
 





 


Умови конкурсів  Кубку Світу СМС-2012: 


 
 


ЖІНОЧА  СТИЛЬНА СТРИЖКА 


 


Дата проведення - 30 травня 2012р. 


Час виконання - 40 хвилин. 


(Робота перукарів на сцені  з 09:30 до 10:10) 


 Учасник повинен виконати жіночу стрижку в 


сучасному, модному журнальному стиль.  


 При оцінюванні журі враховує загальний цілісний 


образ моделі.  


 Не дозволяється використовувати кольорові лаки. 


 При будь-якому порушенні правил та регламенту, 


журі застосовує штрафні бали 


 Дозволяється використовувати  будь-які види технік 


та інструменти  


 


 


СUT & STYLE WOMEN 


 


Date - May 30, 2012. 


Time - 40 minutes. 
(Work on the stage from 09:30 to 10:10) 


1. Cut & style in modern, fashion-


magazine style.  


2. Full total look will be count. 


3. Color sprays are not allowed. 


4. Any action violation the regulations 


shall be subjected to a penalty. 


5. All techniques and equipments are 


allowed. 


 


 


ВЕСІЛЬНА ЗАЧІСКА 


 


Дата проведення - 30 травня 2012р. 


Час виконання - 50 хвилин. 


(Робота перукарів на сцені  з 11:00 – 11:50) 


 Учасник конкурсу повинен виконати весільну зачіску 


для весільної церемонії, яка базується на сучасному 


модному журнальному стилі.  


 Модель виходить на сцену з підготовленим 


висушеним та накрученим волоссям.  


 Дозволяється використання постижерних виробів до 


30 % від повного об’єму зачіски. Дозволяється 


використовувати прикраси для волосся.  


 При оцінюванні журі враховує загальний цілісний 


образ моделі. (Вечірній або ексцентричний стиль 


забороняється) 


 При будь-якому порушенні правил та регламенту, 


журі застосовує штрафні бали 


 Дозволяється використовувати  будь-які види технік 


та інструменти 


 


 


 


 


BRIDAL  HAIRSTYLE 


 
Date - May 30, 2012. 


Time - 50 minutes. 
(Work on the stage from 11:00 to 11:50) 


 Bridal hair style for wedding 


ceremony based on modern fashion-


magazine style. 


 Models can come on stage with 


prepared hair rollers and blow-dry. 


 Less that 30% of hairpieces from total 


are allowed. Ornaments can be used. 


 Full total look will be counted. 


(Evening hair style or eccentric style are 


prohibited). 


 Any actions violation the regulations 


shall be subjected to a penalty. 


 All techniques and equipments are 


allowed. 
 


 


 







 


ВЕСІЛЬНИЙ  МАКІЯЖ 


 


Дата проведення - 30 травня 2012р. 


Час виконання - 30 хвилин. 


(Робота візажистів на сцені  з 11:50 – 12:20) 


 Перед початком роботи на сцені на обличчі моделі 


може бути підготовлена лише тональна основа. 


 Макіяж, весільна сукня та зачіска повинні мати 


цілісний гармонійний весільний образ. 


 При будь-якому порушенні правил та регламенту, 


журі застосовує штрафні бали 


 


BRIDAL  MAKE UP 


 


Date - May 30, 2012. 


Time - 30 minutes. 
(Work on the stage from 11:50 to 12:20) 


 Models can come on stage with 


prepared foundation power only. 


 Make-up, wedding dress and hair 


style must be completely matched. 


 Any action violation the regulations 


shall be subjected to a penalty. 


 


ЖІНОЧА КРЕАТИВНА УКЛАДКА НА 


ФАРБОВАНОМУ ВОЛОССІ 


 


Дата проведення - 30 травня 2012р. 


Час виконання - 30 хвилин. 
(Робота перукарів на сцені  з 13:30 – 14:00) 


 Стиль конкурсної роботи базується на креативній 


творчості та натхненні учасника.  


 Перед початком роботи волосся моделі повинно бути 


вологим та зачесаним назад. 


 При оцінюванні журі враховує загальний цілісний 


образ моделі.  


 Не дозволяється використовувати кольорові лаки. 


