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Regulamin 

Mistrzostw Fryzjerstwa Damskiego i Męskiego Juniorów 

Lublin, dnia 3 marca 2019 roku   

 

§ 1  

1. Głównym organizatorem Mistrzostw Fryzjerstwa Damskiego i Męskiego Juniorów jest Izba 

Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie oraz:  

- Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Jana Kilińskiego w Lublinie,  

- Branżowa Komisja Fryzjerska przy Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie.   

2. Uczestnikami Mistrzostw są:  

- juniorzy, tj. uczniowie lub pracownicy młodociani, posiadający aktualną umowę o naukę 

zawodu, zatrudnieni w salonach fryzjerskich (u pracodawcy – mistrza). 

Zawodników mogą zgłaszać cechy, szkoły oraz inne organizacje branżowe. Juniorzy wybierają 

konkurencje w zakresie fryzjerstwa damskiego lub męskiego. Zawodnicy mogą startować w 

konkurencji indywidualnej – FALE lub też we wszystkich konkurencjach w poszczególnych 

kategoriach (fryzjerstwo damskie lub męskie). 

W przypadku dużej liczby zgłoszeń o udziale w Mistrzostwach decyduje kolejność zgłoszeń 

zawodników.  Liczba zgłoszeń z powodów organizacyjnych jest ograniczona.   

3. Zawodnicy startują WYŁĄCZNIE NA WŁASNYCH GŁÓWKACH TRENINGOWYCH.   

Brak główki lub zastąpienie jej modelem/modelką skutkować będzie natychmiastowa 

dyskwalifikacją.   

4. Zgłoszenia udziału w Mistrzostwach dokonuje się:  

a. pisemnie poprzez przesłanie zgłoszenia – wypełnionego FORMULARZA – zawierającego 

dane:  

• imię i nazwisko,  

• adres zamieszkania,  

• dane mistrza szkolącego,  

• adres zakładu,  

• zaznaczenie konkurencji, w których będzie startował zawodnik.   

b. Zgłoszenie należy przesłać na adres: Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości  

im. J. Kilińskiego w Lublinie, ul. Chopina 28, 20-023 Lublin, pocztą lub też za pomocą 

poczty elektronicznej: rzemioslo@zsrz.lublin.pl.  
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c. Formularze należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 22 lutego 2019 roku.   

5. Do klasyfikacji na tytuł Mistrza Juniorów Lubelszczyzny 2019 wymagany jest udział  

w konkurencjach oznaczonych w niniejszym Regulaminie:  

• w dziale fryzjerstwa męskiego – należy wziąć udział w dwóch konkurencjach;  

• w dziale fryzjerstwa damskiego – należy wziąć udział w trzech konkurencjach.   

  

6. Koszty organizacyjne Mistrzostw pokrywają Organizatorzy.  

7. Koszty dojazdu pokrywają Uczestnicy we własnym zakresie.   

8. Dodatkowych informacji udziela Biuro Mistrzostw:  

• Tadeusz Głaz – Przewodniczący Branżowej Komisji Fryzjerskiej – tel. 501 712 843;  

• Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Jana Kilińskiego w Lublinie –  

tel. 81 532 86 69, 81 534 00 69, 81 534 26 99.  

  

§ 2  

JUNIORZY – FRYZJERSTWO DAMSKIE   

I konkurencja – FALE WYCISKANE NA MOKRO  

1. Zawodnicy wykonują FALE NA MOKRYCH WŁOSACH. Włosy muszą być mokre  

i zaczesane gładko do tyłu.   

2. Długość włosów – MAKSYMALNIE 30 cm od wierzchołka głowy.  

3. Narzędzia – grzebienie.  

4. Produkty: dopuszczalne są wszystkie środku używane do stylingu.   

5. Ubrania:  odpowiednie do charakteru uczesania.   

6. Czas trwania konkurencji: 25 minut.    

7. Ocena: maksymalnie – 30 punktów, minimalna – 20 punktów.   

Komisja Kontroli za nieprzestrzeganie powyższych kryteriów może ukarać zawodnika 

punktami karnymi od 1 do 3.   

  

II konkurencja – UCZESANIE FRYZURY DZIENNEJ KONSUMENCKIEJ   

1. Zawodnicy wykonują modną fryzurę dzienną konsumencką. Fryzura nie może być zbyt 

artystyczna oraz nie może zawierać zbyt dużo lakieru do włosów.  

2. Długość włosów: maksymalnie 25 cm mierząc od wierzchołka głowy.   

3. Mokre włosy: przed rozpoczęciem konkurencji włosy muszą być mokre i gładko zaczesane do 

tyłu. Przewodniczący Komisji Kontroli może zmoczyć włosy, jeśli uzna, że są za suche.   

http://www.zsrz.lublin.pl/
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4. Narzędzia: dozwolone są wszystkie narzędzia i przybory modelujące.   

