REGLE

MENTE

N & IN

FO

KAMPIOENSCHAP

R
E
K
R
E
W
E
D
E
M
S
R
KAPPE
9
1
0
2
2019
.
5.03

2

pen
Coach Antwer

PRAKTISCH

UURROOSTER

WANNEER
Maandag 25 maart 2019

9u00 - 10u00

onthaal

WAAR
COACH ANTWERPEN: Karel Geertsstraat 2b - 2140 BORGERHOUT

10u00 - 10u45

PROEF 1: SNIT

10u45 - 11u15

jurering

GRATIS TOEGANG
Voor de leerlingen van het ABO-jaar en voor de leerlingen van het 5e jaar
indien er op school geen ABO-leerlingen zijn.

11u15 - 12u00

PROEF 2: BRUSHING

12u00 - 12u15

jurering

12u15 - 12u30

showmoment brushing

12u30 - 13u30

middagpauze

13u30 - 14u30

PROEF 3: OPSTEEKKAPSEL

14u30 - 14u45

jurering

14u45 - 15u00

opruiming zaal

15u00 - 15u30

showmoment met
alle modellen

vanaf 15u30

PRIJSUITREIKING

KAPPERSMEDEWERKER
Dit jaar zijn we toe aan de 8e editie van het Kampioenschap Kappersmedewerker. Op 25 maart 2019 zullen de kandidaten in het Coach Centrum
van Borgerhout de uitdaging aangaan en met kam en schaar in de aanslag
strijden voor de podiumplaatsen. Er zijn 3 categorieën voorzien: Snit,
Brushing & Opsteekkapsel. Na afloop van elke proef zullen de modellen
op de catwalk defileren. Als afsluiter volgt de prijsuitreiking die iedere
kandidaat beloont voor zijn deelname. Buitengewoon goed!
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REGLEMENT
PROEF 1: SNIT

Tijd: 45 minuten (10:00 – 10:45)
Opdracht

¬
¬
¬
¬
¬
¬
		
Beoordeling op

Creëren van een eenvoudige basissnit of combinatiesnit.
Aanvang op natgemaakte haren met verstuiver.
Er mogen geen verdelingen op voorhand gemaakt worden.
Verpersoonlijking van het kapsel is toegelaten.
Er moet minstens 2 à 3 cm geknipt worden.
De jury beoordeelt het aantal centimeter dat geknipt is
aan de hand van het haar dat op de grond ligt.

techniek
zuiverheid

PROEF 2: BRUSHING

Tijd: 45 minuten (11:15 – 12:00)
Opdracht

¬
¬
¬
¬
¬
¬

Creëren van een actuele moderne brushing.
Aanvang op natte haren.
Alle geëigende en genormaliseerde producten zijn toegelaten.
Het haar mag gepermanent, gekleurd of ontkleurd zijn.
Er mogen geen verdelingen op voorhand gemaakt worden.
Er mogen geen krul- of stijltangen gebruikt worden.

Beoordeling op

techniek
zuiverheid
		

PROEF 3: OPSTEEKKAPSEL
Tijd: 60 minuten (13:30 – 14:30)
Opdracht

¬ Vrij opsteekkapsel.
¬ Creëren van een actueel, modern en draagbaar opsteekkapsel
		 dat geschikt is voor verschillende gelegenheden maar geen
		avant-garde.
¬ Lang of kort haar.
¬ Aanvang op droog haar.
¬ Het haar mag op voorhand gekruld of gestijld worden.
¬ Er mogen op voorhand geen verdelingen gemaakt worden of
		 haarstukken bevestigd worden.
¬ Stijl- en krultangen zijn toegelaten maar moeten zelf
		 voorzien worden.
¬ Alle geëigende en genormaliseerde producten zijn
		toegelaten.
¬ Het haar mag gepermanent, gekleurd of ontkleurd zijn.
¬ Het gebruik van eenvoudige versieringen, bv. haarstukken en
		 crepons is toegelaten.
Beoordeling op

