
HIUKSET 2019 / KILPAILUSÄÄNNÖT 

KAMPAAJAT / SENIORIT / YHDISTELMÄKILPAILU / 2 työtä samalle elävälle mallille   

1. TYÖ - DAY STYLE LONG HAIR OPEN / Fashion - Muoti / PÄIVÄKAMPAUS PITKÄT HIUKSET AUKI 

Kilpailijan pitää luoda kampaus pitkiin avoimiin hiuksiin. Valmiin kampauksen pitää olla avoin, sulava, 
ilmava ja kammattu alaspäin. Vain 25% hiuksista saa olla kammattuna ylös.  

Mallit saapuvat kilpailualueelle hiukset taaksepäin kammattuna. Mallien hiuksissa EI SAA olla tehtynä 

ennakkoon pohjatyötä (kiharat, laineet, kreppaukset) Tulleessaan kilpailualueelle, mallilla ei saa olla 
hiuksissa rullia, klipsejä eikä pinnejä. Säännön noudattamista valvoo lavatuomarit, jotka kampaavat hiukset 

auki taakse tarvittaessa.  

Tuomarikierroksen aikana mallit istuvat omalla paikallaan kasvot peilin suuntaan. Työpöydällä ei saa olla 

työvälineitä tai mitään muita esineitä.  

1. Hiusten pituus: Hiusten tulee olla hartiapituiset tai pidemmät. Kerrostus on vapaata. Otsa-alueella vapaa 
pituus.  
2. Värit: Vähintään kaksi väriä, harmoniset, liikkuvat. Neonvärit ovat kiellettyjä. Spray -värien käyttö on 
kiellettyä.  
3. Työvälineet: Kaikki työvälineet ovat sallittuja. Työn lopussa hiuksiin ei saa jättää pinnejä eikä klipsejä 
näkyviin. 
 4. Muotoilu: Valmiin kampauksen tulee olla vapaa ja alaspäin kammattu. Ainoastaan 25% hiuksista saa olla 
kiinnitettynä.  
5. Tuotteet: Kaikki aineet ovat sallittuja.  
6. Hiustenpidennykset: Kaikki hiustenpidennykset ovat kiellettyjä.  
7. Tuet: Kaikenlaisten tukien käyttö on kiellettyä.  
8. Koristeet: Kaikenlaiset koristeet ovat kiellettyjä.  
9. Vaatteet: Vaatteiden ja asusteiden tulee olla päiväkampaukseen sopivat.  
10. Tuomaristo: Tuomaristo arvioi värin, muodon, siisteyden ja työn vaativuuden.  
11. Virhepisteet: Jos kilpailija ei noudata ohjeita, lavatuomarit antavat virhepisteitä voimassa olevan 
virhepistetaulukon mukaan.  
12. Kilpailuaika: 25 minuuttia.  
13. Pisteet: 20 - 30 pistettä.  
 
2. TYÖ - EVENING STYLE / ILTAKAMPAUS / NUTTURA  

Kilpailijan tulee luoda muodikas iltakampaus pitkiin hiuksiin. Kokonaisilme pitää muistaa huomioida. 

Valmiin työn pitää olla nutturailtakampaus.  

Mallit saapuvat kilpailualueelle hiukset kammattuina taaksepäin. Tulleessaan kilpailualueelle, mallilla ei saa 
olla hiuksissa rullia, klipsejä eikä pinnejä. Pinnit ja rullat ovat siis kiellettyjä ennen työn alkua. Letitys ja 

”basket weave” -tekniikat ovat kiellettyjä. 25% kampauksesta saa olla alas kammattuna.  

Kilpailijat voivat käyttää saksia kampauksen siistimiseen.  

Tuomarikierroksen aikana mallit istuvat omalla paikallaan kasvot peilin suuntaan. Työpöydällä ei saa olla 

työvälineitä tai mitään muita esineitä.  

