תקנון וחוקי התחרות
עיצוב שיער
בוגרים

לוח זמני התחרויות באמנות עיצוב השיער וסטיילינג
ג'וניורס | נשים | תסרוקת ערב
אופנתית לשיער ארוך
תפיסת עמדת עבודה מול
12:20
מראה
מעבר ועד השופטים
12:25
תחילת התחרות  35דק'
12:30
סוף התחרות
13:05
מעבר השופטים
13:10
סיום
13:20
ג'וניורס | גברים | תספורת
אופנתית
תפיסת עמדת עבודה מול
13:30
מראה
מעבר ועד השופטים
13:35
תחילת התחרות  25דק'
13:40
סוף התחרות
14:05
מעבר השופטים
14:10
סיום
14:25

15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:40

נשים |בניית תדמית
FULL FASHION LOOK
תפיסת עמדת עבודה מול
מראה
מעבר ועד השופטים
תחילת התחרות  5דק'
סוף התחרות
מעבר השופטים
סיום

תסרוקת ערב אופנתית שיער ארוך
12:20
12:25
12:30
13:05
13:10
13:20

תפיסת עמדת עבודה מול
מראה
מעבר ועד השופטים
תחילת התחרות  35דק'
סוף התחרות
מעבר השופטים
סיום
גברים | תספורת אופנתית

13:30

תפיסת עמדת עבודה מול מראה

13:35
13:40
14:05
14:10
14:25

מעבר ועד השופטים
תחילת התחרות  25דק'
סוף התחרות
מעבר השופטים
סיום

15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:40

ג'וניורס | תסרוקת כלה
12:20

תפיסת עמדת עבודה מול מראה

12:20

12:25
12:30
12:55
13:00
13:10

מעבר ועד השופטים
תחילת התחרות  25דק'
סוף התחרות
מעבר השופטים
סיום

12:25
12:30
12:55
13:00
13:10

Trendג'וניורס| נשים| תספורת אופנתית-
Cut
תפיסת עמדת עבודה מול מראה
13:30
13:35
13:40
14:20
14:30
14:35

גברים |בניית תדמית
FULL FASHION LOOK
תפיסת עמדת עבודה מול
מראה
מעבר ועד השופטים
תחילת התחרות  5דק'
סוף התחרות
מעבר השופטים
סיום

תסרוקת כלה

מעבר ועד השופטים
תחילת התחרות  40דק'
סוף התחרות
מעבר השופטים
סיום
נשים |תסרוקת פנטזיה Fantasy

15:10

תפיסת עמדת עבודה מול מראה

15:15
15:20
15:25
15:30
15:40

מעבר ועד השופטים
תחילת התחרות  5דק'
סוף התחרות
מעבר השופטים
סיום

תפיסת עמדת עבודה מול
מראה
מעבר ועד השופטים
תחילת התחרות  25דק'
סוף התחרות
מעבר השופטים
סיום

נשים | תספורת אופנתית
Trend Cut
תפיסת עמדת עבודה מול
13:30
מראה
מעבר ועד השופטים
13:35
תחילת התחרות  40דק'
13:40
סוף התחרות
14:20
מעבר השופטים
14:30
סיום
14:35
ג'וניורס |נשים| תסרוקת יום )פן(
על שיער ארוך
תפיסת עמדת עבודה מול
15:10
מראה
מעבר ועד השופטים
15:15
תחילת התחרות  25דק'
15:20
סוף התחרות
15:45
מעבר השופטים
15:50
סיום
16:00

ייתכנו שינויים בלוח הזמנים ט.ל.ח
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קטגוריות התחרות – אליפות  OMCישראל 2019
להלן קטגוריות ההשתתפות למעצבי השיער:

