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Kilpailusäännöt 2014

1. Oppilassarjaan voivat osallistua kosmetologi-, parturi-kampaaja- sekä maskeeraajaopiskelijat. Aikaisemmin maskeeraajaksi valmistuneet opiskelijat eivät voi osallistua.
2. Ammattilaissarjaan voivat osallistua jo valmistuneet kosmetologit, parturi-kampaajat sekä
maskeeraajat.
3. Bodypainting/vartalomaalaussarja on avoin ja siihen voivat osallistua halukkaat sekä
Suomesta että ulkomailta. Kilpailuun voi ottaa osaa yksin tai kahden kilpailijan ryhmissä.
4. S.M.Y.:n hallituksessa istuvat maskeeraajat eivätkä kisojen järjestämiseen osallistuvat
henkilöt voi osallistua kilpailuun.
5. Jokaisella kilpailijalla/ryhmällä tulee olla oma malli. Kaikissa sarjoissa saa olla vain yksi
malli.
6. Kilpailija työskentelee omilla välineillä ja tuotteilla. Jos kilpailija aikoo käyttää airbrushia,
tulee tämän ottaa jatkojohto mukaan, jotta sähkön saanti voidaan varmistaa.
Kilpailija/malli huolehtii peseytymisvälineistä sekä pyyheliinasta. Kilpailupaikalta osoitetaan
peseytymistilat.
7. Meikkikilpailusarjoissa malli tulee puvustaa ennen kilpailua. Malli suojataan S.M.Y.:n
suojakapalla. Kampaus sekä kynnet saavat olla valmiina ennen kilpailuajan alkua.
Bodypainting-kilpailussa vartalomaalauksen päälle mahdollisesti tulevat vaatteet ja
rekvisiitta voidaan asettaa paikoilleen kilpailuajan aikana.
8. Työskentelyaika on oppilassarjassa (ryhmä 2) puolitoista (1½) tuntia, ammattilaissarjassa
(ryhmä 3) puolitoista (1½) tuntia. Bodypainting-sarjassa (ryhmä 1) viisi (5) tuntia. Puhelin
pidetään suljettuna koko kilpailun ajan.
9. Kilpailutyö tehdään etukäteen annetun aiheen mukaisesti. Meikki tehdään mallin puhtaalle
iholle. Mahdolliset peruukit, hiuslisäkkeet, irtokynnet sekä kampaus voidaan tehdä
valmiiksi ennen kilpailuajan alkua. Myös irto-osat voivat olla kiinnitettyinä etukäteen mutta
ne eivät saa olla maskeerattuna. Irtoripsiä ei saa kiinnittää etukäteen. Kaikki
värimaskeeraus tehdään kisan aikana, mitään ei saa maskeerata ennen kisaa. Ennen
kilpailun alkua voidaan kampauksen ja vaatteiden viimeistelyyn käyttää messualueelta
osoitettavaa pukuhuonetilaa.
10. Kilpailijalla tulee olla työpiirros (layout) työpaikalla tuomareita varten.
11. Osallistuja vastaa itse osallistumisesta aiheutuvista kustannuksista sekä mahdollisista
aiheuttamistaan vahingoista itselleen, mallilleen, messupaikalle tai irtaimistolle.
Osallistujamaksun pitää olla suoritettu ennen kisoja. Osallistujamaksuja ei palauteta.
12. Ilmoittautuessaan osallistuja hyväksyy kilpailusäännöt sekä vastuun itsestään ja mallistaan.

Yleisö pääsee seuraamaan ja valokuvaamaan kilpailua kilpailualueen ulkopuolelta koko
kilpailun ajan. Tuomaristo kiertää kilpailualueella. Kilpailija huolehtii itse esityksessä
tarvittavasta materiaalista.
Suomen maskeeraajat ry järjestää palkintojenjaon ajaksi taustamusiikin.

www.suomenmaskeeraajat.com
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Kilpailun tuomaristo
Suomen maskeeraajat ry valitsee ja kutsuu paikalle viisi tuomaria jokaista kilpailusarjaa
kohden. Päätuomarina toimii Suomen maskeeraajat ry:n jäsen, joka huolehtii
loppupisteiden laskemisesta ja tiedottamisesta. Eniten pisteitä saanut on voittaja. Jaettuja
sijoja ei ole, vaan päätuomarin ääni ratkaisee.

Arviointi kohdistuu seuraaviin asioihin:
1. työn siisteys
2. värien käyttö
3. tekniikka
4. taiteellisuus
5. kokonaisuus

Pisteytys
Pisteet kustakin kategoriasta jaetaan välillä 1-5, jolloin 1 on huonoin ja 5 paras.
Kilpailija voi siis saada yhdeltä tuomarilta korkeintaan 25 pistettä eli yhteensä
viideltä tuomarilta 125 pistettä. Eniten pisteitä saanut on voittaja. Jaettuja sijoja ei
ole vaan päätuomarin ääni ratkaisee. Tuomaristolla on oikeus hylätä kilpailija tai
vähentää loppupisteitä parhaaksi katsomallaan pistemäärällä, mikäli kilpailutyö ei
ole annettujen kilpailusääntöjen mukainen.
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