Ilu Sõnumi 2017 raames toimub avatud 8. sõltumatu juuksurite meistrivõistlus Ilu festival
„Kuldne Pääsuke“.
Toimumis aeg 12.05.2017
Korraldaja „Eesti sõltumatu Stilistide Ühing“
Aadressil Eesti Näituste messikeskus, Pirita tee 28, Tallinn
Individuaalne osalemise avaldus
(täita täpselt, trükitähtedega, arusaadavalt)
Perekonnanimi____________________________
Nimi__________________________________
Tööalane kogemus_________________________________________________________
Töökoha andmed: nimetus_____________________________________________________
Töökoha aadress: riik___________________________linn____________________________
tänav____________________________maja nr_____________________________________
Töötelefoni nr____________________ kodune telefoni nr_____________________________
Mobiiltelefoni nr________________________ e-mail_______________________________
Tõmba ring ümber oma valikule
1. Naiste juukselõikus ja soeng
2. Pulmasoeng
3. Meeste juukselõikus ja soeng
4. Õhtusoeng
5. Full fashion look 2017
6. Lõpupidu

Tähtis informatsioon
Kõik osalejad saavad diplomi osalemise eest.

Kõik osalejad ja modellid, kes saavutavad 1-3 koha saavad diplomi ja medali, 4 ja 5
koht saavad diplomi.
Kõik võitjad saavad festivali sponsoritelt kingi.
Osalemis tasu ühes nominatsioonis on 20 eurot.
Regestreerimine toimub kuni 05.05.2017! Hilinenud registreerjad tasuvad trahvi 40
eurot üks nomineering.
Informatsiooni saab telefoni teel 372 5072809 vene keeles, registreerimine e-maili teel
eesti.ssu.ee@mail.ru

Full Fashion Look
Full Fashion Look- avatud stilistide võistlus, mille eesmärk on selle hooaja ja (või)
tulevase hooaja look`i loomine kasutades erinevaid tehnikaid. Full Fashion Look
nominatsioon on toodud välja selleks, et rõhutada stilisti kui kontseptsiooni autorit, kes
suudab luua täiusliku look`i nii meestele kui naistele, kasutades kõiki imidži
komponente. Tööd esitletakse nii eelnevalt tehtud imidzfotol kui laval. Võistlusplatsil
viimistleb töö individuaalvõistleja kelleks võib olla näiteks töö loonud meeskonna
kapten.

Osaleja võib olla nii kogemustega meister kui õpilane. Erialalt on osaleja: juuksur,
jumestaja, stilist-välimuse looja, disainer, salongi direktor või muu moe- või ilueriala
spetsialist. Osalejate vanus ei ole määratud. Osalejal ehk välimuse loomise autoril
(mitme välimuse loojal) on õigus kasutada erinevate spetsialistide abi. Modelli välimuse
loomisel peab arvestama modelli faktuuriga, ehk peab olema arvestatud tema
proportsioonidega, füsiognoomiliste ja plastiliste eripäradega. Tähtis on tema hoiak
töökohal, esinemine poodiumil, näoilme, emotsioonid.
Osaleja number: Modellid saavad loosimise abil numbri, mis on kinnitatud neile kuni
defilee lõppemiseni. Modelli number peab olema sama töökoha numbriga.

Allikad: Käesoleva ja tuleva hooaja tendentside tundmine, idee, välimus/kujundlikkus
(stiili ikoon, massmeedia ja kultuurilised iseloomud, aktuaalsed kollektsioonid).
Numbri saamisel tuleb põhjendada oma stiili valikut. Välimuse põhjendamine ei ole nii
tähtis, kuid selle puudumisel võetakse punkte alla. Välimus peab olema huvitav ja
harmooniline nii lähedalt vaatest kui ka liikumises laval.
Žürii koosseis: žüriid pannakse kokku stilistidest, juuksuritest, jumestajatest, riiete
disaineritest. Võimalik, et žüriis on ka fotograaf ja ajakirjanik, kes on seotud moega.
Modelli välimuse kriteeriumid hindamisel: välimus peab olema segatud kokku
mitmetest moetrendist, kas sellest hooajast või tulevast hooajast. Välimuse kujundamine
võib olla, nii pret-a-porte kui ka haute couture.