אמנות עיצוב השיער עמודים  8עד 20

קטגוריות שיער לבוגרים
.1תסרוקת ערב אופנתית על שיער ארוך
.2תסרוקת כלה BRIDAL -
.3תספורת לאישה כולל עיצוב שיער TREND CUT
.4תספורת לגבר כולל עיצוב שיערBARBER -
.5בניית תדמית לנשים | FULL FASHION
.6בניית תדמית לגברים | FULL FASHION
.7תסרוקת פנטזיהFANTASY -
 .8עבודה מצולמת תספורות נשים – LADIES POSTER
.9עבודה מצולמת תספורות גברים POSTER GENTS -

קטגוריות שיער לצעירים
.1תסרוקת ערב אופנתית לשיער ארוך
.2תסרוקת כלה – BRIDAL
.3תספורת לאישה כולל עיצוב שיער TREND CUT
.4תספורת לגבר כולל עיצוב שיערBARBER -
 .5תסרוקת יום – עיצוב שיער )באמצעות מכשירים חמים( DAY STYLE -
 .6תסרוקת פנטזיהFANTASY -
.7עבודה מצולמת תספורות נשים – LADIES POSTER
.8עבודה מצולמת תספורות גברים POSTER GENTS -
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כללי יסוד החלים על המשתתפים
.1סדר מספרי המראות  :הגרלת המספרים תתבצע לפני תחילת התחרות.
כל מתמודד יתבשר על מספרו לפני תפיסת עמדת העבודה ברחבת התחרות.

 .6הפרת כללי תקנון התחרות או כל הפרה של כללי השתתפות בתחרות יגרמו לפסילה
על-ידי וועדת התחרות ,בהתאם לרשימת הפרות ופסילות מתאימות.

המשתתף ייגש אל עמדת העבודה ויתמקם ע"פ מספר המראה והמספר המופיע בצירוף
לשמו במעטפה סגורה )ועדת השופטים תבדוק את ההתאמה בין מספרי המראות לבין
שמות המשתתפים(.

 .7נקודות פסילה :מינימום בסיסי של נקודות פסילה הינו  15נקודות עבור כל הפרה.
נקודות פסילה ייקבעו וייחשבו על-ידי ועדה בת חמישה שופטים.
אם צוות השופטים כולל שישה חברים או יותר ,לכל  15נקודות פסילה שצוינו יתווספו 3
נקודות פסילה נוספות מכל שופט נוסף עבור הפרה אחת.
כמות סופית של נקודות פסילה לא תעלה על  30עבור כל הפרה.

 .2חל איסור על הדוגמנים או גורמים אחרים להתערב או לעזור למשתתפים בתחרות
)בכל המקצועות המשתתפים(.
 .3בזמן סיור של חבר השופטים בין העמדות ,על הדוגמנים לשבת עם הפנים אל
המראה.
 .4בקטגוריות השיער בזמן התחרות על הדוגמנים או הדוגמניות ללבוש חלוק.

 .8הרחקה מהתחרות
הרחקה מהשתתפות בתחרות תחול במקרים הבאים:
א .החלפת דוגמנים בזמן התחרות.
ב .החלפת מספרי המראה בין המשתתפים.

 .5חבר השופטים יעשה סבב אחד בלבד לצורך ביצוע ההערכה להתרשמות הכללית
מהעבודות.
עבודות שהוכנו מראש ומוצגות כמוכנות הינם בקטגוריות הבאות:















תדמית אופנה בקטגוריית שיער )(Full Fashion Look
תסרוקת פנטזיה
איפור גוף ) -Body Artעבודה מוכנה למחצה(
איפור לתצוגת אופנה
עבודה מצולמת – שיער גברים | נשים לשער של מגאזין מקצועי
עבודה מצולמת  -איפור לשער של מגאזין מקצועי
עבודה מצולמת -ציפורניים לשער של מגאזין מקצועי

