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 ‘FANTASY STYLE’ Art Saç, Face-Art, Tırnak Dizayn Şampiyonluğu Kuralları  

(23 Nisan 2015) 
 

1. Konsept 
‘Fantasy Style’ Art Saç, Face-Art, Tırnak Dizayn Şampiyonluğu, her yıl olmak üzere uluslararası ‘Kristal Melek’ Güzellik ve 

Kuaför Festivali çerçevesinde düzenlenmektedir.   

Amaç: kuaförlük sanatının, makyajın ve tırnak dizaynın gelişmesi ve yaygınlaştırılması, saç, makyaj ve tırnak stilisti ve 

dizayneri mesleklerinin popülarizasiyonu, uzmanlık ve profesyonellik teatisi, profesyonel ve mesleki vasıfların ve tecrübenin 

gelişmesi ve artması.  

Şampiyonluk organizatörleri, etkinliği gerek güzellik sektörü profesyonelleri gerekse seyirciler için enteresan, renkli ve 

heyecanlı yapmak için çaba sarfediyorlar.   
 

2. XIII Uluslararası ‘Kristal Melek’ Festivali  Yarışma Listesi  
 ‘Dünyanın egemen’ temalı fantazy saç yarışması;  

  ‘Evrenin Sırları’ temalı afro saç ve breyding yarışması; 

 ‘Dell'arte’ temalı makyaj yarışması;  

 ‘Dört elemanları’ temalı body art yarışması ;  

 ‘Tropikal bir cennet’ temalı tırnak dizayn yarışması;  

NOT: Şampiyonluğun bütün yarışmaları, festivalin 1. gününde yani 23 Nisan 2015 tarihinde düzenlenecektir. 

 

3. Şampiyonlukta gösterilecek yarışma çalışmalarından beklenen genel özellikler 
3.1. Katılımcı, şampiyonluğun bir veya farklı saatlerde yapılacak birkaç yarışmasına katılabilir (şampiyonluklar yönetmeliğine 

bakınız).  

3.2. Katılımcılar, ilgili temaya uygun yarışma çalışmasını yapacaklar. Modelin makyajı, saçı, elbisesi ve aksesuarları, yarışmanın 

temasına uygun olup bir bütünlük olacaktır.  

3.3. Çalışma için katılımcılar, kendi malzemeleri, aletleri, araçları kullanacaklar. Bütün malzemelerin, ekipmanların ve aletlerin 

kullanılması, serbesttir.   

3.4. Katılımcının yarışma çalışması, katılımcının yaptığı kendi eseridir. İntihal ve başkalarının yaptıkları eserlerin yapılması, 

yasaktır.  

3.5. Şampiyonluğun birkaç yarışmasına katılacak katılımcılar, yarışma çalışmaları için farklı modelleri kullanacaklar.   

3.6. Yarışma çalışması sırasında model, penyuar ile kapatılacaktır. Model, sadece aksesuarları tutarak katılımcıya yardımcı 

olabilir.  

3.7. Katılımcının, modelin bir bütünlük  kazanması için kullanacağı takma saç, süsler ve aksesuarlar, önceden hazırlanacak olup 

masanın üstünde ayrıca bulunacaktır ki jüri sayısından eksperler yarışma sırasında görebilsinler. 

3.8. Yarışma kurallarının ihlali için jüri, katılımcıları cezalandırarak ceza puanları verecektir.    

4. Şampiyonluk Yarışmaları Katılımcıları 
 

4.1. Farklı ülkelerden gelen prosfesyoneller, güzellik salonları uzmanları ve ilgili mesleki okullarını temsilen en iyi öğrenciler, 

şampiyonluğa katılabilir. Katılımcıların yaşı, çalışma tecrübesi, mesleki seviyesi ve çalışma ihtisaslaşması, farketmez.  

4.2. Festival örganizatörleri, somut nedenlerden dolayı katılımcının yarışmaya katılmasını reddedebilir. Reddetme durumunda 

örganizatörler, reddetme nedenlerini açıklayarak katılımcıyı haberdar etmeyi üstenmektedir.    