1. Hiusten pituus: Hiusten tulee olla hartiapituiset tai pidemmät. Kerrostus on vapaata. Otsa-alueella vapaa 
pituus.  
2. Värit: Vähintään kaksi väriä, harmoniset, liikkuvat. Neonvärit ovat kiellettyjä. Spray -värien käyttö on 
kiellettyä.  
3. Työvälineet: Kaikki työvälineet ovat sallittuja. Työn lopussa hiuksiin ei saa jättää pinnejä eikä klipsejä 
näkyviin. 
4. Tuotteet: Kaikki aineet ovat sallittuja.  
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5. Hiuslisäkkeet: Hiuslisäkkeet ovat kiellettyjä.  
6. Hiustenpidennykset: Hiustenpidennykset ovat kiellettyjä.   
7. Tuet: Tukien käyttö on kiellettyä (valkit, lisäkkeet).  
8. Koristeet: Koristeet ovat sallittuja. Ne eivät kuitenkaan saa peittää enemmän kuin 15% kampauksesta. 
Koristeet eivät saa olla tehtyjä hiuksista. 
9. Vaatteet: Vaatteiden ja asusteiden tulee olla iltakampaukseen sopivat.  
10. Tuomaristo: Tuomaristo arvioi värin, muodon, siisteyden ja vaativuuden tason.  
11. Virhepisteet: Jos kilpailija ei noudata ohjeita, lavatuomarit antavat virhepisteitä voimassa olevan 
virhepistetaulukon mukaan.   
12. Kilpailuaika: 25 minuuttia.  
13. Pisteet: 20 - 30 pistettä.  
 
BRIDAL STYLE - MORSIUSKAMPAUS / MUOTI / KAMPAAJAT 

Kilpailijan tulee luoda muodikas hääkampaus. Kokonaisilme pitää muistaa huomioida. Valmiin työn pitää 

olla ylös kammattu nutturahääkampaus. Vain 25% hiuksista saa olla kammattuna alas. Hiuksissa EI SAA olla 
tehtynä ennakkoon pohjatyötä (kiharat, laineet, kreppaukset). Tullessaan kilpailualueelle mallin hiukset 

pitää olla kammattu taakse ja hiuksissa ei saa olla rullia, klipsejä eikä pinnejä. Letitystekniikkaa voi käyttää, 
mutta sitä saa olla enintään 30% kampauksesta. 

Tuomarikierroksen aikana mallit istuvat omalla paikallaan kasvot peilin suuntaan. Työpöydällä ei saa olla 

työvälineitä tai mitään muita esineitä.  

1. Hiusten pituus: Hiusten tulee olla hartiapituiset tai pidemmät. Kerrostus on vapaata. Otsa-alueella vapaa 
pituus.  
2. Värit: Vähintään kaksi väriä, harmoniset, liikkuvat. Neonvärit ovat kiellettyjä. Spray -värien käyttö on 
kiellettyä.  
3. Työvälineet: Kaikki työvälineet ovat sallittuja. Työn lopussa hiuksiin ei saa jättää pinnejä eikä klipsejä 
näkyviin. 
4. Tuotteet: Kaikki aineet ovat sallittuja.  
5. Hiuslisäkkeet: Hiuslisäkkeet ovat kiellettyjä.  
6. Hiustenpidennykset: Hiustenpidennykset ovat kiellettyjä.   
7. Tuet: Tukien käyttö on kiellettyä (valkit, lisäkkeet).  
8. Koristeet: Koristeet ovat sallittuja. Ne eivät kuitenkaan saa peittää enemmän kuin 30% kampauksesta. 
Koristeet eivät saa olla tehtyjä hiuksista. 
9. Vaatteet: Vaatteiden ja asusteiden tulee olla morsiamelle sopivat.  
10. Tuomaristo: Tuomaristo arvioi värin, muodon, siisteyden ja vaativuuden tason.  
11. Virhepisteet: Jos kilpailija ei noudata ohjeita, lavatuomarit antavat virhepisteitä voimassa olevan 
virhepistetaulukon mukaan.   
12. Kilpailuaika: 35 minuuttia.  
13. Pisteet: 20 - 30 pistettä.  
 

KAMPAAJAT / JUNIORIT / YHDISTELMÄKILPAILU / MUOTISARJA 1. TYÖ – PÄIVÄKAMPAUS PITKÄT HIUKSET 

AUKI harjoituspäähän / DAY STYLE LONG HAIR OPEN  

Kilpailijan pitää luoda kampaus pitkiin avoimiin hiuksiin. Valmiin kampauksen pitää olla avoin, sulava, 

ilmava ja kammattu alaspäin. Vain 25% hiuksista saa olla kammattuna ylös.  

Harjoituspäitä saa puvustaa ainoastaan rintamukseen asti.  