עיצוב טיפסים בצבעי אקריל – נושא העולם החי וטבע )(BOX
 -One-Struckעיצוב וציור סיני – נושא זר פרחים )(BOX
תלת מימד - 3D -נושא זר פרחים )(BOX
עיצוב אביזרים )אקססוריז( -תכשיטים באקריל )(BOX
 – Mix-Mediaנושא חופשי )(BOX
תדמית אופנה בקטגוריית ציפורניים )(Full Fashion Look

בכל קטגוריה יש להשתתף עם דוגמן או דוגמנית אחת\ד בלבד .חל איסור על שילוב חיות במסגרת התחרות | *עבודה מוגשת בקופסה )(BOX
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כללים – חוקים
עיצוב השיער  -קטגוריית מעצבי שיער בוגרים
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תקנון עבור המשתתפים בתחרות מעצבי שיער בוגרים
| נשים |
תספורת אופנתית לאישה ,כולל עיצוב שיער | Trend Cut
קטגוריה זאת ניתנת לשילוב עם קטגוריה נוספת -בניית תדמית  -נשים ) Full Fashion Lookקומבינציה(
הגבלת גיל :אין הגבלת גיל
מטרת התחרות – חשיפת מעצבי שיער מוכשרים ונועזים .על אמן השיער יש להפגין מיומנות שליטה בצבעי שיער ובתספורת אישה חדשנית.
תספורת אופנתית הכוללת עיצוב |Trend Cut
בקטגוריה זאת חל איסור על תסרוקת "פנטזיה".
חבר השופטים יעניק תשומת לב מיוחדת לצביעת השיער ,חדשנות ,תעוזה.
שיער לח או רטוב
 יש להקפיד להרטיב את השיער ולסרק את השיער לאחור .על השיער להיות חלק
 לפני תחילת העבודה אסור להשתמש בתכשירים לעיצוב  -מלבד מים
 במצב של אי-מילוי הדרישה עלולים המשתתפים לקבל נקודות פסילה

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

צבע :יש להשתמש בשני גווני צבע או יותר )חל איסור על שימוש בגוון אחד( על המעבר בין הגוונים יש להיות הרמוני והדרגתי.
חל איסור על שימוש בתרסיס צבע מותר להשתמש בגוונים נועזים.
תספורת :לפני התחרות ,על השיער להיות לכל הפחות באורך  8ס"מ ,חל איסור על תספורת מוכנה מבעוד מועד.
כלי עבודה :ללא הגבלה.
תכשירי עיצוב :אין הגבלת שימוש בתכשירי עיצוב השיער השונים.
תוספות שיער מלאכותיות :מותר להשתמש בתוספות שיער עד  20%מכלל שטח השיער.
איפור  :איפור מוגזם )תיאטרלי( עלול לגרור לנקודות פסילה.
נקודות פסילה  :באם המתמודדים לא יכבדו את כללי התחרות המפורטים לעיל ,יקנסו על-ידי מועצת השופטים באמצעות
מתן נקודות פסילה .בהתאם לרשימה המפרטת את הפרות הכללים ונקודות הפסילה על הפרת הכללים.
זמני התחרות ועמידה בזמנים :התספורת תיעשה במהלך הזמן הקצוב ,מועצת השופטים תקיים אכיפה לכללי התקנון.

זמן לביצוע 40 :דקות.
ציונים :ציון מקסימלי יעמוד על  30נקודות ,הציון מינימלי –  21נקודות.
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תקנון עבור המשתתפים בתחרות מעצבי שיער בוגרים
| גברים |
תספורת אופנתית לגבר ,כולל עיצוב זקן | Barber Trend Cut
קטגוריה זאת ניתנת לשילוב עם קטגוריה נוספת -בניית תדמית ,גברים ) -Full Fashion Lookקומבינציה(
הגבלת גיל :אין הגבלת גיל
תספורת אופנתית ,לגברים -כולל עיצוב זקן ועיצוב שיער | Barber Trend Cut
המשתתפים יציגו עיצוב תספורת אופנתית לגבר כולל עיצוב זקן
עיצוב סופי ,מעודכן ותואם את סגנון התספורת במדיה החברתית או מגזין אופנה.
יש לעיין בתמונת השראה )עבודה לדוגמה( לפני ביצוע העבודה!
שיער לח או רטוב