4.3. Her katılımcı, aşağıdakileri taahhüt etmektedir: 

 25.03.2014 tarihine kadar katılma başvurusunu, festival örganizatörlerine sunacaktır.    

*NOT. Bütün yabancı katılımcılar, katılacakları yarışmaları ve şampiyonlukları genel ‘Yabancı Heyetin Katılma Formu’nda 

veya ‘Yabancı Katılımcının Şahsi Katılım Formu’nda (heyetle beraber gelmeyen katılımcılar için) işaretlenecektir. Anket 

formları, ekte bulunur veya ‘Kristal Melek’ Festivalinin resmi web sitesinden ‘Yabancı katılımcıların dikkatine’ bölümünden 

temin edilebilir.  

 Şampiyonluğun her yarışmasına ait katılım ücretini ödeyecektir.  

 Festivalden birkaç gün önce düzenlenecek organizasyon toplantısında yapılacak kuraya katılacaktır. Kura tarihi, 

örganizatörler tarafından bildirilecektir.                   

** Yurtdışından veya diğer şehirlerden gelen katılımcılar, şampiyonluğun yapılacağı günde veya bir gün önce kuraya 

katılabilirler. 

 Şampiyonluğun yapılacağı günde ‘Festival örganizatörleri’ standında kayıt işlemini muhakkak yapacaktır. Her yarışmaya ait 

katılımcılar kayıt saatleri, şampiyonluklar yönetmeliğinde belirtilmiştir.  

 Katılacağı yarışma başlamadan 15 dakika önce ana sahnenin arkasında model ile beraber olacaktır. 

4.4. Gerektiğinde örganizatörler, katılımcılara modelleri temin edebilir. Modelin çalışması, katılımcı tarafından ödenecektir. 



4.5. Yarışma katılımcısı, katılımcılara prim ödemeden ve katılımcıların onayını almadan yarışma çalışmalarının ve yarışma 

sonuçlarının festival örganizatörleri tarafından kitlevi basın araçlarında yayınlayacağının peşinen kabul etmektedir. Eserleri yapan 

kişilerin isimleri ve soyisimlerini yazdırmaya çalışılacaktır.  

 

5. Şampiyonluk Katılımcıları Perspektifleri. Ödüller 
5.1. Şampiyonluğun bütün yarışma katılımcıları, festivalin ana sahnesinden katılım diplomalarını alacaklar. Ödül töreni, 

şampiyonluğun yapıldığı aynı gün akşam show-programı sırasında yapılacaktır. Ödül töreni sırasında yarışma çalışmalarını 

gösteren modellerin defilesi yapılacaktır. Böylece seyirciler, bütün katılımcıların çalışmalarını, ödül alan çalışmaları ve eser 

yapanlarını görebilirler.    

5.2.  Şampiyonluğun yarışmalarında birinci, ikinci ve üçüncü yeri kazanan katılımcılar (her yarışma için ayrı olacak), 

diplomaları, kupaları ve hediyeleri alacaklar.  

5.3. ‘En iyi icraat’, ‘Eser bütünlüğü’, ‘Orijinal fikir’ gibi ilave prizler, hediyeler, diplomalar ve kupalar verilebilir keza 

festival partnerlerinin ilave hediyeleri verilebilir.  

5.4. Fantazy saç yarışması ve afro saç ve breyding yarışması katılımcıları, yarışmaları Büyük Ödül talibi olarak 

işaretleyebilir. Katılımcı, ayrı form olarak hazırlanan Büyük Ödül talip formunu da dolduracaktır (‘Festivalin Büyük Ödülü’ 

menüsünden ‘Şampiyonluklar Katılımcıları için’ bölümünden  ‘Festivalin Büyük Ödülü’ Kurallarına bknz.).  

