
 

 
Kirpėjų rungtys: 

Moterų kategorija 

 Moterų Avangardinė šukuosena –manekeno galva - NAUJIENA 

 Moterų progresyvus kirpimas ir šukavimas – manekeno galva 

 Moterų plaukų madinga kategorija. Dieninė šukuosena - gyvas modelis arba manekeno galva (kombinuota rungtis) 

 Moterų plaukų madinga kategorija. Vakarinė šukuosena - gyvas modelis arba manekeno galva (kombinuota rungtis) 

 Moterų madinga iškilminga šukuosena – gyvas modelis (kombinuota rungtis) - NAUJIENA 

 Moterų nuotakos šukuosena - gyvas modelis (kombinuota rungtis) 

 Moterų fantazinė šukuosena – gyvas modelis arba manekeno galva 

 Vyrų kategorija 

 Vyriška kreatyvi šukuosena – manekeno galva  

 Vyriška  Avangardinė šukuosena - manekeno galva -NAUJIENA   

Kirpėjų rungtys studentams: 
Moterų kategorija 

 Dieninė šukuosena – manekeno galva (rungtis studentams) 

 Vakarinė šukuosena – manekeno galva (rungtis studentams) 

 Nuotakos šukuosena – manekeno galva (rungtis studentams) 

 Fantazinė šukuosena – manekeno galva (rungtis studentams) –NAUJIENA 

 Progresyvus moterų kirpimas ir šukavimas – manekeno galva (rungtis studentams) 

 Plaukų tekstūrizavimas (cheminis šukavimas) – manekeno galva (rungtis studentams) 

Vyrų kategorija  

 Vyriška madinga šukuosena (komercinis stilius) – manekeno galva (rungtis studentams) 

 Vyrų  komercinis stilius saloninis kirpimas ir sušukavimas – manekeno galva (rungtis studentams) 



Vizažistų rungtys: 

 Podiumo makiažas 

 Nuotakos makiažas 

 Piešimas ant kūno (Body Art) 

 Face Art  „Pavasario žiedai“ -NAUJIENA 

Vizažistų rungtys studentams 

 Dieninis ir vakarinis makiažas (kombinuota rungtis) 
 
 
Manikiūrininkų rungtys: 
Dailės rungtys – Debiutas 

 Gelio dailė dėžutėse – tema „Legendos“ 

 Piešimas ant tipsų dėžutėse - tema „Pasirodymas“ 

 Mix-media dėžutė - tema „Profesijos“ –NAUJIENA 

 Posteris – tema „Stichijos“ 
Dailės rungtys - Master 

 Gelio dailė dėžutėse – tema „Legendos“ 

 Piešimas ant tipsų dėžutėse - tema „Pasirodymas“ 

 Mix-media dėžutė - tema „Profesijos“ -NAUJIENA 

 Posteris - tema „Stichijos“ 
Manikiūro rungtis - Debiutas 

 Manikiūras ir lakavimas 
Manikiūro rungtis – Master 

 Manikiūras ir lakavimas 

Modeliavimo rungtys-Debiutas  

 Gelio nagų modeliavimas.Klasika 

 Akrilo  nagų  modeliavimas. Klasika.  

 Gelio nagų Modeliavimas Art french  

 Akrilo nagų  Modeliavimas Art french  

Modeliavimo rungtys – Master 

 Gelio nagų modeliavimas.Klasika 

 Akrilo nagų modeliavimas.Klasika 

 Gelio nagų modeliavimas Art french 

 Akrilo nagų modeliavimas Art french 

Blakstienų priauginimo rungtys profesionalams (dirbantys virš 1 metų): 

 Klasikinis blakstienų priauginimas  

 „Volume“ (4-6 D)  blakstienų priauginimas 

 „Mega Volume“ (7-14 D)  blakstienų priauginimas 

Blakstienų priauginimo rungtys (dirbantys iki 1 metų): 

 Klasikinis blakstienų priauginimas  

 „Volume“ (2-3 D)  blakstienų priauginimas 

Antakių dizaino rungtIs: 

 Natūralių antakių dizaino rungtis 

 

* Čempionato organizatoriai pasilieka teisę savo nuožiūra atšaukti arba perkelti bet kurį  konkurso  turą. Konkursantai apie sprendimą bus 
informuoti po oficialios galutinės registracijos datos, o atšaukimo atveju, registracijos mokesčiai už šiuos turus bus grąžinti. 

  

  

  

  

  

  