יש להקפיד להרטיב את השיער ולסרק את השיער לאחור.
על השיער להיות חלק
לפני תחילת העבודה אין להשתמש בתכשירים לעיצוב  -מלבד מים
במצב של אי-מילוי הדרישה עלולים המשתתפים לקבל נקודות פסילה

 .1צבע :על המעבר בין הגוונים להיות הרמוני ,חל איסור להשתמש בצבע אחד בלבד או בתרסיסי צבע ,שימוש בגוון נועז לא יעלה על  20%מכלל השיער.
 .2אורך השיער :לפני תחילת התחרות על השיער בחלק העורפי להיות באורך לכל הפחות  2ס"מ .על אורך השיער שבאזורי האוזניים
לכל הפחות להיות  5ס"מ ,אורך השיער באזור הפדחת יכול להיות בכל אורך רצוי.
 .3כלי התספורת :אין הגבלת שימוש בכלי העבודה.
 .4תכשירים :אין הגבלת שימוש בתכשירי עיצוב לשיער )ספריי מקשה ,חימר וכו'(.
 .5בגדים :על בגדי הדוגמן להיות תואמים לאופנה העדכנית .חל איסור להשתמש במדי צבא או בתחפושת ,חל איסור על השתתפות ללא בגדים עליוניים.
 .6עיצוב זקן  :על העיצוב להיות מוקפד ברוח התקופה.
 .7נקודות פסילה :באם המתמודדים לא יכבדו את כללי התחרות המפורטים לעיל ,יקנסו על-ידי מועצת השופטים באמצעות
מתן נקודות פסילה .בהתאם לרשימה המפרטת את הפרות הכללים ונקודות הפסילה על הפרת הכללים.
זמן לביצוע 25 :דקות.
ציונים :ציון מקסימלי יעמוד על  30נקודות ,הציון מינימלי –  21נקודות.
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תקנון עבור המשתתפים בתחרות עיצוב שיער בוגרים
| נשים |
תסרוקות כלה
מטרת הקטגוריה :חשיפת מעצבי שיער מוכשרים עם יכולות יצירתיות בעיצוב תסרוקות כלה ,שילוב קונספטואלי בין שיער ,איפור ושמלת כלה.
הגבלת גיל :אין הגבלת גיל
תסרוקת כלה :בקטגוריה זאת המתמודדים מבצעים תסרוקת כלה.
 בעת מעבר השופטים ולפני קריאת  STARTיש לסרק את השיער לאחור
 במצב של אי-מילוי הדרישה עלולים המשתתפים לקבל נקודות פסילה
בקטגוריה זאת חל איסור על תסרוקות "פנטזיה" או תספורת או תסרוקות תיאטרלית.
על עיצוב תסרוקת הכלה יש להיות תואמת את רוח התסרוקות העדכניות.
חבר השופטים יעניק תשומת לב מיוחדת לצביעת השיער ,חדשנות ,דיוק ,ניקיון ביצוע וייחודיות.
שיער מוברש או גלי





.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

לפני תחילת התחרות יש להקפיד להבריש את השיער לאחור.
דוגמניות ייגשו אל רחבת התחרות כששיערן חלק או גלי )לא מתולתל או תפוס באמצעות סיכות ,גומיות וכלי עזר שונים(
חל איסור להכין את התסרוקת מבעוד מועד )אין לאסוף את השיער לקוקו(
במצב של אי-מילוי הדרישה עלולים המשתתפים לקבל נקודות פסילה