Äratuntavus: Peab olema lugu, iseloom, toetumine stiiliikoonile, massmeedia
tegelasele, tuntud moemajade trendidele jne.
Terviklikkus: kogu välimuse pilt peab olema kooskõlas: kostüüm, soeng, jumestus,
maniküür, aksessuaarid, modelli välimus, fantaasialooming, üleliigseks võivad
muutuda teatraalsed lisandid, mis ei puutu kokku haute coutre stiiliga. Lubatud on
kasutada peakatteid, kunstjuukseid.

Aega 5 minutit.

Salongi naiste juukselõikus.
Osalejad teevad juukselõikuse ja värvimise, mis on kooskõlas tänapäeva
moetendentsiga. Värvimine- see on lisa töö suund, mis toetab soengustiili ja on tehtud
eelnevalt. Välimuse lõpptulemuseks peab sobima trendiajakirja kaanele. Enne võistluse
algust on modelli juuksed niisked ja kammitud taha. Kohal olevad kohtunikud
kontrollivad etteantud nõuet.
Pikkus. Enne võistluse algust modelli juukse pikkus peab olema vähemalt 10 cm.
Värvus. Vähemat kaks tooni, mis moodustavad harmoonia. Värvide valik on vaba.
Lõikus. Võistluse käigus peab ära lõikama vähemalt 4 cm pealmistelt aladelt (kukla,
oimukoht). Juuste pikendamine on keelatud.
Vahendid (instrumendid). On lubatud kõik lõikusvahendid ja soengus vajalikud
vahendid.
Preparaadid. On lubatud kasutada kõiki preparaate, mis on vajalikud soengu loomiseks
ja fikseerimiseks.
Kostüümid, jumestus ja aksessuaarid. Peavad olema kooskõlas etteantud
nominatsiooniga.
Trahvi määrused. Eeltoodud punktite täitmata jätmisel võistlusplatsil viibivad kohtunikud
määravad trahvipunktid, mis on määratut trahvi määrustikus.
Hindamise kriteeriumid. Vorm, tehnika puhtus, raskus.
Aeg: 45 min.

Meeste kommerts juukselõikus
Tähtsad märkused. Selles võistlusalas osalejad teevad kommerts meeste juukselõikuse
ja soengu.
Modellidel ei ole lubatud aidata välimuse loomise käigus: kuivatada juukseid fööniga,
katsuda juukseid. Žüriide liikumise ja möödakäimiste käigus modell peab istuma näoga
peegli poole. Reeglite rikkumist karistatakse punktide mahavõtmisega žürii poolt.
Žüriil, kes viibib võistlusalal, on õigus määrata kuni 5 trahvi balli.
Kommertslik meeste lõikuse võistlejad loovad soengu ja lõikuse, mida hakkavad
soovima ka tavalise ilusalongi külastajad (mis muutub populaarseks). Soeng peab
omama mehelikku välimust. Kunstlikud ja avangardsed soengud on keelatud. Soeng

peab olema kooskõlas kaasaegse ärimehega (tõsise mehega) ning peab jätma mulje, et
on kerge hooldata ka igapäevaselt.
Enne lavale tulekut on modelli juuksed taha kammitud, silutud ning niisked. Kohal
viibiv žürii kontrollib seda nõuet ning annab trahvipunkte, kui nõue on täitmata.
Värv. Kindlasti loomulik kahe tooniline harmooniline ja naturaalne juuste värv.
Värviliste spreide kasutamine on keelatud.
Juuste pikkus. Võistluse alguses on juuste pikkus kõrvade juures ja äärtest vähemalt
5 cm, kuklas mitte vähem, kui 7 cm.
Lõikus. On lubatud kõik töövahendid (instrumendid), mis on vajalikud lõikuse
tegemiseks.
Preparaadid. On lubatud kasutada kõiki fikseerimis preparaate (geelid, vaha, spreid).
Kostüüm. Modelli riided peavad olema kooskõlas tänapäeva moega. Sõjavorm või
ajaloolised kostüümid on keelatud.