 При будь-якому порушенні правил та регламенту, журі 


застосовує штрафні бали  


 Дозволяється використовувати  будь-які види технік 


та інструменти 


 


WOMEN’S CREATIVE 


FINISH&COLOR 


 


Date - May 30, 2012. 


Time - 30 minutes. 
(Work on the stage from 13:30 to 14:00) 


 Style based on creative freedom and 


inspiration. 


 Hair of model shall have been wet and 


backward. 


 The full total look will be courted. 


 Colors sprays are not allowed. 


 Any active violation the regulations 


shall be subjected to a penalty. 


 All techniques and equipments are 


allowed. 


 


ВЕЧІРНЯ  ЗАЧІСКА 


 


Дата проведення - 30 травня 2012р. 


Час виконання - 50 хвилин. 


(Робота перукарів в на сцені  з 15:00 – 15:50) 


 Учасник конкурсу повинен виконати елегантну 


вечірню зачіску для святкової вечері, яка базується на 


сучасному модному журнальному стилі.  


 Модель виходить на сцену з підготовленим 


висушеним та накрученим волоссям.  


 Дозволяється використання постижерних виробів до 


30 % від повного об’єму зачіски. Дозволяється 


використовувати прикраси для волосся.  


 При оцінюванні журі враховує загальний образ 


моделі. (Весільний або ексцентричний стиль 


забороняється) 


 При будь-якому порушенні правил та регламенту, 


журі застосовує штрафні бали 


 Дозволяється використовувати  будь-які види технік 


та інструменти 


 


EVENING  HAIRSTYLE 
 


Date - May 30, 2012. 


Time - 50 minutes. 
(Work on the stage from 09:30 to 10:10) 
 Elegant evening hair style for gala 


dinner based on modern fashion-


magazine style. 


 Models come on stage only with 


prepared hair rollers and blow-dry. 


 Less than 30% of Hairpieces from 


total are allowed. Ornaments can be used. 


 The full total look will be counted. 


(Bridal hair styles or eccentric style 


prohibited). 


  Any action violation the regulations 


shall be subjected to a penalty. 


 All techniques and equipments are 


allowed. 


 







 


ВЕЧІРНІЙ МАКІЯЖ 


 


Дата проведення - 30 травня 2012р. 


Час виконання - 30 хвилин. 


(Робота візажистів на сцені  з 15:50 – 16:20) 


 Перед початком роботи на сцені на обличчі моделі 


може бути підготовлена лише тональна основа. 


 Макіяж, вечірня сукня та зачіска повинні мати 


цілісний гармонійний вечірній образ. 


 При будь-якому порушенні правил та регламенту, 


журі застосовує штрафні бали  


 


EVENING  MAKE UP 


 


Date - May 30, 2012. 


Time - 30 minutes. 
(Work on the stage from 15:50 to 16:20) 


 Models can come on stage with 


prepared foundation powder. 


 Make-up, evening dress and hair 


style must be completely matched. 


 Any action violation the regulations 


shall be subjected to a penalty. 


 


ЧОЛОВІЧА  СТИЛЬНА СТРИЖКА 


 


Дата проведення - 31 травня 2012р. 


Час виконання - 40 хвилин. 
(Робота перукарів на сцені  з 09:00 – 09:40)  


 Учасник повинен виконати чоловічу стрижку в 


сучасному, модному журнальному стиль.  


 При оцінюванні журі враховує загальний цілісний 


образ моделі.  


 Не дозволяється використовувати кольорові лаки. 


 При будь-якому порушенні правил та регламенту, 


журі застосовує штрафні бали 


 Дозволяється використовувати  будь-які види технік 


та інструменти  


СUT & STYLE MEN 


 


Date - May 31, 2012. 


Time - 40 minutes. 
(Work on the stage from 09:00 to 09:40) 


 Cut & style in modern, fashion-


magazine style.  


 Full total look will be count. 


 Color sprays are not allowed. 


 Any action violation the regulations 


shall be subjected to a penalty. 


 All techniques and equipments are 


allowed. 


 


ЧОЛОВІЧА КРЕАТИВНА УКЛАДКА НА 


ФАРБОВАНОМУ ВОЛОССІ 


 


Дата проведення - 31 травня 2012р. 


Час виконання - 30 хвилин. 
(Робота перукарів на сцені  з 11:00 – 11:30)   


 Стиль конкурсної роботи базується на креативній 


творчості та натхненні учасника.  