מראה השיער :על התסרוקת להיות תואמת לרוח התקופה ולסגנון הרווח ברשתות החברתיות.
צבע :המעבר בין הגוונים חייב להיות הרמוני .חל איסור על שימוש בתרסיסי צבע במהלך העבודה.
תכשירים לעיצוב השיער :אין הגבלת שימוש בתכשירי עיצוב לשיער )ניתן להשתמש במספרים על -מנת לסדר את קצוות השיער(.
תוספות הארכת שיער ,שזירת שיער  :מותר השימוש בתוספות שיער עד  20%מכלל שטח השיער.
קישוטים :על הקישוטים להיות מותאמים לתסרוקת .כמות מופרזת של קישוטים ,או קישוט נועז עלולים לחייב את המתמודד בנקודות פסילה.
חל איסור על שימוש בקישוטים העשויים מתוספות שיער למיניהן )תלתלים ,צמות מלאכותיות ,רעמות וכו'(.
על הקישוטים להוות פחות מ 20%-משטח התסרוקת.
ביגוד :שמלת כלה
נקודות פסילה  :באם המתמודדים לא יכבדו את כללי התחרות המפורטים לעיל ,יקנסו על-ידי מועצת השופטים באמצעות
מתן נקודות פסילה .בהתאם לרשימה המפרטת את הפרות הכללים ונקודות הפסילה על הפרת הכללים.
זמני התחרות ועמידה בזמנים :התספורת תיעשה במהלך הזמן הקצוב ,מועצת השופטים תקיים אכיפה לכללי התקנון.

זמן לביצוע 25 :דקות.
ציונים :ציון מקסימלי יעמוד על  30נקודות ,הציון מינימלי –  21נקודות.
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תקנון עבור המשתתפים בתחרות עיצוב שיער בוגרים
| נשים | בניית תדמית | Full Fashion
קטגוריה זאת ניתנת לשילוב )קומבינציה( עם קטגוריה נוספת -תספורת אופנתית נשים
הגבלת גיל :אין הגבלת גיל
אמני עיצוב השיער -נשים -עבודות שהוכנו מראש.
חל איסור על עיצוב שיער )תיאטרלי( אמנותי או אוונגרדי.
מטרת הקטגוריה :חשיפת מעצבי שיער מוכשרים ויצירתיים "סטייליסטים" .על המתמודד לגבש את יכולות העיצוב והדמיון שלו ליצירת עיצוב אחד מושלם כקונספט .שילוב בין
שיער ,איפור ,ציפורניים ביגוד ואביזרי אופנה כשעיצוב השיער הוא הנושא המרכזי .ההבעה כוללת את מגמת האופנה העתידנית או העכשווית וזאת ע"פ דמיונו.
עבודה שהוכנה מראש -קטגוריה זאת מוצגת בפני השופט קטגוריה מוכנה מבעוד מועד,
יצירת מראה ה - Full Fashion Look-חבר השופטים יקדיש תשומת לב מיוחדת לצבע השיער.
הדוגמניות והמתמודדים ייגשו אל בימת תחרות ה ,“Full Fashion Look” -השופטים יעניקו את ניקודיהם לכל עבודה על פי:
עיצוב שיער

איפור

לבוש

אביזרים אופנתיים נלווים סטיילינג.

מקוריות ,חדשנות ועוד.

הערה :לרשות המתחרים יהיו  5דקות לנגיעות האחרונות הסידורים האחרונים למראה הסופי.

