
 

 

 

 

 
 

 
 
 

Reglement 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuldne pääsuke 
rahvusvaheline ilufestival 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tallinn, 2018  



 

 

Võistluse üldised reeglid juuksuritele ja 
meigikunstnikele 
Modellidel ei ole lubatud aidata võistlusest osavõtjaid soengu ja jumestuse tegemise 
ajal.  

Žüriiliikmete möödumise ajal peavad modellid istuma näoga peegli poole. Võistluse 
töökorra rikkumist või reeglite mittejärgimist karistatakse sanktsioonidega.   

Igal tööväljal asuval kohtunikul on õigus määrata kuni 5 trahvipunkti igas võistluse 
liigis. Võistlusest osavõtjad võivad tutvuda neile määratud trahvipunktidega tulemuste 
protokollis. 
  



 

 

Salongi naiste lõikus 
Nominatsiooni kirjeldus 

Osalejad teevad juukselõikuse ja värvimise vastavalt tänapäeva moe viimasele 
arengusuunale. Värvimine on täiendav tööliik, mis kuulub moodsa soengu koosseisu 
ja tehakse eelnevalt. Töö lõppedes peab modell välja nägema nagu oleks maha 
astunud moeajakirja kaanelt. Enne töö alustamist peavad modelli juuksed olema 
niisked ja kammitud taha. Kohtunikud kontrollivad etteantud nõuet.  

Juuste pikkus 

Enne võistluse algust peab modelli juuste pikkus olema vähemalt 10 cm.  

Juuste värvus 
Nõutav on vähemalt kahe tooni harmooniline üleminek. Värvide valik on vaba.  

Lõikus 
Võistluse käigus peab võistleja ära lõikama vähemalt 4 cm peamistelt aladelt. Juuste 
pikendamine on keelatud. 

Vahendid 

Lubatud on kõik lõikus- ja stiliseerimisvahendid.  

Ained 

Lubatud on kasutada kõiki aineid, mis on vajalikud soengu kujundamiseks ja 
kinnitamiseks. Värvilised pihustid on keelatud. 

Kostüümid, jumestus ja aksessuaarid 
Peavad vastama etteantud nominatsioonile.  

Hindamise kriteeriumid 

• vorm 

• teostuse puhtus 

• keerukus 

Aeg: 45 min. 
  



 

 

Meeste kommertslõikus 

Nominatsiooni kirjeldus 

Kommertsliku 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 hooldada ka tavaelus. Enne lavale tulekut peavad modelli juuksed olema 
taha kammitud ja ära silutud ning niisked.  

Juuste värv 

Loomulik harmooniline ja naturaalne juuste värv, võib olla kahetooniline. Värviliste 
spreide kasutamine on keelatud. 

Juuste pikkus 

Võistluse alguses juuste pikkus kõrvade juures ja äärtest peab olema vähemalt 2 cm, 
kuklas mitte vähem, kui 7 cm.  

Lõikus 

Lubatud on kõik töövahendid (instrumendid), mis on vajalikud lõikuse tegemiseks. 

Vahendid 

Lubatud on kõik lõikusvahendid ja soengus vajalikud vahendid.  

Preparaadid 

Lubatud on kasutada kõiki fikseerimispreparaate (geelid, vaht, sprei).  

Kostüüm 

Modellide riided peavad olema kooskõlas tänapäevase moega. Sõjaväevorm või 
ajaloolised kostüümid on keelatud.  

Hindamise kriteeriumid 

• soengu välimus on kooskõlas modelli välimusega 

• täitmise puhtus 

• tekstuuri ja värvi harmoonia 

Aeg: 45 min. 
  



 

 

Pruudisoeng pikkadele juustele                                                                                                                                                                                                    
Nominatsiooni kirjeldus 

Osalejad sooritavad moodsa pruudisoengu. Fantaasiasoengud on keelatud. Soeng ei 
tohi jätta lahtiste juuste muljet.  

Juuste värv 

Juuste värv peab olema kooskõlas moodsa tendentsiga. 

Vahendid 

Lubatud on kõik töövahendid. 

Preparaadid 

Lubatud on kasutada kõiki vajalikke preparaate soengu tegemise ja fikseerimise jaoks. 

Kaunistused 

Kaunistus peab olema teostatud soenguga kooskõlas ja olema proportsionaalne. 

Kostüüm, jumestus ja aksessuaarid  

Peab olema esinduslik, ei või olla võluv. 

Hindamise kriteeriumid 

• vorm 

• tehnika puhtus 

• keerukus 

Aeg: 45 min. 
  



