make-up, piercing, trvalou na řasách
a prodloužené řasy.

Povinné prvky soutěže:



Aplikace umělých řas na horní víčko.
Kontura rtů.

Kritéria hodnocení:







Technika zpracování make-upu a korekce obličeje.
Čistota provedeného stínování očí, včetně aplikace umělých řas.
Čistota zpracování kontury a líčení rtů.
Celkový dojem – sladění líčení s kostýmem.
Originalita a nápaditost modelu.
Dodržení tématu a pravidel při práci.

Soutěžní čas k provedení soutěžního líčení:

55 min. + 5 min. na úpravu účesu
a kostýmu.

Během soutěže nesmí soutěžící komunikovat s okolím, do jeho práce nesmí zasahovat další
osoba! Oděv modelky je po celou dobu líčení zakryt pláštěnkou.
Za nedodržení soutěžních podmínek bude soutěžící penalizován trestnými body.

Soutěžní čas k provedení: 60 minut

Garant kategorie líčení:

Mgr. Jana Hájková
email: j.hajkova@charbulova.cz
Tel: 548 424 115

ČASOVÝ HARMONOGRAM

08:00 – 09:30
09:30 – 09:45
09:50 – 10:00

prezentace škol a soutěžících
prezence hodnotitelů všech soutěžních disciplín
společné zahájení

Účesová tvorba – pánská kategorie
10:00 – 10:05
10:05 – 11:05
11:05 – 11:25
11:25 – 11:35
11:35 – 11:45

nástup soutěžících – účesová tvorba – pánská disciplína
soutěž
hodnocení poroty
fotografování v soutěžním prostoru
promenáda pánských modelů

Účesová tvorba – dámská kategorie
11:50 – 11:55
11:55 – 13:00
13:00 – 13:20
13:20 – 13:35
13:35 – 13:40

nástup soutěžících – účesová tvorba – dámská disciplína
soutěž
hodnocení poroty
fotografování v soutěžním prostoru
promenáda dámských modelů

Účesová tvorba – cvičná hlava
11:50 – 11:55
11:55 – 13:00
13:00 – 13:20
13:20 – 13:30

nástup soutěžících – účesová tvorba – cvičná hlava
soutěž
hodnocení poroty
fotografování v soutěžním prostoru

Dekorativní kosmetika
10:00 – 10:05
10:05 – 11:05
11.05 – 11:25
11:25 – 11:35
11:35 – 11:45

nástup soutěžících – dekorativní kosmetika
soutěž – dekorativní kosmetika
hodnocení poroty
fotografování v soutěžním prostoru
promenáda modelů kosmetiček

14:00 - 14:30

vyhlášení výsledků soutěží