.2
.3
.4
.5
.6

שיפוט העבודה על-ידי חבר השופטים יבוצע בשני שלבים :בשלב ראשון הדוגמנית תעמוד ליד הראי בעל מספר המתחרה שלה
לאחר-מכן הדוגמנית תפנה לקבלת השיפוט הסופי .הדוגמנית תישא את מספר הראי של המתחרה המשתתף בתחרות,
עליה לשאת מספר זה עד סיומה של התחרות.
חל איסור להשתמש בתוספות שיער מכל סוג.
נקודות פסילה :המשתתפים שלא יכבדו את הכללים המפורטים לעיל יקנסו על-ידי מועצת השופטים באמצעות מתן נקודות הפסילה ,בהתאם לרשימה המפרטת את הפרות
הכללים ונקודות הפסילה על הפרות כללים אלו.
נקודות פסילה :זמן המוקצב להכנות 5 :דקות.
ציונים :מקסימלי –  30נקודות ,מינימלי –  21נקודות.
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תקנון עבור המשתתפים בתחרות עיצוב שיער בוגרים
| גברים | בניית תדמית| Full Fashion
קטגוריה זאת ניתנת לשילוב )קומבינציה( עם קטגוריה נוספת -תספורת אופנתית גברים
הגבלת גיל :אין הגבלת גיל
אמני עיצוב השיער -נשים -עבודות שהוכנו מראש.
חל איסור על עיצוב שיער )תיאטרלי( אמנותי או אוונגרדי.
מטרת הקטגוריה :חשיפת מעצבי שיער מוכשרים עם יכולות יצירתיות בבניית קונספט המגבש עיצוב שיער ,איפור,הלבשה ו"סטיילינג" המביעים ביחד את מגמת האופנה העדכנית.
הערה :בחלק מהבמות אסור לעלות עם בעלי חיים – על-מנת לברר יש ליצור קשר עם המארגנים לפני מועד התחרות.
קטגוריה זאת מוצגת בפני השופט כקטגוריה מוכנה מבעוד מועד ,כעבודה שהוכנה מראש:
עבודות שהוכנו מראש:
ניתן לשתף עד  2דוגמנים במסגרת קטגוריה זאת.
לא ניתן להציג שני עיצובים בו בזמן )שני דוגמנים(.
המשתתף יציג תדמית אופנה על כל פרטיה ) .(Full Fashion Lookעיצוב בקטגוריה זו צריך לשאוף להיראות דומה לעיצוב אופנה המוצג
במגאזינים לאופנה .חבר השופטים יקדיש תשומת לב מיוחדת לצבע השיער.
 .1הדוגמנים יבואו לבימת תחרות ה ,“Full Fashion Look” -כשהם מוכנים להערכת חברי מועצת השופטים
השופטים ישפטו את המראה הכללי של כל דוגמן לפי היבטים הבאים:
עיצוב שיער

איפור

לבוש

אביזרים אופנתיים נלווים סטיילינג.

הערה :לרשות המתחרים יהיו  5דקות לביצוע הסידורים האחרונים למראה הסופי.