6. Jüri 
6.1.  Jüri, festival örganizatörleri tarafından tayin edilecektir. Ukrayna’yı temsilen jüriye, trend-stilistleri, uluslararası seviye 

ustaları, Ukrayna heyeti hocaları, meşhur önde gelen hocalar, ünlü dizaynerler ve Ukrayna sanat adamları katılacaktır. Festivalin 

yabancı jüri üyeleri ve eksperleri: CMC ülkeleri başkanları ve dünya çapında ünlü stilistler.  

6.2. Çalışmaları değerlendirirken jüri aşağıdaki puan sistemini kullanacaktır: en düşük puan sayısı – 16, en yüksek puan sayısı 

– 30. 

6.3. Jüri, ceza puanlarını verebilir (maksimum 5 puan). 

6.4. Jürinin kararı kesindir.  

6.5. Jüri, bağımsızdır. Her jüri üyesi, salonda bulunan sayım komisyonu sekreterine puanları içeren protokolü verecektir. 

Protokolleri sekretere vermeden önce jüri üyeleri, salonu terk edip görüşme yapamazlar. 

6.6. Jüri üyelerinin, katılımcıların temsil ettikleri kurumlardan haberi olmaz. 
 

7.  Önemli Bilgi 
Festival örganizatörleri, bakımsız kalan veya keybedilen eşyalardan sorumlu değildir. Festival örganizatörleri, katılımcıların iş 

güvenliği kurallarının ihlalinden keza iş güvenliği kurallarının ihlali sonucunda festivalin yapılacağı alanda etkinlik sırasında 

meydana gelebilecek olası kazalardan dolayı katılımcılara ve üçüncü kişilere karşı sorumlu değldir. Festival örganizatörleri, 

katılımcıların sirogtasını yapmazlar. Festival korumaları, festivalin yapılacağı alanda uygun halde olmayan katılımcıları 

fastivalden uzaklaştırma hakkına sahiptir.  
 

 

ÖNEMLİ! ‘Fantasy Style’ Şampiyonluğu kuralları ve yönetmeliği, ‘Kyiv Kuaför Akademisi’ Yüksekokulu ve Ukrayna С.М.С.– 

С.А.Т. icatı ve eseridir. İzinsiz çoğaltılması ve kullanımı durumunda geçerli mevzuat uyarınca sorumluluk öngörülmektedir.   
 

    İşbu Kuralların ekinde,  ‘Fantasy Style’ Şampiyonluğu yarışma kuralları yer almaktadır. 

 

Dikkat! ‘Fantasy Style’ Kuaför Şampiyonluğu yarışma kurallarında belirtilen bütün kurallar,  işbu Kuralların 

ayrılmaz parçasıdır. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Organizer Committee of the Festival:  Kyiv Academy of Hairdressing Art and Confederation СМС-САТ Ukraine 

Ukraine, Kyiv, M. Grechko str., 22-А    Web-site: http://www.crystal-angel.com.ua  E-mails: info@crystal-angel.com.ua  

Т./f.: (+38 044) 455-56-72, 456-41-07, 427-02-92; t.м.: (+38 097) 462-45-45,  (+38 093) 276-55-59 

English translator: +38095 320 98 55 (Helen),      Turkish translator: +38093 225 03 70 (Marina) 
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‘Fantasy Style’ Şampiyonluğu Çerçevesinde Düzenlenecek 

FANTASY SAÇ Yarışması Şartları 
 

7.1. Fantasy saç yarışmasının teması, ‘Dünyanın egemen’.  

7.2. Yarışma çalışmaları, sahnede yapılacakttır.  

7.3. Kuaförlerin sahnede çalışma süresi, 40 dakika. 

7.4. Yarışma çalışmasının, temaya uygun adı olacaktır. 

Belirtilen yarışma temasının dışına çıkmak, yasaktır.  

7.5. Yapılan saç modeli, sanatsal yaklaşımları ile yapılacak 

olup kesin ve net hatları, şekli ve dizaynı olacak, güncel 

teknolojik yaklaşımları gösterecektir. Orantısız saç, boya 

konusunda eksantrik renkler ve eksantrik dikkat çekici süsler 

ve aksesuarlar, kabul edilir.  