Kilpailijoilla on kaikkien töiden jälkeen viisi minuuttia aikaa puvustaa harjoituspäänsä. 
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Harjoituspään hiukset tulee olla taakse kammattuna, ennen kilpailulavalle tulemista. Mallien hiuksissa EI 

SAA olla tehtynä ennakkoon pohjatyötä (kiharat, laineet, kreppaukset) eikä saa olla hiuksissa rullia, klipsejä 
eikä pinnejä. Säännön noudattamista valvoo lavatuomarit, jotka kampaavat hiukset auki taakse 
tarvittaessa.  

Tuomarikierroksen aikana harjoituspäät ovat käännettyinä peilin suuntaan. Työpöydällä ei saa olla 
työvälineitä tai mitään muita esineitä.  

1. Hiusten pituus: Hiusten tulee olla hartiapituiset tai pidemmät. Kerrostus on vapaata. Otsa-alueella vapaa 
pituus.  
2. Värit: Vähintään kaksi väriä, harmoniset, liikkuvat. Neonvärit ovat kiellettyjä. Spray -värien käyttö on 
kiellettyä.  
3. Työvälineet: Kaikki työvälineet ovat sallittuja. Työn lopussa hiuksiin ei saa jättää pinnejä eikä klipsejä 
näkyviin. 
 4. Muotoilu: Valmiin kampauksen tulee olla vapaa ja alaspäin kammattu. Ainoastaan 25% hiuksista saa olla 
kiinnitettynä.  
5. Tuotteet: Kaikki aineet ovat sallittuja.  
6. Hiustenpidennykset: Kaikki hiustenpidennykset ovat kiellettyjä.  
7. Tuet: Kaikenlaisten tukien käyttö on kiellettyä.  
8. Koristeet: Kaikenlaiset koristeet ovat kiellettyjä.  
9. Vaatteet: Vaatteiden ja asusteiden tulee olla päiväkampaukseen sopivat.  
10. Tuomaristo: Tuomaristo arvioi värin, muodon, siisteyden ja työn vaativuuden.  
11. Virhepisteet: Jos kilpailija ei noudata ohjeita, lavatuomarit antavat virhepisteitä voimassa olevan 
virhepistetaulukon mukaan.  
12. Kilpailuaika: 30 minuuttia.  
13. Pisteet: 20 - 30 pistettä.  
 

KAMPAAJAT / JUNIORIT / ILTAKAMPAUS / EVENING STYLE / MUOTISARJA / 2. TYÖ - NUTTURA 
HARJOITUSPÄÄHÄN / PITKÄT HIUKSET 

Kilpailijan tulee luoda muodikas iltakampaus pitkiin hiuksiin. Kokonaisilme pitää muistaa huomioida. 

Valmiin työn pitää olla nutturailtakampaus.  

Harjoituspäitä saa puvustaa ainoastaan rintamukseen asti.  

Kilpailijoilla on kaikkien töiden jälkeen viisi minuuttia aikaa puvustaa harjoituspäänsä. 

Harjoituspään hiukset tulee olla taakse kammattuna, ennen kilpailulavalle tulemista. Mallien hiuksissa EI 

SAA olla tehtynä ennakkoon pohjatyötä (kiharat, laineet, kreppaukset), eikä saa olla hiuksissa rullia, klipsejä 

eikä pinnejä. Säännön noudattamista valvoo lavatuomarit, jotka kampaavat hiukset auki taakse 
tarvittaessa.  

Kilpailijat voivat käyttää saksia kampauksen siistimiseen.  

Tuomarikierroksen ajaksi harjoituspäät tulee asettaa työpöytään kiinnitettyyn kiinnitysjalkaan tai 

kolmijalkaan kasvot peilin suuntaan. Työpöydällä ei saa olla työvälineitä tai mitään muita esineitä.  