5. Produkty: dozwolone są wszystkie produkty.   

6. Kolor włosów: wybór koloru włosów jest dowolny, zabronione są kolorowe spraye.   

7. Ubrania: dzienne, odpowiednie do linii fryzury i aktualnej mody.  

8. Czas trwania: 25 minut.   

9. Ocena: jurorzy oceniają, czy zawodnik właściwie wykonał fryzurę dzienną (konsumencką).   

Oceniany jest efekt, harmonia i zgodność fryzury z aktualnymi trendami konsumenckimi.   

Ocena maksymalna – 30 punktów, ocena minimalna – 20 punktów.   

10. Dodatkowa ocena – za kolor.   

  

III konkurencja – UCZESANIE FRYZURY WIECZOROWEJ   

1. Zawodnicy wykonują elegancką fryzurę wieczorową na bazie fryzury dziennej uprzednio 

uczesanej. Komisja Kontroli sprawdzi powyższe wymagania.   

2. Włosy: muszą być uczesane w sposób podkreślający modny, wieczorowy charakter fryzury.  

3. Narzędzia: dozwolone są wszystkie narzędzia i przybory modelujące.  

4. Produkty: dozwolone są wszystkie produkty.   

5. Kolor: zabronione są kolorowe spraye.   

6. Dopinki, ozdoby: dozwolone są ozdoby biżuteryjne, ozdoby zrobione z włosów lub podobnych 

włókien.  Długość dopinek – dowolna.   

Do wykonania fryzury można użyć maksymalnie 2 dopinek, przy czym dopinki i ozdoby nie 

mogą przekraczać 40% całej fryzury.  

Zabronione jest stosowanie pełnych peruk.  

7. Ubrania: ubranie i makijaż muszą być zgodne z linią i wieczorowym charakterem fryzury.  

8. Czas trwania konkurencji: 40 minut.   

9. Ocena: maksymalna liczba punktów – 30, minimalna ocena – 20.  

10. Dodatkowa ocena – za kolor.   

  

Odnośnie konkurencji I, II i III FRYZJERSTWO DAMSKIE:  

1. Zawodnicy wykonują fryzury na własnych główkach.  

2. Dopuszcza się możliwość korzystania z dwóch główek, przy czym konkurencja II i III 

wykonywana jest na jednej i tej samej główce.  

3. Włosy na główkach mają być przeczesane.   

  

IV konkurencja FRYZURA ŚLUBNA  

1. Konkurencja jest wykonywana na główce treningowej. Fryzura musi mieć charakter wizytowy.   

2. Włosy główek treningowych są rozpuszczone i gładko zaczesane do góry (mokre lub suche – 

według uznania zawodnika).   

3. Fryzura w tej konkurencji jest fryzurą wykonywaną przy użyciu rąk i dowolnych narzędzi 

fryzjerskich (dopuszczalne dopinki do 30% fryzury gotowej).  

http://www.zsrz.lublin.pl/
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4. Kolor: dowolny. Zabrania się używania kolorowych sprayów.   

5. Makijaż należy dostosować jak do fryzury wieczorowej.  

6. Wszystkie produkty, z zastrzeżeniem punktu 4, są dozwolone.   

7. Czas trwania konkurencji: 35 minut.   

8. Fryzurę zawodnicy wykonują na własnych główkach treningowych.  

 

§ 3 

JUNIORZY – FRYZJERSTWO MĘSKIE 

I konkurencja – UCZESANIE FRYZURY UŻYTKOWEJ  

Jest to fryzura nadająca się do noszenia przez klienta i mająca męski wygląd. Fryzury artystyczne i 

fantazyjne są zakazane.   

1. Mokre włosy: zawodnik wykonuje fryzurę na mokrych włosach zaczesanych do tyłu. Komisja 

Kontroli może dodatkowo zwilżyć włosy.   

2. Długość włosów: dowolna.   

Zabronione jest strzyżenie podczas wykonywania konkurencji.  

3. Kolor: dopuszcza się włosy farbowane, dwa lub trzy odcienie.  

4. Narzędzia i produkty: fryzura powinna być wykonana przy użyciu dostępnych na rynku 

narzędzi oraz środków do stylingu i utrwalenia.  

5. Ubranie: odpowiednie do aktualnej mody.  

6. Czas trwania konkurencji: 20 minut.   

7. Ocena: maksymalnie – 30 punktów, minimalnie – 20 punktów.   

  

II konkurencja – STRZYŻENIE I UCZESANIE FRYZURY KLASYCZNEJ  

Zawodnicy wykonują fryzurę, która pod względem kształtu i wykonania odpowiada klasycznemu 

strzyżeniu męskiemu. Konkurencja obejmuje strzyżenie i uczesanie. Kark i kontury boczne muszą być 

wycieniowane.  