7.6. Yarışmadan önce yarışma alanına çıkan modelin saçı, düz 

veya önceden kıvırcık hale getirilecektir. Yarışma alanına 

çıkan model muhakkak penyuar ile kapatılacaktır. 

7.7. Saç rengi, serbesttir.  

7.8. Saçlar önceden boyanacak ve hazırlanacaktır (kıvırcık 

veya düz hale getirme).  

7.9. Saçların arka kısmındaki minimum uzunluğu, 20 cm’dir. 

7.10.  – Yapay ve takma saç, karkas, kurdele, bant, süs, 

aksesuarların kullanılması, kullanılacak yapay ve 

takma saç ebatları ve miktarı, sınırlı değildir. 

– Renkli ve parlak saç spreylerin kullanılması (sadece 

akşam show programı sırasında yapılacak defile için 

kullanılabilir). 

SERBESTTİR.  

7.11. –    Saç köklerini boyasız bırakmak, 

– Saç hattı boyu kısacık yumuşak saçları bırakmak, 

KABUL EDİLMEZ. 

7.12. – Modelin saçını kapatacak komple takma saç, maske, 

şapkaları kullanmak, 

– Yarışma başlamadan önce modelin saçlarını zonlara 

göre ayırmak, 

YASAKTIR. 

7.13. Jüri, katılımcılara puan verirken saçın kompozisyonunu, 

dizaynını, renk çözümünü, orijinalliğini, saç modelinin ahenkli 

olmasını, çalışmanın zorluk derecesini, saç yapımı tekniklerini 

ve titizliğini dikkate alacaklar. 

7.14. Fantasy saç modelleri yarışmasına katılan katılımcının 

çalışmasını gösteren model, festivalin ana sahnesine, gündüz 

ve gece olmak üzere 2 defa podyuma çıkacaktır (jüriden puan 

aldıktan sonra ufak defile gündüz yapılacak ve ödül töreni 

sırasında akşam show programında defile yapacaktır).  

 

DIKKAT! ‘Fantasy Style’ Kuaför Şampiyonluğu yarışma 

kurallarında belirtilen bütün kurallar, fantasy saç 

yarışmasının ayrılmaz parçasıdır. 

Önceki ‘Kristal Melek’ Festivallerinde çekilen 

yarışma çalışmaları resimleri 

 

 



‘Fantasy Style’ Şampiyonluğu Çerçevesinde Düzenlenecek 

AFRO SAÇ VE BREYDİNG Yarışması Şartları 
 

1. Afro saç ve breyding yaparak katılımcılar, art saç 

modelini yapacaklar.  

2. Yarışmanın teması, ‘Evrenin Sırları’.  

3. Çalışmanın yapım süresi sınırlı değildir. Katılımcılar, 

çalışmayı önceden yapacaklar. Saç modelinin 

tamamlanması için sahnede 5 dakika çalışılacaktır. 

4. Saç modelinde muhakkak afro saç ve fransız saç örgüsü 

unsurları olacaktır. 

5. Yapılan saç modeli, sanatsal yaklaşımları ile yapılacak 

olup kesin ve net hatları, şekli ve dizaynı olacak, güncel 

teknolojik yaklaşımları gösterecektir. Orantısız saç, boya 

konusunda eksantrik renkler ve eksantrik dikkat çekici süsler 

ve aksesuarlar, kabul edilir.  

6. Katılımcı, istediği yapay, sunni ve takma saç, karkas, 

kurdele, bant, süs, aksesuar ve yapay çiçekleri vs kullanabilir.  

7. – Modelin saçını kapatacak komple takma saç, maske, 

şapkaları kullanmak, 

YASAKTIR. 

8. –    Saç köklerini boyasız bırakmak, 

– Saç hattı boyu kısacık yumuşak saçları bırakmak, 

KABUL EDİLMEZ. 

9. Saç rengi, kuaförün tercihine bağlı olup minimum 2 rengin 

kullanılması lazım. Boya konusunda eksantrik renkler, kabul 

edilir. 