.2
.3
.4
.5
.6

שיפוט העבודה על-ידי חבר השופטים יבוצע בשני שלבים :בשלב ראשון הדוגמן יעמוד ליד הראי בעל מספר המתחרה שלו
לאחר-מכן הדוגמן יפנה לקבלת השיפוט הסופי .הדוגמן יישא את מספר הראי של המתחרה המשתתף בתחרות,
עליו לשאת מספר זה עד סיומה של התחרות.
חל איסור להשתמש בתוספות שיער מכל סוג.
נקודות פסילה :המשתתפים שלא יכבדו את הכללים המפורטים לעיל יקנסו על-ידי מועצת השופטים באמצעות מתן נקודות הפסילה ,בהתאם לרשימה המפרטת את הפרות
הכללים ונקודות הפסילה על הפרות כללים אלו.
נקודות פסילה :זמן המוקצב להכנות 5 :דקות.
ציונים :מקסימלי –  30נקודות ,מינימלי –  21נקודות.
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תקנון עבור המשתתפים בתחרות עיצוב שיער בוגרים
| נשים |
תסרוקת ערב אופנתית לשיער ארוך
הגבלת גיל :אין הגבלת גיל
תסרוקת ערב אופנתית לשיער ארוך
בקטגוריה זאת המתמודדים מבצעים תסרוקת ערב
 בעת מעבר השופטים ולפני קריאת  STARTיש לסרק את השיער לאחור
 במצב של אי-מילוי הדרישה עלולים המשתתפים לקבל נקודות פסילה
בקטגוריה זאת חל איסור על תסרוקות "פנטזיה" )או תסרוקות תיאטרליות(.
בתום העבודה ,על העיצוב להיראות מקצועי ,אופנתי ,תואם את התסרוקות במגזין אופנה.
חבר השופטים יעניק תשומת לב מיוחדת לצביעת השיער.
 .1חל איסור על ביצוע תספורות אמנותיות או תסרוקות 'פנטזיה'
 .2צבע :המעבר בין הגוונים חייב להיות הרמוני .חל איסור להשתמש בספרי צבע במהלך העבודה.
 .3תכשירים לעיצוב השיער :ניתן להשתמש בכל סוגי התכשירים ) ניתן להשתמש במספרים על-מנת לסדר את קצוות השיער(
 .4תוספות שיער א' :מותר להשתמש בין  1ל  3תוספות שיער ,חל איסור על שימוש בתוספות שיער מוכנות מראש עם תסרוקת.
 .5תוספות שיער ב ' :רוחב של כל תוספת שיער לא תעלה על  5ס"מ ,מותר כל אורך שיער.
 .6תוספות שיער ג'  :התוצאה הסופית בתסרוקת בשימוש עם תוספות השיער לא תעלה על  40%ממראה הכללי של התסרוקת.
 .7קישוטים א' :על הקישוטים ותוספות השיער להיות מונחים על עמדת העבודה לבדיקה של השופטים.
 .8קישוטים ב' :כמות מופרזת של קישוטים ,או קישוט "צעקני" עלולים לחייב את המתחרה בנקודות פסילה .חל איסור להשתמש בקישוטים העשויים
מתוספות שיער למיניהן )תלתלים ,צמות מלאכותיות ,רעמות וכו'(.
 .9ביגוד :על הביגוד להיות אלגנטי ובסגנון שמלות ערב) .המלצה על לבוש ואיפור תואם(
 .10נקודות פסילה :משתתפים שלא יכבדו את הכללים המפורטים לעיל יקנסו על-ידי מועצת השופטים באמצעות מתן נקודות
פסילה ,בהתאם לרשימה המפרטת את הפרות הכללים ונקודות הפסילה על הפרות כללים הללו.
 .11זמן לביצוע 35 :דקות.
 .12ציונים :הציון המקסימלי יעמוד על  30נקודות ,הציון המינימלי –  21נקודות.
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תקנון עבור המשתתפים בתחרות עיצוב שיער בוגרים
| נשים |
תסרוקת פנטזיה| Fantasy
הגבלת גיל :אין הגבלת גיל
מטרת התחרות  -לחשוף מעצבי שיער מוכשרים .על האמן להראות מיומנויות שליטה מגוונות בחומרי
עבודה תוספות שיער ,אביזרים לשיער ובטכניקות של עיצוב השיער תוך כדי הפגנת יכולת יצירתית "פרי הדמיון"
קטגורית האופנה ,עבודות שהוכנו מראש.
חל איסור על תסרוקות קלאסיות או תספורות אוונגרד.
הערה :בחלק מהבמות אסור לעלות עם בעלי חיים – על-מנת לברר יש ליצור קשר עם המארגנים לפני מועד התחרות.
עבודות שהוכנו מראש:
המשתתפים יוכלו לרשום כמה דוגמנים מראש,
לא ניתן להציג שני עיצובים באותו זמן )שני דוגמנים(.
המשתתף יציג תדמית אופנתית על כל פרטיה ) .(Full Fashion Lookעיצוב בקטגוריה זו צריך לשאוף להיראות דומה לעיצוב אופנתי המוצג במגאזינים לאופנה .חבר השופטים יקדיש
תשומת לב מיוחדת לצבע השיער.
 .1הדוגמנים יבואו אל בימת תחרות הפנטזיה ,כשהם מוכנים להערכת חברי מועצת השופטים .השופטים ישפטו את המראה הכללי של כל
דוגמנ\ית לפי ההיבטים הבאים:
גימור אמנותי של התסרוקת תוך שמירה על הנושא המרכזי שנבחר ע"י המתחרה

מקוריות

ייחודיות

לבוש

אביזרים אופנתיים נלווים.