1. Hiusten pituus: Hiusten tulee olla hartiapituiset tai pidemmät. Kerrostus on vapaata. Otsa-alueella vapaa 
pituus.  
2. Värit: Vähintään kaksi väriä, harmoniset, liikkuvat. Neonvärit ovat kiellettyjä. Spray -värien käyttö on 
kiellettyä.  
3. Työvälineet: Kaikki työvälineet ovat sallittuja. Työn lopussa hiuksiin ei saa jättää pinnejä eikä klipsejä 
näkyviin. 
4. Tuotteet: Kaikki aineet ovat sallittuja.  
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5. Hiuslisäkkeet: Hiuslisäkkeet ovat kiellettyjä.  
6. Hiustenpidennykset: Hiustenpidennykset ovat kiellettyjä.   
7. Tuet: Tukien käyttö on kiellettyä (valkit, lisäkkeet).  
8. Koristeet: Koristeet ovat sallittuja. Ne eivät kuitenkaan saa peittää enemmän kuin 15% kampauksesta. 
Koristeet eivät saa olla tehtyjä hiuksista. 
9. Vaatteet: Vaatteiden ja asusteiden tulee olla iltakampaukseen sopivat.  
10. Tuomaristo: Tuomaristo arvioi värin, muodon, siisteyden ja vaativuuden tason.  
11. Virhepisteet: Jos kilpailija ei noudata ohjeita, lavatuomarit antavat virhepisteitä voimassa olevan 
virhepistetaulukon mukaan.   
12. Kilpailuaika: 30 minuuttia.  
13. Pisteet: 20 - 30 pistettä.  
 
KAMPAAJAT / JUNIORIT / MORSIUSKAMPAUS / BRIDAL HAIR STYLE / MUOTISARJA / TYÖ NUTTURA 
HARJOITUSPÄÄHÄN / PITKÄT HIUKSET /  

Kilpailijan tulee luoda muodikas hääkampaus. Kokonaisilme pitää muistaa huomioida. Valmiin työn pitää 
olla ylös kammattu nutturahääkampaus. Vain 25% hiuksista saa olla kammattuna alas. Hiuksissa EI SAA olla 

tehtynä ennakkoon pohjatyötä (kiharat, laineet, kreppaukset). Harjoituspään hiukset tulee olla taakse 
kammattuna, ennen kilpailulavalle tulemista, eikä niissä saa olla hiuksissa rullia, klipsejä eikä pinnejä. 
Säännön noudattamista valvoo lavatuomarit, jotka kampaavat hiukset auki taakse tarvittaessa.  

Letitystekniikkaa voi käyttää, mutta sitä saa olla enintään 30% kampauksesta. 

Harjoituspäitä saa puvustaa ainoastaan rintamukseen asti.  

Kilpailijoilla on kaikkien töiden jälkeen viisi minuuttia aikaa puvustaa harjoituspäänsä. 

Kilpailijat voivat käyttää saksia kampauksen siistimiseen.  

Tuomarikierroksen ajaksi harjoituspäät tulee asettaa työpöytään kiinnitettyyn kiinnitysjalkaan tai 
kolmijalkaan kasvot peilin suuntaan. Työpöydällä ei saa olla työvälineitä tai mitään muita esineitä.  

1. Hiusten pituus: Hiusten tulee olla hartiapituiset tai pidemmät. Kerrostus on vapaata. Otsa-alueella vapaa 
pituus.  
2. Värit: Vähintään kaksi väriä, harmoniset, liikkuvat. Neonvärit ovat kiellettyjä. Spray -värien käyttö on 
kiellettyä.  
3. Työvälineet: Kaikki työvälineet ovat sallittuja. Työn lopussa hiuksiin ei saa jättää pinnejä eikä klipsejä 
näkyviin. 
4. Tuotteet: Kaikki aineet ovat sallittuja.  
5. Hiuslisäkkeet: Hiuslisäkkeet ovat kiellettyjä.  
6. Hiustenpidennykset: Hiustenpidennykset ovat kiellettyjä.   
7. Tuet: Tukien käyttö on kiellettyä (valkit, lisäkkeet).  
8. Koristeet: Koristeet ovat sallittuja. Ne eivät kuitenkaan saa peittää enemmän kuin 30% kampauksesta. 
Koristeet eivät saa olla tehtyjä hiuksista. 
9. Vaatteet: Vaatteiden ja asusteiden tulee olla morsiamelle sopivat.  
10. Tuomaristo: Tuomaristo arvioi värin, muodon, siisteyden ja vaativuuden tason.  
11. Virhepisteet: Jos kilpailija ei noudata ohjeita, lavatuomarit antavat virhepisteitä voimassa olevan 
virhepistetaulukon mukaan.   
12. Kilpailuaika: 45 minuuttia.  
13. Pisteet: 20 - 30 pistettä.  
 

KAMPAAJAOPPILAAT/ YHDISTELMÄKILPAILU / MUOTISARJA 1. TYÖ – PÄIVÄKAMPAUS PITKÄT HIUKSET AUKI 
harjoituspäähän / DAY STYLE LONG HAIR OPEN  
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Kilpailijan pitää luoda kampaus pitkiin avoimiin hiuksiin. Valmiin kampauksen pitää olla avoin, sulava, 

ilmava ja kammattu alaspäin. Vain 25% hiuksista saa olla kammattuna ylös.  