10. Bu yarışmada, çalışmanın hem sanat hem teknik yönüne 

dikkat edilecektir. Katılımcılara puan verilirken saçın 

kompozisyonu, dizaynı, renk çözümü, orijinalliği, örgü 

sadeliği ve titizliğini keza saç modelinin ahenkli olmasını ve 

modelin temaya uygunluğu  dikkate alınacaklar. 

11. Afro saç ve breyding yarışmasına katılan katılımcının 

çalışmasını gösteren model, festivalin ana sahnesine, gündüz 

ve gece olmak üzere 2 defa podyuma çıkacaktır (jüriden puan 

aldıktan sonra ufak defile gündüz yapılacak ve ödül töreni 

sırasında akşam show programında defile yapacaktır).  

 

 

DIKKAT! ‘Fantasy Style’ Kuaför Şampiyonluğu yarışma 

kurallarında belirtilen bütün kurallar, afro saç ve breyding 

yarışmasının ayrılmaz parçasıdır. 

 

Önceki ‘Kristal Melek’ Festivallerinde çekilen 

yarışma çalışmaları resimleri 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



‘Fantasy Style’ Şampiyonluğu Çerçevesinde Düzenlenecek 

FANTASY MAKYAJ Yarışması Şartları 
 

 

1. Fantasy makyaj yarışmasının teması, ‘Dell'arte’. 

2. Yarışma çalışmaları, sahnede yapılacakttır.  

3. Kuaförlerin sahnede çalışma süresi, 60 dakika. 

4. Yarışma çalışmasının, temaya uygun adı olacaktır. 

Belirtilen yarışma temasının dışına çıkmak, yasaktır.  

5. – Yarışma çalışmasına başlamadan önce makyaj altı 

kreminin yüze ve boyuna uygulanması, vücuda resmin 

yapılması, 

– Gözleri, dudakları ve yüzün diğer kısımlarını 

kapatmayacak dekoratif süslerin (ufak taşlar, takma 

kirpik, ufak aplikasyonlar) yüze yapıştırılması,   

SERBESTTİR.  

6. – Gözleri, dudakları ve yüzün diğer kısımlarını kapatacak 

büyük dekoratif süslerin yüze yapıştırılması, 

– Yarışma başlamadan önce yüze ve boyuna resmin 

yapılması, 

– Yarışma başlamadan önce çalışmayı hızlandırmak 

adına punto veya çizgilerin yapılması, çalışma 

başlamadan önce dekoratif makyaj malzemelerinin 

(parlak pudra vs) uygulanması 

YASAKTIR. 

7. Jüri, katılımcılara puan verirken renk çözümünü, 

orijinalliğini, modelin ahenkli ve estetik olmasını, 

çalışmanın zorluk derecesini, temaya uygunluğunu, makyaj 

yapım tekniklerini ve titizliğini dikkate alacaklar. 

8. Fantasy makyaj yarışmasına katılan katılımcının 

çalışmasını gösteren model, festivalin ana sahnesine, 

gündüz ve gece olmak üzere 2 defa podyuma çıkacaktır 

(jüriden puan aldıktan sonra ufak defile gündüz yapılacak 

ve ödül töreni sırasında akşam show programında defile 

yapacaktır).  

 

DIKKAT! ‘Fantasy Style’ Kuaför Şampiyonluğu yarışma 

kurallarında belirtilen bütün kurallar, fantasy makyaj 

yarışmasının ayrılmaz parçasıdır. 

 

Önceki ‘Kristal Melek’ Festivallerinde çekilen 

yarışma çalışmaları resimleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ‘Fantasy Style’ Şampiyonluğu Çerçevesinde Düzenlenecek 

BODY ART Yarışması Şartları 
 

1. Yarışmanın teması, ‘Dört elemanları’. 

2. Çalışmanın yapım süresi sınırlı değildir. 

Katılımcılar, çalışmayı önceden yapacaklar. 

Modelin ve eserin tamamlanması için sahnede 5 

dakika çalışılacaktır. 