 Перед початком роботи волосся моделі повинно бути 


вологим та зачесаним назад. 


 При оцінюванні журі враховує загальний цілісний 


образ моделі.  


 Волосся моделі пофарбоване максимум у 2 кольори. 


 Не дозволяється використовувати кольорові лаки. 


 При будь-якому порушенні правил та регламенту, журі 


застосовує штрафні бали  


 Дозволяється використовувати  будь-які види технік та 


інструменти 


 


MEN’S CREATIVE 


FINISH&COLOR 


 


Date - May 31, 2012. 


Time - 30 minutes. 
(Work on the stage from 11:00 to 11:30) 


 Style based on creative freedom and 


inspiration.  


 Hair of model shall have been wet 


and backward. 


 Full total look will be counted. 


 The competitors can use maximum of 


2 colors.  


 Colors sprays look will be counted. 


 Any action violation the regulations 


shall be subjected to a penalty. 


 All techniques and equipments are 


allowed. 


 
*** Заявки приймаються до 1 березня 2012р!  (Після 1 квітня надбавка в оплаті 10%) 


 


*** Українську команду конкурсантів формує Конфедерація СМС-САТ Україна: 


т/ф.: (044) 455-56-72, 456-41-07, (097) 462-45-45, (093) 276-59-55 


www.cmc-cat.com.ua,      E-mail: kapm@ukr.net, kapm@meta.ua  



http://www.cmc-cat.com.ua/

mailto:kapm@meta.ua






 


 


У програмі Кубку Світу СМС-2012: 
 Конкурси з перукарського мистецтва та візажу серед професіоналів з понад 30-ти країн світу 


 Шоу-програми та майстер-класи від світових стилістів 


 Міжнародна виставка індустрії краси та перукарського мистецтва  


 


Конкурсна програма Кубку Світу СМС 
30 травня 2012р.  


09:30 – 10:10    Сut & Style Women / Конкурс жіночої стильної стрижки 


10:10 – 10:30 Робота журі  


10:30  Дефіле 


11:00 – 11:50    Bridal  Hairstyle / Конкурс весільної зачіски 


11:50 – 12:2 0 Bridal  Make Up / Конкурс весільного макіяжу 


12:20 – 13:00  Робота журі 


13:00  Дефіле 


13:30 – 14:00 Women’s Creative Finish&Color / Жіноча укладка на фарбованому волоссі 


14:00 – 14:30 Робота журі 


14:30  Дефіле 


15:00 – 15:50    Evening  Hairstyle / Конкурс вечірньої зачіски 


15:50 – 16:2 0 Evening  Make Up / Конкурс вечірнього  макіяжу 


16:20 – 17:00  Робота журі 


17:00  Дефіле 


31 травня 2012р.  


09:00 – 09:40    Сut & Style Men / Конкурс чоловічої стильної стрижки 


09:40  – 10:30 Робота журі  


10:30  Дефіле 


11:00 – 11:30    Men’s Creative Finish&Color / Чоловіча укладка на фарбованому волоссі 


11:30 – 12:00  Робота журі 


12:00  Дефіле 


 
*** Українську команду конкурсантів формує Конфедерація СМС-САТ Україна: 


т/ф.: (044) 455-56-72, 456-41-07, (097) 462-45-45, (093) 276-59-55 


www.cmc-cat.com.ua,      E-mail: kapm@ukr.net, kapm@meta.ua 
 


*** Заявки приймаються до 1 квітня 2012р.  
(Після 1 квітня надбавка в оплаті 10%)  


 



http://www.cmc-cat.com.ua/

mailto:kapm@meta.ua






 


Заява-анкета на участь у Кубку Світу СМС-2012: 
Я, ___________________________________________________________,  


ПІБ українською мовою (як у нац.паспорті): 


бажаю прийняти участь у Кубку Світу СМС – 2012 у якості: 


1.Відвідувача:   2.Моделі:  Для конкурсанта:_____________________________ 
      


 3.Конкурсанта   


В номінаціях: 


