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R E G U L A M I N  
MISTRZOSTW FRYZJERSTWA REGIONU GORZOWSKIEGO W KATEGORII JUNIORÓW 

NA ROK 2016 
Gorzów Wielkopolski 24.04.2016 r. 

1. ORGANIZATORZY 

a) Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp., 

b) Branżowa Komisja Fryzjerska Izby Rzemiosła i Przedsiębiorców. 

2. CELE MISTRZOSTW 

a) wyłonienie mistrzów fryzjerstwa regionu gorzowskiego w kategorii juniorów na rok 2016, 

b) wyłonienie reprezentacji Izby Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp. do uczestnictwa 

w Międzynarodowych Otwartych Mistrzostwa Fryzjerstwa Polskiego, które odbędą się 

w Poznaniu, w dniu 08 maja 2016 r.  

3. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY 

Mistrzostwa odbędą się w niedzielę 24 kwietnia 2016 r. o godz. 1000
 w sali Domu Rzemiosła w Gorzowie 

Wielkopolskim, przy ul. Pionierów 1. 

 Rejestracja uczestników od godziny 900
, 

 Losowanie stanowisk o godzinie 930
.  

4. PRAWO UCZESTNICTWA 

Prawo uczestnictwa posiadają młodzi fryzjerzy w wieku do 21 lat z aktualną umową o naukę zawodu 

(bez tytułu czeladnika), którzy są zatrudnieni w zakładach fryzjerskich na terenie działania Gorzowskiej Izby 

Rzemiosła i Przedsiębiorców. 

5.  ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W MISTRZOSTWACH 

Cechy Terenowe lub zainteresowani mistrzowie szkolący uczniów dokonują pisemnego zgłoszenia 

uczestników mistrzostw poprzez wypełnienie Karty Zawodnika i przesłanie jej na adres Izby Rzemiosła 

i Przedsiębiorców, tj. 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Obotrycka 8, w terminie do 08 kwietnia 2016 r. 

KONKURENCJA DLA DZIECI DO LAT 13 

Zorganizowana zostanie również konkurencja dla najmłodszych, podczas której dzieci do lat 13 będą mogły 

pokazać nabyte umiejętności i zaprezentować swoje pierwsze konkursowe fryzury. Uczestników należy 

zgłaszać w terminie do 08 kwietnia 2016 r. oraz pod numerem telefonu 95 722 36 68. 

Wzór Karty Zawodnika będzie przesłany do wszystkich Cechów oraz będzie dostępny na stronie 

internetowej Izby: www.irgorzow.pl 

Żadne inne formy zgłoszenia nie będą uwzględniane. 
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U W A G A ! 

Na tegorocznych Międzynarodowych Otwartych Mistrzostwach Fryzjerstwa Polskiego Poznań 2016, 
które odbędą się w dniu 08 maja 2016 r. w Poznaniu, wszystkie konkurencje należy wykonać wyłącznie 
na główce manekina.  
W razie nie przestrzegania zasad regulaminu, zawodnik otrzyma do 3 punktów karnych za każde 
uchybienie. 

Wobec powyższego na naszych Mistrzostwach również wymagana będzie praca na główce manekina, nie 

mniej jednak komisja pozwoli na wykonanie fryzury na modelu, z tym, że ZWYCIĘZCY NIE BĘDĄ MIELI SZANS 

NA START W MISTRZOSTWACH POLSKI W POZNANIU. 

6. PROGRAM MISTRZOSTW 

KONKURENCJE INDYWIDUALNE 

I KONKURENCJA - FRYZURA Z FAL I PIERŚCIENI NA MOKRO A'LA MONROE na główkach 
treningowych - (dla klas I-III)  

- godzina 10.20 

1. Przed rozpoczęciem konkurencji, włosy manekinów muszą być zmoczone i zaczesane gładko do tyłu głowy. 
2. Można użyć klipsów do wykończenia Włosy nie mogą być spięte. 
3. Kolor włosów - Kolory włosów są dozwolone. Zabronione są kolory neonowe i kolorowe spray’e.  

 Nie wolno używać brokatu. 
4. Wszystkie produkty są dozwolone. 
5. Czas trwania: 35 minut. 

II KONKURENCJA – PLECIONKA I WARKOCZE NA DŁUGICH WŁOSACH na główkach 
treningowych lub modelach – (dla klas I-III) 

 - godzina 10.20 
 

1. Włosy do tyłu. manekinów/modeli rozpuszczone i gładko zaczesane do góry (mokre lub suche – do uznania 
zawodnika). 

2. Fryzura bez dopinek, wykonana wyłącznie przy użyciu rąk, grzebieni, szczotek. 
3. Kolor włosów – Kolory włosów są dozwolone. Zabronione są kolory neonowe i kolorowe spray’e. Nie wolno 

używać brokatu i lakieru ozdobnego. 
4. Makijaż stosowny do fryzury wizytowej. 
5. Wszystkie produkty (z zastrzeżeniem pkt. 3) są dozwolone. 
6. Czas trwania: 30 minut. 