הערה :לרשותם של המשתתפים זמן של  5דקות על-מנת לבצע את סידור הפרטים האחרונים של המראה הסופי.

.2
.3
.4
.5

שיפוט העבודה על-ידי חבר השופטים יבוצע בשני שלבים :בשלב ראשון יעמוד הדוגמן ליד המראה שלו .לאחר-מכן הדוגמן ינוע על-מנת לקבל את השיפוט הסופי .הדוגמן
ישא את מספר המראה של האמן המשתתף בתחרות ,עליו לשאת מספר זה עד סיומה של התחרות.
נקודות פסילה :המשתתפים שלא יכבדו את הכללים המפורטים לעיל יקנסו על-ידי מועצת השופטים באמצעות מתן נקודות הפסילה ,בהתאם לרשימה המפרטת את הפרות
הכללים ונקודות הפסילה על הפרות כללים אלו.
נקודות פסילה :זמן המוקצב להכנות 5 :דקות.
ציונים :מקסימלי –  30נקודות ,מינימלי –  21נקודות.
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" פוסטר -צילום אופנה "
עבודה מצולמת תספורות נשים – LADIES POSTER
עבודה מצולמת תספורות גברים POSTER GENTS -
שימו לב :בקטגוריה זאת העבודה מוגשת כעבודה מוכנה מבעוד מועד ומוצגת בתערוכת הצילומים
תנאי השתתפות -תחרות זאת פתוחה לכל מקצועני עיצוב השיער
על המתמודד לבצע עיצוב שיער מקורי וחדשני ,העבודה מוגשת כעבודה מצולמת שהוכנה מבעוד מועד.
ביצוע -בקטגוריה זאת ,האמן מפעיל את הדמיון והיצירתיות שלו תוך שימוש בכל האמצעים והחומרים המקצועיים העומדים לרשותו.
הגשה -על המתמודד להציג עיצוב שיער לשיער מגזין אופנה ,לצלם ולהגיש כעבודה מצולמת.
משימה -על המתמודדים לשלוח את התמונות בקבצי תמונות  JPGלדוא"ל בגודל לא פחות מ  DPI 300על גודל 45X30
חל איסור על הדברים הבאים-
עיצוב ,עריכה וריטוש בתוכנות מחשב )פוטושופ(
שימוש בתמונות קנויות או בעבודה שנעשתה על ידי אדם אחר.
קריטריונים והערכה כללית:
רושם כללי -רושם כללי של העבודה בכללותה 10 .נקודות
קומפוזיציה -פריסה נכונה של אלמנטים המרכיבים את התמונה הכללית–  10נקודות
מורכבות -מורכבות בביצוע העבודה .דיוק וניקיון העבודה 10 .נקודות.
דיוק בביצוע -הרמוניה ,צבע השיער ,דיוק בפיניש הפרטים הקטנים  10נקודות.
ייחודיות וחדשנות -עבודה צריכה להיות בעלת עיצוב יוצא דופן .שימוש במוטיבים חדשים .יצירת עיצוב ייחודי  10 .נקודות
זמן לביצוע 5 :דקות.
ציונים :ציון מקסימלי יעמוד על  30נקודות ,הציון מינימלי –  21נקודות
תמונות יש לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוניisraoic@gmail.com :
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איגוד מעצבי השיער ,אמני האיפור ובונות הציפורניים בישראל ,או.אי.סי ישראל
OIC ISRAEL- Organization Israel Coiffure
דוא"ל מזכירות:

יגאל אלון  159ת"א

israoic@gmail.com
טל(972) -03-6091515 :
www.oicisrael.com

פקס(972)-03-6092111 :
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