       1. Mokre włosy: zawodnik wykonuje fryzurę na mokrych, zaczesanych do góry włosach.  

2. Długość włosów: na czubku głowy minimum 7 cm, na obrzeżach (boki i tył) – minimum 2 cm 

długości przed rozpoczęciem konkurencji.  

Przed rozpoczęciem konkurencji Komisja Kontroli sprawdza, czy linia karczku  

i kontury boków nie zostały wcześniej degażowane lub wycieniowane.  Zabronione jest 

używanie flamastrów i innych przyborów do zaznaczania linii strzyżenia.   

3. Narzędzia: nożyczki, grzebienie, szczotki, suszarka.  

Zabronione jest używanie nożyczek do degażowania (również nożyczek podwójnych), 

wszystkich maszynek do strzyżenia, lokówek, elektrycznych grzebienio-suszarek.  

4. Produkty: wszystkie produkty do układania włosów i utrwalania fryzur są dozwolone.   

5. Kolor: dopuszcza się dwa lub więcej odcieni.  

http://www.zsrz.lublin.pl/
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6. Ubrania: odpowiadające linii fryzury i aktualnej modzie.   

7. Czas trwania konkurencji: 50 minut.  

8. Ocena: maksymalnie można uzyskać 30 punktów, minimalnie – 20.  Dopuszcza się dodatkową 

ocenę za kolor.    

 

  

 

Odnośnie konkurencji I i II JUNIORZY – FRYZJERSTWO MĘSKIE:  

1. Zawodnicy wykonują fryzury na własnych główkach;  

2. I i II konkurencja wykonywane na oddzielnych główkach.  

  

§ 4  

1. Do oceny zadań wymienionych w § 2 i § 3 Branżowa Komisja Fryzjerska powołuje Komisję 

Sędziowską w składzie co najwyżej 10 osób.    

2. Dla sprawnego i zgodnego z ustaleniami niniejszego Regulaminu przebiegu Mistrzostw,  

Branżowa Komisja Fryzjerska powołuje Komisję Kontroli w składzie do 5 osób.  

3. Komisje wymienione w punkcie 1 i 2 pracują na podstawie Regulaminu uchwalonego przez 

Branżową Komisję Fryzjerską.   

4. Dyskwalifikacja zawodnika następuje w przypadku stwierdzenia przez Komisję Kontroli:  

a. zmiany lub zamiany główki treningowej,  

b. zmiany stanowiska (lustra),  

c. braku samodzielności w wykonaniu zadania konkursowego.  

  
§ 5  

1. Zadania konkursowe będą oceniane w skali od 20 do 30 punktów. Każdy sędzia musi przydzielić 

trzy najwyższe noty, tj. 30, 29 i 28 punktów, oraz trzy najniższe noty: 20, 21 i 22 punkty.   

2. W razie nieprzestrzegania zasad regulaminu, każdy członek Komisji Kontroli ma prawo 

przyznać maksymalnie 3 punkty karne  za każdą konkurencję.  

3. O lokacie zawodnika startującego w konkurencjach na tytuł Mistrza Juniorów Lubelszczyzny 

2019 decyduje suma punktów sędziów z uwzględnieniem punktów karnych:  

a. fryzjerstwo damskie – dwie konkurencje;  

b. fryzjerstwo męskie – dwie konkurencje.   

4. Do przyznania tytułu Mistrza Juniorów Lubelszczyzny 2019 wymagany jest udział co najmniej 

3 zawodników w każdej kategorii. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby zawodników, 

konkurs odbywa się, lecz nie zostanie przyznany tytuł Mistrza Juniorów Lubelszczyzny 2019 w 

danej kategorii.   

5. O lokacie zawodnika startującego w konkurencji indywidualnej decyduje suma punktów za daną 

konkurencję z uwzględnieniem punktów karnych.   

  

http://www.zsrz.lublin.pl/
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§ 6 

1. Laureaci Mistrzostw mogą ubiegać się o zwolnienie z części egzaminu praktycznego na 

tytuł czeladnika w zawodzie fryzjer w zakresie konkurencji objętych Mistrzostwami.   

2. Laureaci Mistrzostw obligatoryjnie biorą udział w Ogólnopolskich Otwartych 

Mistrzostwach Fryzjerstwa w Poznaniu.   

  

 

Regulamin Mistrzostw Fryzjerstwa Damskiego i Męskiego został zatwierdzony przez Branżową  

Komisję Fryzjerską, działającą przy Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie  

Przewodniczący Branżowej Komisji Fryzjerskiej 

przy Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie  

Tadeusz Głaz  

/-/  

  

  

  

                                                                                                                      

  

http://www.zsrz.lublin.pl/