 

 

Salongi õhtusoeng pikkadele juustele 
Nominatsiooni kirjeldus 

Võistleja loob moodsa soengu, mis hakkab olema populaarne ka ilusalongi 
tavakülastajate seas.  

Modellid tulevad lavale lahtiste, taha kammitud juustega. Juuksed peavad olema 
kuivad. Fantaasiasoengud on keelatud. Soeng ei tohi jätta lahtiste juuste muljet.  

Õpilased teevad tööd mannekeenil.  

Juuste värv 

Nõutud harmooniline gradatsioon, vähemat kaks tooni. Värvide valik on vaba, 
neoonvärvid on keelatud.  

Vahendid 

Lubatud on kõik töövahendid. 

Preparaadid 

Lubatud on kasutada kõiki fikseerimispreparaate. Värviliste spreide kasutamine on 
keelatud 

Abivahendid 

Kaunistused juustest, kunstjuuksed ja juuste pikendused on keelatud.  

Kaunistused 

Kaunistused peavad olema kooskõlas ja soenguga proportsioonis. Ekstreemsete 
kaunistuste kasutamisel võetakse punktid maha. 

Kostüümid, jumestus ja aksessuaarid 

Peavad olema kooskõlas ühiskonna normidega ja mitte võluvad.  

Hindamise kriteeriumid 

• vorm 

• tehnika puhtus 

• keerukus 

Aeg: 45 min. 

Õpilastele: 1 tund.  



 

 

Pruudisoeng ja -makeup. 
Juuksurid 

Modellid tulevad lavale lahtiste, taha 
kammitud juustega. Juuksed peavad 
olema kuivad.  

Juuste värv 

Värvivalik on vaba.  

Töövahendid 

Lubatud on kõik töövahendid. 

Preparaadid 

Lubatud on kasutada kõiki 
fikseerimispreparaate.  

Abivahendid 

Kaunistused juustest, kunstjuuksed ja 
juuste pikendused on lubatud 

Kaunistused 

Kaunistused peavad olema kooskõlas ja 
soenguga proportsioonis.  

Kostüüm ja aksessuaarid 

Peavad olema kooskõlas ühiskonna 
normidega ja mitte võluvad.  

Hindamise kriteeriumid 

• vorm 

• tehnika puhtus 

• keerukus 

Jumestajad 

Võistlejad loovad jumestuse, mis on 
seotud teemaga pulmasoeng. 

Modellid on ainult naised, püsimeik on 
keelatud, ilma ripsmepikenduseta. 

Modelli ettevalmistus 

Modelli võib ette valmistada: krunt. toon, 
puuder. 

Hindamise kriteeriumid 

• tehnika 

• värvus 

• üldine pilt 

Keelatud 

Lisaõppematerjalide, trafarettide ja 
mobiilseadmete kasutamine. 

Võistlejad loovad soengu, mis on seotud teemaga “pruudisoeng”. 

Aeg: 2 tundi  



 

 

Fashion City 2018 
Nominatsiooni kirjeldus 

Fashion City 2018 on uus võistlus stilistidele, juuksuritele, meigikunstnikele ja 
moeloojatele, mille eesmärk on tulevase hooaja lõpliku välimuse loomine kasutades 
erinevaid tehnikaid. Võistlused toimuvad naiste kategoorias. Töökohale ilmuvad 
modellid on valmis hindamiseks. Osalejale antakse 5 minutit selleks, et töö lõpetada.  

Modell  

Modelli välimuse loomisel peab arvestama modelli isikupäraga, ehk peab olema 
arvestatud tema proportsioonidega, füsionoomiliste ja plastiliste eripäradega.  

Defilee  

Defileerimisel modell näitab oma välimust poodiumil. 
Välimus peab olema huvitav ja harmooniline, mitte ainult lähedalt vaatest vaid ka 
liikumises ja kaugusest. Defilee annab võimaluse näidata, kuidas kõik komponendid 
nagu sobivus, mugavus ja ilu mängivad üksteisega. 

Žürii 

Žürii koosseis: žürii pannakse kokku stilistidest, juuksuritest, jumestajatest, 
moedisaineritest. Võimalik, et žüriides võib olla ka fotograaf ja ajakirjanik, kes on 
seotud moevaldkonnaga.  

Hindamise kriteeriumid 

• Aktuaalsus: võistleja õige arusaam ja teostus eelseisva hooaja peamistest 
moesuundadest. 