Harjoituspäitä saa puvustaa ainoastaan rintamukseen asti.  

Kilpailijoilla on kaikkien töiden jälkeen viisi minuuttia aikaa puvustaa harjoituspäänsä. 

Harjoituspään hiukset tulee olla taakse kammattuna, ennen kilpailulavalle tulemista. Mallien hiuksissa EI 

SAA olla tehtynä ennakkoon pohjatyötä (kiharat, laineet, kreppaukset) eikä saa olla hiuksissa rullia, klipsejä 
eikä pinnejä. Säännön noudattamista valvoo lavatuomarit, jotka kampaavat hiukset auki taakse 

tarvittaessa.  

Tuomarikierroksen aikana harjoituspäät ovat käännettyinä peilin suuntaan. Työpöydällä ei saa olla 

työvälineitä tai mitään muita esineitä.  

1. Hiusten pituus: Hiusten tulee olla hartiapituiset tai pidemmät. Kerrostus on vapaata. Otsa-alueella vapaa 
pituus.  
2. Värit: Vähintään kaksi väriä, harmoniset, liikkuvat. Neonvärit ovat kiellettyjä. Spray -värien käyttö on 
kiellettyä.  
3. Työvälineet: Kaikki työvälineet ovat sallittuja. Työn lopussa hiuksiin ei saa jättää pinnejä eikä klipsejä 
näkyviin. 
 4. Muotoilu: Valmiin kampauksen tulee olla vapaa ja alaspäin kammattu. Ainoastaan 25% hiuksista saa olla 
kiinnitettynä.  
5. Tuotteet: Kaikki aineet ovat sallittuja.  
6. Hiustenpidennykset: Kaikki hiustenpidennykset ovat kiellettyjä.  
7. Tuet: Kaikenlaisten tukien käyttö on kiellettyä.  
8. Koristeet: Kaikenlaiset koristeet ovat kiellettyjä.  
9. Vaatteet: Vaatteiden ja asusteiden tulee olla päiväkampaukseen sopivat.  
10. Tuomaristo: Tuomaristo arvioi värin, muodon, siisteyden ja työn vaativuuden.  
11. Virhepisteet: Jos kilpailija ei noudata ohjeita, lavatuomarit antavat virhepisteitä voimassa olevan 
virhepistetaulukon mukaan.  
12. Kilpailuaika: 40 minuuttia.  
13. Pisteet: 20 - 30 pistettä.  
 

KAMPAAJAOPPILAAT/ ILTAKAMPAUS / EVENING STYLE / MUOTISARJA / 2. TYÖ - NUTTURA 

HARJOITUSPÄÄHÄN / PITKÄT HIUKSET 

Kilpailijan tulee luoda muodikas iltakampaus pitkiin hiuksiin. Kokonaisilme pitää muistaa huomioida. 

Valmiin työn pitää olla nutturailtakampaus.  

Harjoituspäitä saa puvustaa ainoastaan rintamukseen asti.  

Kilpailijoilla on kaikkien töiden jälkeen viisi minuuttia aikaa puvustaa harjoituspäänsä. 

Harjoituspään hiukset tulee olla taakse kammattuna, ennen kilpailulavalle tulemista. Mallien hiuksissa EI 
SAA olla tehtynä ennakkoon pohjatyötä (kiharat, laineet, kreppaukset), eikä saa olla hiuksissa rullia, klipsejä 

eikä pinnejä. Säännön noudattamista valvoo lavatuomarit, jotka kampaavat hiukset auki taakse 
tarvittaessa.  

Kilpailijat voivat käyttää saksia kampauksen siistimiseen.  