3. Yarışma çalışmasının, temaya uygun adı olacaktır. 

Belirtilen yarışma temasının dışına çıkmak, yasaktır.  

4. Modelin yaşı, 18 yaşın altında olamaz.  

5. Modelin vücüdun en fazla %30-u kapatacak 

dekoratif malzemelerin, elbiselerin, aksesuarların 

kullanması, serbesttir. 

6. Toksik malzeme ve boya kullanmak, yasaktır. 

7. Saç, takılar, yapay ve takma saç, esere uygun olup 

bir bütünlük sağlamak şartıyla sınırsız olarak 

kullanılabilir.  

8. Katılımcının yarışma çalışması, katılımcının 

yaptığı kendi eseridir. İntihal ve başkalarının 

yaptıkları eserlerin yapılması, yasaktır. 

9. Jüri, katılımcılara puan verirken renk çözümünü, 

resim kompozisyonunu, orijinalliğini, modelin 

ahenkli ve estetik olmasını, çalışmanın zorluk 

derecesini, temaya uygunluğunu, yapım tekniklerini 

ve titizliğini dikkate alacaklar. 

10. Body art yarışmasına katılan katılımcının 

çalışmasını gösteren model, festivalin ana sahnesine, 

gündüz ve gece olmak üzere 2 defa podyuma 

çıkacaktır (jüriden puan aldıktan sonra ufak defile 

gündüz yapılacak ve ödül töreni sırasında akşam 

show programında defile yapacaktır).  

 

DIKKAT! ‘Fantasy Style’ Kuaför Şampiyonluğu 

yarışma kurallarında belirtilen bütün kurallar, body 

art yarışmasının ayrılmaz parçasıdır. 

 

Önceki ‘Kristal Melek’ Festivallerinde çekilen yarışma 

çalışmaları resimleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



‘Fantasy Style’ Şampiyonluğu Çerçevesinde Düzenlenecek 

TIRNAK DİZAYN Yarışması Şartları 
 

1. Fantasy manikür yarışmasının teması, ‘Tropikal bir 

cennet’. 

2. Yarışma çalışmaları, sahnede yapılacakttır.  

3. Çalışma süresi, 60 dakika. 

4. – Sanatsal manikürün yapılması için tırnakların önceden 

hazırlanması (modelin ellerinin dezenfeksiyonun yapılması, 

tırnaklara şekil verilmesi, tırnak etlerinin hazırlanması), 

– Fantasy manikürü yapay veya takma tırnaklarda yapılması 

(yapay veya takma tırnaklar, önceden hazırlanacaktır), 

– Dekoratif süslerin kullanılması 

SERBESTTİR. 

5. – Eskizlerin ve hazır resimlerin kullanılması, 

– Yarışma başlamadan önce çalışmayı hızlandırmak adına 

tırnaklarda punto veya çizgilerin yapılması,  

– çalışma başlamadan önce tırnaklara dekoratif makyaj 

malzemelerinin uygulanması 

YASAKTIR. 

6. Jüri, katılımcılara puan verirken renk çözümünü, resim 

kompozisyonunu, orijinalliğini, modelin ahenkli ve estetik 

olmasını, çalışmanın zorluk derecesini, temaya uygunluğunu, 

yapım tekniklerini ve titizliğini dikkate alacaklar. 

7. Tırnak dizayn yarışmasına katılan katılımcının çalışmasını 

gösteren model, festivalin ana sahnesine, gündüz ve gece olmak 

üzere 2 defa podyuma çıkacaktır (jüriden puan aldıktan sonra ufak 

defile gündüz yapılacak ve ödül töreni sırasında akşam show 

programında defile yapacaktır).  

 

DIKKAT! ‘Fantasy Style’ Kuaför Şampiyonluğu yarışma 

kurallarında belirtilen bütün kurallar, tırnak dizayn 

yarışmasının ayrılmaz parçasıdır. 

 

 

Önceki ‘Kristal Melek’ Festivallerinde 

çekilen yarışma çalışmaları resimleri 

 

 

 
 

 

 


