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Абитуриентска прическа – КОК с ВЪЛНА 
 Време за изпълнение: 50 минути 
 Подготовка: Състезателите подхождат към работните места, настаняват моделите 
и разполагат инструментите си. Състезателите ще бъдат помолени да срешат косите 
на моделите и да се отстранят от подиума, докато мине журито за проверка. Журито 
по преценка ще среши косата в същата посока, в която е. След проверката 
състезателите се връщат на подиума и започват състезанието. Инструменти и 
продукти за стилизиране: Всички инструменти и продукти за стилизиране са 
позволени.  
Цвят: Максимум три хармонични цвята, в това число и основният цвят. Не се допуска 
употребата на зелено, синьо и цветни спрейове. 
 Украшения (орнаменти) са позволени.  
Журиране: Журито ще оценява цялостната визия на подстригването, стилизирането 
и цвета. Журито трябва да има възможност да вижда модела от всички страни. 
Удължения (екстеншъни) са позволени, но се поставят преди проверката на журито за 
постигане на обем, дължина или цвят. Не трябва да се използват като орнаменти или 
украшения. 
 Точки. Максимум 30 точки. Минимум 25 точки.  
 
 
 
САЛОННО ПОДСТРИГВАНЕ 2 категории /дамско и мъжко/: 
Категория: Салонно подстригване Време за изпълнение:   
- 45 минути за дамско подстригване; 
- 35 минути за мъжко подстригване. 
 Подготовка: Състезателите подхождат към работните места, настаняват моделите 
и разполагат инструментите си. Състезателите ще бъдат помолени да намокрят 
косите на моделите и да ги срешат право назад, след което да се отстранят от 
подиума. Журито проверява и по преценка сресва косата на модела. След проверката 
участниците ще бъдат поканени обратно на подиума. 
 Подстригване:   
За дамско подстригване - преди началото на подстригването дължината на косата 
трябва да е минимум 10 см навсякъде по главата. Косата трябва да бъде подстригана 
минимум 5 см в рамките на състезателното време. Бръсненето е забранено. 
Минималната дължина на косата е 2 см.  



За мъжко подстригване - преди началото на подстригването дължината в горната 
част е по избор. Ако косата под оксипитала до врата и периметъра над ушите е по-къса 
от 3 сантиметра, се налагат наказания. Бакенбардите могат да са предварително 
подстригани.  
Цвят: Максимум три хармонични цвята, в това число и основният цвят. Не се допуска 
употребата на неонови цветове и спрейове. За мъжка прическа са позволени бял, черен, 
кафяв, сребърен и рус. 
 Инструменти за подстригване: Всички инструменти за подстригване са позволени. За 
мъжко подстригване всички инструменти за подстригване са позволени през първите 25 
минути. В оставащите 10 минути всички инструменти трябва да бъдат отстранени. 
 Инструменти и продукти за стилизиране: Всички инструменти и продукти за 
стилизиране са позволени.  
Украшения: Употребата на украшения е забранена. 
 Журиране: Журито ще оценява цялостната визия на подстригването, стилизирането и 
цвета. Журито трябва да има възможност да вижда модела от всички страни.  
Точки. Максимум 30 точки. Минимум 25 точки.  
 
„Най-добър млад гримьор“   
Общи правила: Моделите трябва да са с добре почистени лица, без никакъв грим или 
основа. На лицето трябва да бъде нанесен само крем за лице, подбран според вида на 
кожата на модела. Това се прави един час преди конкурса, за да попие добре. Позволено е 
използването на всякакъв вид козметика. Моделите, тоалетите, аксесоарите, 
прическите и материалите за конкурса се осигуряват от участниците в конкурса. 
Ползва се модел - жена. 
 Журиране: оценяват се техниката на изпълнение на грима; поставянето на добра   
основа (база, фон дьо тен, пудра); доброто преливане на цветовете в сенките; 
чистотата на изпълнение на грима; хармонизирането на цветовата гама в сенките, 
червилото и ружа и цялостният стилизиран облик на модела (тоалет, прическа, 
бижута, обувки и други аксесоари).  Високо се оценява модерната визия, съобразена с 
най-новите тенденции в гримирането: стробинг (обработка на светли участъци на 
лицето с лъскави хай-лайт продукти), драпинг (обработка на скулата и част от челото 
с руж), склуптуриране (обработка на скулата, челото, носа и брадичката със светъл и 
тъмен фон дьо тен или пудра).  
Изисквания  
1. Време за изпълнение 60 минути. Дисквалифицират се гримьори, работещи на подиума 
след изтичане на определеното за целта време. 
2. Препоръчително е да се ползват минимум три цвята сенки.   
3. Задължително е залепянето на изкуствени цели мигли, но да не са огромни и да 
покриват грима.  
4. Забранено е ползването на мазни и кремообразни сенки. Може да използват матови, 
бляскави сенки или с брокат.  
5. Задължителен елемент е очна линия или контурен молив.   
6. Забранено е лепенето на камъчета и аксесоари по лицето.  
7. Не се допускат рисунки по лицето от тип - Фейс арт.  
8. Да има обработени (почистени) и подчертани вежди според модните тенденции.  
9. Всички инструменти за грим са позволени.  
Точки: Максимум 30 точки. Минимум 25 точки. 