Tuomarikierroksen ajaksi harjoituspäät tulee asettaa työpöytään kiinnitettyyn kiinnitysjalkaan tai 
kolmijalkaan kasvot peilin suuntaan. Työpöydällä ei saa olla työvälineitä tai mitään muita esineitä.  
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1. Hiusten pituus: Hiusten tulee olla hartiapituiset tai pidemmät. Kerrostus on vapaata. Otsa-alueella vapaa 
pituus.  
2. Värit: Vähintään kaksi väriä, harmoniset, liikkuvat. Neonvärit ovat kiellettyjä. Spray -värien käyttö on 
kiellettyä.  
3. Työvälineet: Kaikki työvälineet ovat sallittuja. Työn lopussa hiuksiin ei saa jättää pinnejä eikä klipsejä 
näkyviin. 
4. Tuotteet: Kaikki aineet ovat sallittuja.  
5. Hiuslisäkkeet: Hiuslisäkkeet ovat kiellettyjä.  
6. Hiustenpidennykset: Hiustenpidennykset ovat kiellettyjä.   
7. Tuet: Tukien käyttö on kiellettyä (valkit, lisäkkeet).  
8. Koristeet: Koristeet ovat sallittuja. Ne eivät kuitenkaan saa peittää enemmän kuin 15% kampauksesta. 
Koristeet eivät saa olla tehtyjä hiuksista. 
9. Vaatteet: Vaatteiden ja asusteiden tulee olla iltakampaukseen sopivat.  
10. Tuomaristo: Tuomaristo arvioi värin, muodon, siisteyden ja vaativuuden tason.  
11. Virhepisteet: Jos kilpailija ei noudata ohjeita, lavatuomarit antavat virhepisteitä voimassa olevan 
virhepistetaulukon mukaan.   
12. Kilpailuaika: 40 minuuttia.  
13. Pisteet: 20 - 30 pistettä.  
 
KAMPAAJAOPPILAAT/ MORSIUSKAMPAUS / BRIDAL HAIR STYLE / MUOTISARJA / TYÖ NUTTURA 

HARJOITUSPÄÄHÄN / PITKÄT HIUKSET /  

Kilpailijan tulee luoda muodikas hääkampaus. Kokonaisilme pitää muistaa huomioida. Valmiin työn pitää 

olla ylös kammattu nutturahääkampaus. Vain 25% hiuksista saa olla kammattuna alas. Hiuksissa EI SAA olla 

tehtynä ennakkoon pohjatyötä (kiharat, laineet, kreppaukset). Harjoituspään hiukset tulee olla taakse 
kammattuna, ennen kilpailulavalle tulemista, eikä niissä saa olla hiuksissa rullia, klipsejä eikä pinnejä. 

Säännön noudattamista valvoo lavatuomarit, jotka kampaavat hiukset auki taakse tarvittaessa.  

Letitystekniikkaa voi käyttää, mutta sitä saa olla enintään 30% kampauksesta. 

Harjoituspäitä saa puvustaa ainoastaan rintamukseen asti.  

Kilpailijoilla on kaikkien töiden jälkeen viisi minuuttia aikaa puvustaa harjoituspäänsä. 

Kilpailijat voivat käyttää saksia kampauksen siistimiseen.  

Tuomarikierroksen ajaksi harjoituspäät tulee asettaa työpöytään kiinnitettyyn kiinnitysjalkaan tai 

kolmijalkaan kasvot peilin suuntaan. Työpöydällä ei saa olla työvälineitä tai mitään muita esineitä.  

1. Hiusten pituus: Hiusten tulee olla hartiapituiset tai pidemmät. Kerrostus on vapaata. Otsa-alueella vapaa 
pituus.  
2. Värit: Vähintään kaksi väriä, harmoniset, liikkuvat. Neonvärit ovat kiellettyjä. Spray -värien käyttö on 
kiellettyä.  
3. Työvälineet: Kaikki työvälineet ovat sallittuja. Työn lopussa hiuksiin ei saa jättää pinnejä eikä klipsejä 
näkyviin. 
4. Tuotteet: Kaikki aineet ovat sallittuja.  
5. Hiuslisäkkeet: Hiuslisäkkeet ovat kiellettyjä.  
6. Hiustenpidennykset: Hiustenpidennykset ovat kiellettyjä.   
7. Tuet: Tukien käyttö on kiellettyä (valkit, lisäkkeet).  
8. Koristeet: Koristeet ovat sallittuja. Ne eivät kuitenkaan saa peittää enemmän kuin 30% kampauksesta. 
Koristeet eivät saa olla tehtyjä hiuksista. 
9. Vaatteet: Vaatteiden ja asusteiden tulee olla morsiamelle sopivat.  
10. Tuomaristo: Tuomaristo arvioi värin, muodon, siisteyden ja vaativuuden tason.  
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11. Virhepisteet: Jos kilpailija ei noudata ohjeita, lavatuomarit antavat virhepisteitä voimassa olevan 
virhepistetaulukon mukaan.   
12. Kilpailuaika: 55 minuuttia.  
13. Pisteet: 20 - 30 pistettä.  
 