Trahv. Eeltoodud punktite täitmata jätmisel võistlusplatsil viibivad kohtunikud määravad
trahvipunktid, mis on määratut trahvi määrustikus.
Hindamise kriteeriumid. Soengu välimus kooskõlas modelli välimusega; täitmise puhtus,
tekstuuri ja värvi harmoonia.
Pulmasoeng pikkadest juustest
Juuste värv peab olema kooskõlas moodsa tendentsiga.
Vahendid. On lubatud kõik töövahendid (instrumendid).
Preparaadid. On lubatud kasutada kõike preparaate, mis on vajalikud soengu tegemise ja
fikseerimise jaoks.
Kaunistused. Kaunistus peab olema teostatud soengu kooskõlas ja proportsionaalne.
Kostüüm, jumestus ja aksessuaarid peavad olema esinduslik ja mitte väljakutsuv.
Trahv. Eeltoodud punktite täitmata jätmisel võistlusplatsil viibivad kohtunikud määravad
trahvipunktid, mis on määratut trahvi määrustikus.
Hindamise kriteeriumid: vorm, täitmise puhtus, raskus.
Aeg: 45 min

Salongi õhtune soeng pikkadest juustest.
Võistleja loob moodsa soengu, mis hakkab olema populaarne ka tava ilusalongi külastajate seas.
Modellid tulevad lavale lahtiste, taha kammitud juustega. Juuksed peavad olema kuivad.
Kohtunik vaatavad selle kriteeriumi täitmist, kui kriteerium on täitmata on kohtunikul õigus

kammida modelli juuksed harjaga taha. Fantaasia soengu on keelatud. Soeng ei tohi jätta
lahtiste juuste muljet.
Värv. Peab olema harmoonia ja graatsia mitte vähem, kui kaks tooni. Värvi valik on vaba.
Neoonvärvid on keelatud.
Vahendid (instrumendid). On lubatud kõik töövahendid (instrumendid), mis on vajalikud
soengu loomiseks.
Preparaadid. On lubatud kasutada kõike preparaate, mis on vajalikud soengu loomiseks ja
fikseerimiseks. Värvilised spreid on keelatud.
Abivahendid. Kaunistused juustest, kunst juuksed ja juuste pikendused on keelatud.
Kaunistused. Kaunistused peavad olema kooskõlas ja proportsionaalsed soengule.
Ekstreemsete kaunistuste kasutamisel võetakse maha ballid.
Kostüümid, jumestus ja aksessuaarid. Peavad olema kooskõla ühiskonna normidega ja mitte
väljakutsuvad.
Trahvi määrused. Eeltoodud punktite täitmata jätmisel võistlusplatsil viibivad kohtunikud
määravad trahvipunktid, mis on määratut trahvi määrustikus.
Hindamise kriteeriumid: vorm, täitmise puhtus, raskus.

Aeg: 45 min

Lõpuball.
Võistlejad loob jumestuse ja soengu, mis on seotud teemaga lõpuball.
Juuksur
Võistleja loob moodsa soengu, mis hakkab olema ka populaarne ilusalongide klientide hulgas.
Modellid tulevad lavale lahtiste taha kammitud juustega. Juuksed peavad olema kuivad ning
võivad olla ettevalmistatud. Kohtunikud võistlus platsil kontrollivad kriteeriumi täitmist ja kui
on täitmata, siis on kohtunikul õigus kammida modelli juuksed taha harjaga.
Töökäigus modellid peavad istuma näoga peegli poole.
Värv. Peab olema vähemalt kahe tooniga hormooniline ja graatsiline värvus. Värvi valik on
vaba.
Töövahendid (instrumendid). On lubatud kõik vahendid, mida läheb tarvis soengu tegemiseks.
Preparaadid. On lubatud kasutada kõike preparaate, mis on vajalikud soengu loomiseks ja
fikseerimiseks.
Abivahendid. Kaunistused juustest, kunstjuuksed või juukse pikendused on keelatud.
Kaunistused peavad olema ooskõlas tehtud soenguga ja sellega proportsionaalsed.
Kostüümid, aksessuaarid peavad olema kooskõlas moraalsete normidega ja mitte
väljakutsuvad.

Trahv. Eeltoodud punktite täitmata jätmisel võistlusplatsil viibivad kohtunikud määravad
trahvipunktid, mis on määratut trahvi määrustikus.
Hindamise kriteeriumid: vorm, täitmise puhtus, raskus.
Jumestajad.
Kirjeldus.
Jumestuse loomine, mis on kooskõlas euroopaliku lõpupeoga. Töö võib olla klassikaline või
stiliseeritud, kuid ta peab olema kommertslik. Ainult naismodellid. Ilma püsimeigita. Ilma
kunst ripsmeteta. Modelli võib ette valmistada (puuder, alus).
Hindamis kriteeriumid:
1. Tehnika
2. Värv
3. Välimus
Tööaeg 2 tundi.