Сut & Style Women / Жіноча стильної стрижка  


Bridal  Hairstyle / Весільна зачіска  


Bridal  Make Up / Весільного макіяж  


Women’s Creative Finish&Color / Жіноча креативна укладка на фарбованому волоссі  


Evening  Hairstyle / Вечірня зачіска  


Evening  Make Up / Вечірній  макіяж  


Сut & Style Men Чоловіча стильної стрижки  


Men’s Creative Finish&Color / Чоловіча креативна укладка на фарбованому волоссі  
 


Про участника: 


Номер сертифікату (членського квитка) приналежності до Конфедерації СМС-СМС України:  


Дата народження: Домашня адреса (місто, поштовій індекс, вулиця, № буд., №кв.): 


  
моб. тел.:   дом. тел.:  роб.тел.:  


електронна пошта:  Веб-сторінка:  


Місце роботи (навчання):  


Адреса:  Тел.:  


електронна пошта:  Веб-сторінка:  


Додаткові відомості про учасника (нагороди, досягнення, перемоги стаж работы):  


 
 


Закордонний паспорт учасника 


Серія та номер: Дата видачі: Дійсний до: Прізвище та ім’я  учасника у закордонному паспорті: 


    
 


До анкети додається: 


1. Копія закордонного паспорту (всі сторінки, крім порожніх) * в терміновому порядку копія першої стор. 


2. Копія українського паспорту (всі сторінки, крім порожніх) 


3. Ідентифікаційний код 
 


Я ознайомлен(а) з умовами участі у Кубку Світу та згоден(на) їх виконувати  


       ___________________                                                                     _________________  
              дата заповнення                                                                                                      підпис 


 


 


*** Заявки приймаються до 1 квітня 2012р!  (Після 1 квітня надбавка в оплаті 10%) 
*** Українську команду конкурсантів формує Конфедерація СМС-САТ Україна: 


т/ф.: (044) 455-56-72, 456-41-07, (097) 462-45-45, (093) 276-59-55 


www.cmc-cat.com.ua,      E-mail: kapm@ukr.net, kapm@meta.ua 



http://www.cmc-cat.com.ua/

mailto:kapm@meta.ua






 


Вартість поїздки та участі на Кубку Світу СМС-2012: 


 


Для учасника конкурсу (без 


моделі) 


Для відвідувача 


(вболівальник, 


модель тощо) 


*Для учасника конкурсу 


зі знижкою 10% 


*Для відвідувача 


зі знижкою 10% 


1900 $ 


Вартість  


включає:  


- Авіапереліт 


- Трансфер 


- Проживання у готелі (3 доби) 


- Віза 


- Міжнародна страховка 


- Вартість участі в 1 конкурсі** 


- Організаційний збір 


1500 $ 


Вартість 


включає:  


- Авіапереліт 


- Трансфер 


- Проживання у 


готелі (3 доби) 


- Віза 


- Міжнародна 
страховка 


1700 $ 


Вартість  


включає:  


- Авіапереліт 


- Трансфер 


- Проживання у готелі (3 доби) 


- Віза 


- Міжнародна страховка 


- Вартість участі в 1 конкурсі** 


- Організаційний збір 


1350 $ 


Вартість 


включає:  


- Авіапереліт 


- Трансфер 


- Проживання у 


готелі (3 доби) 


- Віза  


- Міжнародна 
страховка 


*  Знижка 10% в оплаті надається:  


- постійним учасникам Кубку Світу  
або 


-  групі  учасників від 5-ти осіб 


** Якщо учасник бажає прийняти участь 


більше ніж в 1 конкурсі, то за кожен 


додатковий конкурс оплачує 100 $  


 


За додаткову оплату: 


- Екскурсії по місту Бангкок (за бажанням учасників). 


- Модель для конкурсу. Вартість роботи 1 моделі в день - 240 $ (вартість встановлена 


організаторами Кубку Світу, оплачується на кастингу)  


 


*** Заявки приймаються до 1 квітня 2012р!  


(Після 1 квітня надбавка в оплаті 10%) 


 


 
*** Українську команду конкурсантів формує Конфедерація СМС-САТ Україна: 


т/ф.: (044) 455-56-72, 456-41-07, (097) 462-45-45, (093) 276-59-55 


www.cmc-cat.com.ua,      E-mail: kapm@ukr.net, kapm@meta.ua 


 


 


 
 



http://www.cmc-cat.com.ua/

mailto:kapm@meta.ua