 FANTASY STYLE / FANTASIAKAMPAUSKILPAILU / INDIVIDUAL  

Kilpailijat luovat fantasiakampauksen valmiina arvosteltavaksi ennen lavalle saapumista.  

Fantasiakampauksen teemana on Perhonen ja kokonaisuuden tulee olla tunnistettavissa. Peruukkien käyttö 

on kiellettyä. Kaikki fantasiakampauksen osat tulee olla tehtynä hiuksista, jotka ovat yhdistettynä mallin 
hiuksiin. Arviointi tapahtuu kampauksen luovuuteen ja teeman esille tuontiin perustuen. Kaikki mahdolliset 

tuet ovat sallittuja. 

Tuomarikierroksen jälkeen mallit tekevät kilpailualueella esittelykierroksen.  

Tuomaristo: Tuomaristo arvioi luovuuden, omaperäisyyden, kekseliäisyyden, värimaailman, ennakkotyön 

vaativuustason ja teeman noudattamisen. 

Kilpailuaika: 10 min, viimeistelyyn. Arvostelu: 21 - 30 pistettä.  

 

CATWALK FASHION / INDIVIDUAL 

Kilpailutyön tulee olla kaupallinen, muodikas ja tulevaa trendiä ennustava. Se saa olla lyhyt-, kihara- tai 

pitkähiuksinen liiketyö. Kilpailutyössä tulee tapahtua huomattava muutos leikkaamalla. Säännön 
noudattamista tarkkailevat lavatuomarit. 

Kilpailumallina on nainen. Kilpailijoilta toivotaan mallin valinnassaan huomioivan, että mallin tulee olla 

kuvauksellinen persoona, joka sopisi hiuslehteen kansikuvaan. 

Mallin hiusten pohjatyöt saa tehdä valmiiksi. Niihin katsotaan hiusvärjäykset, permanentit, tukikäsittelyt ja 

hiuspidennykset. Myös kilpailumeikki saa olla valmiiksi tehty. 

Kilpailuajan jälkeen malli saa ottaa ns. poseerausasennon. Arvostelu tapahtuu mallin istuessa. Tuomaristo 
kiinnittää erityistä huomiota hiusten leikkaukseen ja mallin kokonaisvaikutelmaan. 

1. Värit: Värien valinta on vapaata. Värispray’t ovat kiellettyjä.  
2. Muotoiluvälineet: Kaikki muotoiluvälineet ovat sallittuja.  
3. Työvälineet: Kaikki työvälineet ovat sallittuja. 
4. Tuotteet: Kaikki tuotteet ovat sallittuja.  
5. Vaatteet: Vaatteiden tulee olla hiustyylin mukaiset. Sotilasuniformut ja historialliset vaatteet ovat 
kiellettyjä.   
6. Tuomaristo: Tuomaristo arvioi leikkausta, muotoa, väriä ja kokonaisuutta.  
7. Virhepisteet: Jos kilpailija ei noudata ohjeita, lavatuomarit antavat virhepisteitä voimassa olevan 
virhepistetaulukon mukaan.   
8. Kilpailuaika: 40 minuuttia.  
9. Pisteet: 21 - 30 pistettä. 
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PARTY SALON HAIRSTYLE /NUTTURAJUHLAKAMPAUS /LIIKETYÖ/INDIVIDUAL 

Kilpailijoiden tulee luoda malleilleen tämän päivän tai tulevaa muotia edustava nutturajuhlakampaus. 

Alustavat työt, kuten värjäys-, raidoitus- ja kihartamiskäsittelyt saa tehdä etukäteen. Kilpailuajan puitteissa 
mallin hiuksiin on tehtävä selkeä muutos lähtötilanteeseen verrattuna. 

Hiusten pituus on vapaa. 

Kaikki työvälineet ja -aineet ovat sallittuja. 

Lavatuomareilla on kilpailunjohtajan hyväksynnällä oikeus poistaa osallistujaa kilpailusta, jos mallin hiukset 
ovat liian valmiiksi kammatut ennen työn alkua. 

Kilpailuaika: 50 minuuttia. 

Arvostelu: yleisö valitsee yleisösuosikin. Eniten pisteitä saanut työ voittaa kilpailun. 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