• Terviklikkus: kogu välimuse pilt peab olema kooskõlas: kostüüm, soeng, jumestus, 
maniküür, aksessuaarid, modelli välimus, fantaasia looming, üleliigsed võivad olla 
teatraalsed loomingud, mis ei puutu kokku haute coutre stiiliga. Lubatud on 
kasutada peakatteid, kunstjuukseid.  

• Äratuntavus: Peab olema loetav välimuse lugu, iseloom, toetumine stiili ikoonile, 
massimeedia tegelased, tuntud moemajade välimused.  

Aeg: 5 min.  



 

 

Makeup @ Instagram 
Nominatsiooni kirjeldus 

Antud nominatsiooni raames luuakse moodne kommertsiline jumestus. Tähtis nn 
jumestuse presentatsioon foto abil. Loodud kuju peab olema tänapäevane ja 
aktuaalne kommertsiliselt. 

Peale nominatsiooni lõppu postitavad osalejad oma tööd Instagramis ja teistes 
sotsiaalvõrkudes ning kasutavad hashtagi: #kuldnepääsuke #instamakeupest 
#sõltumatutestilistideühendus 

Modelli ettevalmistus 

Modellil peab olema puhas nahk. Modellid on ainult naissoost ja vanemad kui 16 
aastat, ilma püsivmeigita, ilma ripsmepikendusteta. 

Keelatud:  

• eskiiside kasutamine 

• enne alustamist näo toonimine 

• fantaasia ja face-art elementide kasutamine meigis 

• aerograafi kasutamine  

• grimmi, akvarelli, supercolor tehnika kasutamine 

• täiendavate koolitus- ja abimaterjalide (sh šabloonid, mustrid ja mobiiltelefonid) 
kasutamine. 

Lubatud: 

Dekoori- ja aksessuaarielementide kasutamine: kunstripsmed, ehted jne 

Hindamise kriteeriumid: 

• tehnika (meigi kvaliteet, sümmeetria, korrektsioon) 

• värvid (värvide sobivus modellile) 

• üldine stiil fotol  

Foto: 

Peavad olema fotod “enne ja pärast”. Foto tegemiseks kasutatakse mobiiltelefoni ning 
pilt trükitatakse välja enne võistluse alustamist. Fotod peavad olema laua peal peale 
töö lõpetamist. 

Aeg: 60 min. + 5 min. soengu ja aksessuaaride ettevalmistamiseks.  



 

 

Naiste meistrid. Kombineeritud tüüp, tehniline 
nominatsioon.  
1. tüüp: kreatiivne soeng  
Osalejad teevad loomingulise juukselõikuse, mis on kooskõlas tänapäeva 
moetendentsiga. Värvimine on lisatöö, mis kuulub soengu koosseisu ja on tehtud 
eelnevalt. Lõpptulemuseks on välimus nagu ajakirja kaane pealt. Enne võistluse algust 
peavad modelli juuksed olema niisked ja kammitud taha. Kohtunikud kontrollivad 
etteantud nõuet.  

Värv 

Juuste loomulik, harmooniline ja naturaalne värv peab olema vähemalt kahetooniline. 
Värviliste spreide kasutamine on keelatud 

Töövahendid 

Lubatud on kõik töövahendid. 

Preparaadid 

Lubatud on kasutada kõiki fikseerimispreparaate. Kaunistused ja toestus on keelatud. 

Kostüüm ja aksessuaarid 

Peavad olema kooskõlas ühiskonna normidega ja mitte võluvad. Ei ole lubatud 
riietada ega kaunistada mannekeen-pead allpool büstipiiri. 

Hindamise kriteeriumid:  

• vorm 

• puhtus 

• värvidisain 

Aeg: 35 min. + 5 min. peale lõppu mannekeenide ettevalmistamiseks. 

2. tüüp: õhtusoeng (Hair by night) 
Osalejad teevad tehnilise õhtusoengu. Osalejad võivad kasutada sama modelli/ 
mannekeeni pead nagu fantaasiasoengu võistlusel. Enne võistluse algust peavad 
modelli juuksed olema niisked ja kammitud taha. Kohal olevad kohtunikud 
kontrollivad etteantud nõuet.  

Värv 

Juuste loomulik, harmooniline ja naturaalne värv peab olema kahetooniline. Värviliste 
spreide kasutamine on keelatud 

Töövahendid 
Lubatud on kõik töövahendid (instrumendid), mis on vajalikud soengu loomiseks.  

Preparaadid 

Lubatud on kasutada kõike preparaate, mis on vajalikud soengu loomiseks ja 
fikseerimiseks. Värvilised spreid on keelatud.  