III KONKURENCJA – MODELOWANIE FRYZURY KLASYCZNEJ  
- godzina 11.15  

Kategoria techniczna 

Zawodnik wykona modelowanie fryzury klasycznej. Uczesanie do góry bez przedziałka. 
 

1. Mokre włosy - Przed rozpoczęciem konkurencji Przewodniczący Komisji Kontroli daje uczestnikom 2 minuty 
na zmoczenie włosów modela. Włosy muszą być zaczesane płasko do tyłu. Komisja Kontroli sprawdza czy 
polecenie zostało wykonane, jeśli nie - włosy zostaną zmoczone przez Komisję. 

2. Długość włosów - na górze głowy 7cm, okolice uszu i karczku wycieniowane klasycznie. Strzyżenie wykonane 
przed rozpoczęciem konkurencji (na scenie strzyżenie zabronione). 

3. Modelowanie - Dozwolone wszystkie narzędzia i przybory do Modelowania. 
4. Kolor - czarny, jednolity. 
5. Ubranie - Modne na czasie. Mundury militarne, stroje historyczne nie są dozwolone. 
6. Czas wykonania: 25 minut 
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JUNIORZY - FRYZJERSTWO DAMSKIE 

I KONKURENCJA - FRYZURA KREATYWNA  

- godzina 11.15 

Uczestnicy mają wykonać dzienną fryzurę kreatywną (konsumencką). 

1. Mokre włosy – przed rozpoczęciem konkurencji włosy modeli muszą być mokre i zaczesane płasko do tyłu 
głowy. 

2. Produkty - Wszystkie produkty są dozwolone. 
3. Narzędzia -Wszystkie narzędzia modelujące są dozwolone. 
4. Kolor włosów - Wybór koloru jest dowolny. Zabronione są kolory neonowe i kolorowe spray’e.  
5. Ubiór - Makijaż i akcesoria muszą mieć dzienny charakter. 
6. Czas trwania: 25 minut. 

II KONKURENCJA - FRYZURA WIECZOROWA (Hair by night) 
- godzina 12.15 

 

Zawodnicy wykonują elegancką fryzurę wieczorową. 
Modele wracają na scenę, z niezmienionymi fryzurami z konkurencji "fryzura kreatywna".  

Na dany sygnał zawodnicy rozczesują włosy do stanu początkowego. 
(Sędziowie z Komisji Kontroli sprawdzają, czy instrukcje zostały wykonane) 

 

1. Zawodnicy mogą zmoczyć, modelować i rozdmuchiwać włosy. Treski muszą być harmonijnie wkomponowane 
we włosy. Pełne peruki są zabronione. 

2. Wszystkie materiały do dekoracji (wstążki itp.) muszą leżeć osobno na stołach. Treski mają być wyposażone 
w zaczepy, ale nie mogą być udekorowane i wcześniej, specjalnie przygotowane. Żadne pojedyncze treski, 
przypięte prowizorycznie na włosach, nie będą akceptowane. 

3. Sędziowie z Komisji Kontroli sprawdzą, czy instrukcje zostały wykonane. Minimum musi być użyta jedna treska, 
ale nie więcej niż trzy. Treski nie mogą pokrywać więcej niż 40% głowy. 

4. Ubiór - Kreacja i makijaż muszą mieć charakter wieczorowy. 
5. Kolor włosów - Zabronione są kolory neonowe i kolory spray’owe. 
6. Ozdoby – biżuteryjne, oraz z włosów lub podobnych włókien. Sędziowie sprawdzą, czy instrukcje 

są przestrzegane.  
7. Czas wykonania: 40 minut 

UWAGA do konkurencji; I i II w kategorii fryzjerstwo damskie 
 Wykonanie I i II konkurencji : 

- JUNIORZY NA JEDNEJ GŁÓWCE MANEKINA 

 Manekin w czasie przejścia jury siedzi twarzą zwróconą do lustra.  

 Za nie przestrzeganie zasad REGULAMINU każdy członek Komisji Kontroli ma prawo przyznać 
maksymalnie do 3 punktów karnych za każde uchybienie. 

 Dyskwalifikacja: 
- zamiana lub zmiana lub manekina, zamiana numerów luster. 
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JUNIORZY - FRYZJERSTWO MĘSKIE 

I KONKURENCJA - MODELOWANIE FRYZURY KLASYCZNEJ  
- godzina 11.15 

Kategoria techniczna 

Zawodnik wykona modelowanie fryzury klasycznej. Uczesanie do góry bez przedziałka. 
 