techniek
zuiverheid
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ENKELE
ALGEMENE
REGELS
¬ De kandidaat en het model geven aan de
organisator de uitdrukkelijke toestemming
om gefotografeerd te worden op de dag
van de wedstrijd. Deze foto’s zijn eigendom
van Coiffure.org en kunnen dan ook
steeds gebruikt worden ter promotie of
bekendmaking van evenementen.
¬ De wedstrijd is toegankelijk voor de
leerlingen van het ABO-jaar en voor de
leerlingen van het 5e jaar indien er op school
geen ABO-leerlingen zijn.
¬ Er zijn beperkingen op het aantal
inschrijvingen per school:
max. 5 ABO-leerlingen per proef. Indien
de school meer dan 5 ABO-leerlingen wil
inschrijven, kan ze zich inschrijven op de
wachtlijst. Indien de school geen
ABO-leerlingen heeft, mogen maximum
2 vijfdejaars ingeschreven worden.
¬ Iedere aanwezige is verantwoordelijk voor
zijn/haar bezittingen. Diefstal is uiteraard
onaanvaardbaar.
¬ Al het nodige materiaal wordt door de
deelnemers meegebracht.
¬ De kledij van het model is deftig.
¬ Mondeling coachen is alleen toegelaten
bij de proef Snit op uitdrukkelijke vraag
van de leerling en na toestemming van de
pistecommissaris.
¬ De kandidaat zorgt voor aangepaste kledij
en make-up. Het aanbrengen van de
make-up mag in de voorbereidingsruimte
gebeuren.
¬ De kandidaat is stipt aanwezig om 9:00 uur.
¬ De kandidaat zorgt zelf voor een model.
¬ Kauwgom is niet toegelaten.
¬ Na de inschrijving ontvangt u een
bevestiging van Coiffure.org. Bij eventueel
uitblijven van bevestiging, contacteer
Coiffure.org. Zonder bevestiging is uw
inschrijving niet geldig.

INSCHRIJVINGSFORMULIER
KAMPIOENSCHAP
KAPPERSMEDEWERKER
2019
Bij eventueel uitblijven van bevestiging contacteer Coiffure.org!
wedstrijden@coiffure.org / T. 09 223 71 24

Terug te sturen naar:
Coiffure.org
Departement wedstrijden
p/a Vijfwindgatenstraat 21 F
9000 GENT
wedstrijden@coiffure.org

GELIEVE DIT INSCHRIJVINGSFORMULIER +
INSCHRIJVINGSTABEL TERUG TE STUREN
VÓÓR 22 OKTOBER 2018

SCHOOL
SCHOOL ..............................................................................................................................................................................................................................
STRAAT + NR .....................................................................................................................................................................................................................
POSTCODE + PLAATS..........................................................................................................................................................................................................
BEGELEIDER........................................................................................................................................................................................................................
GSM ...................................................................................................................................................................................................................................
E-MAIL ...............................................................................................................................................................................................................................

HANDTEKENING
Met deze handtekening verklaart de deelnemende school het reglement te zullen respecteren zoals voorgeschreven.
DATUM.....................................................................................................................................................................................................................
NAAM IN DRUKLETTERS.........................................................................................................................................................................................
HANDTEKENING:.....................................................................................................................................................................................................
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INSCHRIJVINGSTABEL
KAMPIOENSCHAP
KAPPERSMEDEWERKER
2019
Bij eventueel uitblijven van bevestiging contacteer Coiffure.org!
wedstrijden@coiffure.org / T. 09 223 71 24

NAAM SCHOOL: .................................................................................................................................................................................................................

NAAM (drukletters)

PROEVEN

VOORNAAM (drukletters)
PROEF1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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PROEF2

PROEF3

BESTELFORMULIER LUNCH
KAMPIOENSCHAP
KAPPERSMEDEWERKER
2019
Bij eventueel uitblijven van bevestiging contacteer Coiffure.org!
wedstrijden@coiffure.org / T. 09 223 71 24

NAAM SCHOOL .................................................................................................................................................................................................................

PRIJS/ STUK
HAM + GROENTJES

€ 4,00

KAAS + GROENTJES

€ 4,00

AMERICAIN + GROENTJES

€ 4,00

CLUB SMOS

€ 4,00

KIP CURRY + GROENTEN

€ 4,00

AANTAL		 TOTAAL

TOTAAL BROODJES
Drankautomaat ter plaatse

BROODJES KUNNEN AAN DE HAND VAN DIT FORMULIER BESTELD WORDEN.
STUUR HET FORMULIER TEN LAATSTE TEGEN 04/03/19 TERUG NAAR COIFFURE.ORG.
BETALING VIA STORTING IS VEREIST EN DIENT IN ONS BEZIT TE ZIJN OP UITERLIJK 11/03/19.
BE82 4412 0750 4168 OP NAAM VAN UBK/UCB VZW-ASBL
MET VERMELDING BBK 2019 / NAAM SCHOOL
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