Soengu toetus 



 

 

Soengu toetused (rullid, võrgud jne) on keelatud.  

Kaunistused 

Kaunistused peavad olema kooskõlas ja proportsionaalsed soengule.  

Kaunistused kunstjuustest, parukas ja juuksepikendused on keelatud. 

Kostüümid, jumestus ja aksessuaarid 

Peavad olema kooskõlas ühiskonna normidega ja mitte võluvad, peavad olema 
sobivad õhtuse üritusele.  

Hindamise kriteeriumid 

• vorm 

• puhtus 

• värvidisain 

Aeg: 55 min. + 5 min peale lõppu mannekeen-pea statiivile paigutamiseks. 
  



 

 

Naiste meistrid. Kombineeritud tüüp. Moodne 
kategooria, pikad juuksed.  
1. tüüp: päevasoeng (Day style) 
Osalejad valmistavad moodsa soengu pikkadele juustele. Lõpptulemuseks on vaba 
soeng, juukseid tõstmata. Soeng orienteerub tänapäevastele tendentsidele 
võistlusmoes. Enne võistluse algust peavad modelli juuksed olema niisked ja 
kammitud taha. Juuksed võivad olla eelnevalt ettevalmistatud. Fantaasiasoengud on 
keelatud. Modellidel on keelatud soengut valmistavat meistrit aidata. Esimene ja teine 
tüüp moodsas kategoorias tehakse ühe ja sama modelliga.  

Juuste pikkus 

Õlgadeni või pikemad. 

Värv 

Võib kasutada mitut värvi. Lõppvariandis peaks värv olema harmooniline ja vastav 
tänapäeva tendentsidele. Värvilised spreid on keelatud. 

Töövahendid 

Lubatud on kõik töövahendid. Peale töö lõppu peavad kõik töö- ja kinnitusvahendid 
olema soengutest eemaldatud. 

Soeng  

Soeng peab olema vaba. Ainult 25% juustest tohivad olla ühelt poolt üles tõstetud 
pea eespoolel. 

Preparaadid 

Lubatud on kõikide preparaatide kasutamine.  

Kunstjuuksed 

Kunstjuuste kasutamine on keelatud. 

Abivahendid 

Kunstjuuksed on keelatud. 

Kaunistused 

Kaunistuste kasutamine on keelatud 

Kostüümid, jumestus ja aksessuaarid 

Peavad olema kooskõlas ühiskonna normidega ja mitte võluvad.  

Hindamise kriteeriumid: 

• disaini aktuaalsus (värv ja tekstuur) 

• välissiluett (loominguline ja harmooniline soeng) 

• puhtus 

Aeg: 35 min. 

2. tüüp: moodne õhtusoeng (Evening style) 



 

 

Osalejad valmistavad õhtuse soengu arvestades modelli üldise kujuga, juuksed 
peavad olema pikad. Lõpptulemuses peab soeng olema orienteeritud viimastele 
moetendentsidele. Fantaasiasoengud on keelatud.  

Lõikus 

Soeng ei tohi jätta lahtiste juuste muljet. Juuksed võivad olla täielikult üles 
tõstetud. 25% soengust võivad moodustada vabad (lahtised) juuksed. Võistluse 
käigus võivad võistlejad kasutada kääre juuste otste puhastamiseks. 

Juuste pikkus: õlgadeni või pikemad. 

Värv 

Võib kasutada ühe või mitut värvi. Lõpptulemuseks on harmooniline värv, vastav 
tänapäevastele tendentsidele. Värvilised spreid on keelatud. 

Töövahendid 

Kõik töövahendid on lubatud. 

Preparaadid 

Kõikide preparaatide kasutamine on lubatud. 

Abivahedid 

Kunstjuustest valmistatud toetus- ja abivahendite kasutamine on keelatud. 

Soengu toetus 

Soengu toetusvahendite kasutamine on keelatud. 

Kaunistused 

Maksimaalselt on lubatud kasutada 2 kaunistust. Kaunistused peavad sobima 
lõikusega ja olema proportsionaalsed. Kaunistused võivad olla valmistatud erinevatest 
materjalidest, aga peavad olema kergelt mahavõetavad kontrollimiseks, et nad ei 
toeta soengut. 

Kostüümid, jumestus ja aksessuaarid 

Peavad olema kooskõlas ühiskonna normidega ja mitte võluvad.  

Hindamise kriteeriumid: 

• disaini aktuaalsus (värv ja tekstuur) 

• välissiluett (loominguline ja harmooniline soeng) 

• puhtus (disaini raames) 

Aeg: 35 min. 