1. Mokre włosy - Przed rozpoczęciem konkurencji Przewodniczący Komisji Kontroli daje uczestnikom 2 minuty 
na zmoczenie włosów modela. Włosy muszą być zaczesane płasko do tyłu. Komisja Kontroli sprawdza czy 
polecenie zostało wykonane, jeśli nie - włosy zostaną zmoczone przez Komisję. 

2. Długość włosów - na górze głowy 7cm, okolice uszu i karczku wycieniowane klasycznie. Strzyżenie wykonane 
przed rozpoczęciem konkurencji (na scenie strzyżenie zabronione). 

3. Modelowanie - Dozwolone wszystkie narzędzia i przybory do Modelowania. 
4. Kolor - czarny, jednolity. 
5. Ubranie - Modne na czasie. Mundury militarne, stroje historyczne nie są dozwolone. 
6. Czas wykonania: 25 minut 

II KONKURENCJA – MODELOWANIE DŁUGICH WŁOSÓW  

- godzina 12.35 

Kategoria modna  

Fryzura nadająca się do noszenia przez klienta i mająca męski wygląd. Artystyczne 
i fantazyjne fryzury są zakazane. 

1. Mokre włosy – Przed rozpoczęciem konkurencji Przewodniczący Komisji Kontroli przydzieli 2 minuty 
na zmoczenie włosów modela. Włosy muszą być zaczesane płasko do tyłu. Komisja Kontroli sprawdza 
czy polecenie zostało wykonane, jeśli nie włosy zostaną zmoczone przez Komisję. 

2. Długość włosów – Długość włosów na czubku głowy oraz grzywki jest dowolna, na obwodzie (boki 
i tył) muszą być minimum 5 cm długie.  

3. Strzyżenie nie jest dozwolone. 
4. Kolor – Wymagane jest zastosowanie harmonijnego przejścia między dwoma lub większą ilością 

odcieni kolorów, 50% drugiego koloru musi być widoczne (spray kolorowy zabroniony).  
5. Stylizacja – Dozwolone wszystkie narzędzia (szczotki, grzebienie, żelazka elektryczne itp.). 
6. Ubranie – modne na czasie. Mundury militarne, stroje historyczne nie są dozwolone. 
7. Czas wykonania: 20 minut 

UWAGA ! 
 Konkurencje zawodnik wykonuje na główce manekina ( od 1 do 2 szt. ) 

 Manekin w czasie przejścia jury siedzi twarzą zwróconą do lustra.  

 Za nie przestrzeganie zasad i ustaleń zawartych w REGULAMINIE każdy członek Komisji 
Kontroli ma prawo przyznać zawodnikowi do 3 punktów karnych za każde uchybienie. 

 Dyskwalifikacja w przypadku zamiany numeru lustra. 

OCENA: maksymalnie 30 punktów, 
minimalnie – w zależności od ilości uczestników. 
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OCENA POSZCZEGÓLNYCH KONKURENCJI 

Do oceny zadań wykonywanych przez poszczególnych uczestników powołuje się: 

a) Komisję Sędziowską 
b) Komisję Kontroli  

Wymienione Komisje pracują na podstawie wewnętrznych regulaminów. Zadania konkursowe będą oceniane 
w skali od 20 - 30 punktów. 
W razie nie przestrzegania zasad niniejszego regulaminu przez uczestników, każdy członek Komisji Kontroli 
ma prawo przyznać od 1 - 5 punktów karnych za jedną konkurencję. Zawodnicy mają prawo sprawdzić ilość swoich 
punktów karnych na wykazie wyników. O lokacie każdego z zawodników zdecyduje suma punktów za wykonanie 
zadania, wchodzące w zakres poszczególnych konkurencji z uwzględnieniem punktów karnych. 

SPRAWY FINANSOWE 

Koszty organizacyjne imprezy pokrywa organizator mistrzostw. Koszty dojazdu i wyżywienia poszczególnych 
uczestników pokrywają osoby delegujące. 

Zwycięzcy w poszczególnych konkurencjach (fryzjerstwo damskie i fryzjerstwo męskie) zdobywają tytuł mistrzów 
regionu gorzowskiego na rok 2016 oraz otrzymują puchary ufundowane przez Prezesa Izby Rzemiosła 
i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp. 

Zdobywcy czołowych miejsc w mistrzostwach otrzymują dyplomy i upominki ufundowane przez organizatora 
i sponsorów oraz uzyskają prawo reprezentowania Izby Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp. 
na Mistrzostwach Polski, które odbędą się w Poznaniu br. 

POKAZ ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH 

UWAGA:  

Po zakończeniu Konkursu Fryzjerskiego odbędzie się pokaz zadań 
egzaminacyjnych, które obowiązują na egzaminie praktycznym czeladniczym 
i mistrzowskim w zawodzie fryzjer. 

WSTĘP WOLNY 


