
 

 
 

 

 

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY   

 

21. ročníku mezinárodní soutěže středních škol 

 

a středních odborných učilišť  

 

 

KALIBR CUP 2023 

 

Téma:  „ŘECKÉ BOHYNĚ“ 
 

 

 

 

Datum konání:    9. února 2023 (čtvrtek) 

Místo konání:    Sportovní hala SOŠ a SOU Lanškroun, Sokolská 288, 

Lanškroun 

Začátek soutěže:  10.00 hodin 

 



ÚČESOVÁ TVORBA 

  
 

Soutěžní podmínky 

 

Soutěž je určena pro žáky oboru kadeřník, kteří v době soutěže studují tento obor v řádném denním 

studiu. Soutěžící musí vytvořit náročný účes, který nejlépe vystihuje zadané téma.  Modelka nastoupí 

k soutěži připravena: s rozpuštěnými vlasy (bez kadeřnických pomůcek) oblečena v kostýmu a 

nalíčena dle zadaného tématu. Na místě se zhotovuje jen finální účes. 

 

Je povoleno: 
 Vlasy mohou být předem ostříhány a nabarveny v libovolných přírodních odstínech  

 Použití vlasové podložky zakrývající maximálně 10 cm vlasové pokožky, nebo použití 

příčesku 30% (oboje zároveň nelze). 

 Požití barevných pramenů (maximálně 10 ks). 

 Využít různé ozdoby k dotvoření celkového vzhledu účesu, ty však nesmí přesáhnout 30 % 

plochy hlavy. 

 Používat libovolné fixační a stylingové přípravky (laky, tužidla, gely, vosky, lesky). 
 Modelka může držet různé pomůcky pro soutěžící (lak, natáčku atd.) a musí po celou dobu sedět čelem 

k zrcadlu. 

 Použití vlasových sítěk 

 Jsou povoleny před soutěží všechny druhy ondulace, kulmování a krepování. 

 

 

 

Čas provedení: 

Soutěžní čas je 60 minut, z toho posledních 5 minut je na celkovou úpravu modelky a kostýmu, 

svléknutí pláštěnky.  

 

Po ukončení soutěže všechny soutěžící přestanou okamžitě pracovat! 

 

Je zakázáno: 

 Mít před soutěží připravené copy. 

 Používat nůžky během soutěže a ke konečné úpravě účesu. 

 Používat barevné spreje.  
 Modelka si během soutěže nesmí sahat do vlasů. 

 Zákaz odcházení z místa během soutěže.  

 Zákaz konzultace s odborným dohledem během soutěže. 

Soutěžní pomůcky: 
Fén, krepovací kleště, žehlička, kulma atd.  

 

     

Při nedodržení těchto podmínek budou uděleny trestné body nebo bude účastník diskvalifikován! 

Oděv modelky musí být po dobu tvorby účesu zakrytý pláštěnkou! 



 

MAKE-UP 
 

 

Soutěžní podmínky 

 

Soutěž je určena pro žáky oboru kosmetička, kteří v době soutěže studují tento obor v řádném denním 

studiu. Modelka bude před zahájením soutěže připravena (oblečena v kostýmu, učesána dle daného 

tématu). 

 

Je povoleno: 
 Zdobení na těle a rukou může být předem vypracováno včetně různých kreací. 

 Modelka nastoupí zcela nenalíčená, tedy bez make-upu. 

 Jakýkoliv druh dekorativní kosmetiky. 

 Kreslení, malování, třpytky, kamínky, peříčka, perličky, flitry v obličeji (max. 20% obličeje). 

 Použití barevných řas z různých materiálů, lepení spodních řas. 

 

Povinné prvky: 

 Soutěžící je povinna použít umělé řasy na horní víčka. 

 Minimálně 3 barvy očních stínů a horní linky. 

 Rty musí mít konturu. 

 

Čas provedení: 

Soutěžní čas je 60 min.  

 

Po ukončení soutěže všechny soutěžící přestanou okamžitě pracovat! 

 

Je zakázáno: 

 Používat tělky, vodové barvy, tempery a obtisky. 

 Modelka nesmí mít v obličeji permanentní make-up, tetování, trvalou na řasách a permanentní 

prodloužení řas. 

 Soutěžící nesmí mít na stole připravenou předlohu, skicu, fotografii. 

 Zákaz konzultace s odborným dohledem během soutěže. 

 Zákaz odcházení z místa během soutěže.  

 Zákaz používání šablon pro tvorbu linií v obličeji (samolepky, papírové šablony, folie, lepicí 

pásky, ornamenty, krajka, síťka,...) 

 Piercing v obličeji je zakázán. 

 

Při nedodržení těchto podmínek budou uděleny trestné body nebo bude účastník diskvalifikován! 

Oděv modelky musí být po dobu líčení zakrytý pláštěnkou! 

 

 



 

NAIL–ART 
 

 

Soutěžní podmínky 

 

 

Soutěž je určena pro žáky oboru kosmetička, kteří v době soutěže studují tento obor v řádném denním 

studiu. Modelka bude před zahájením soutěže připravena (oblečena v kostýmu, nalíčena, učesána dle 

daného tématu). 

 

Je povoleno: 
 Zdobení na těle a rukou může být předem vypracováno včetně různých kreací. 

 Délka a tvar nehtů mohou být libovolné. 

 Před soutěží musí mít nehty přirozenou barvu (bez barevného laku či gelu). 

 Nehty musí být lepené nebo modelované (gel, akryl). 

 Veškeré zdobení na nehty musí být vypracováno na místě.  

 Nail-art je pouze 2D (nesmí nic vystupovat z nehtu)! 

 Obě ruce musí odpovídat zadanému tématu. 

 

Čas provedení: 

Soutěžní čas je 120 min.  

 

Po ukončení soutěže všechny soutěžící přestanou okamžitě pracovat! 

 

 

Je zakázáno: 

 Zákaz piercingu a 3D na nehet (kamínky, razítka, peříčka, perličky...) 

 Lepit již nazdobené nehty či předem připravené hotové polotovary. 

 Soutěžící nesmí mít na stole připravenou, předlohu, skicu, fotografii, hotové tipy. 

 Zákaz konzultace s odborným dohledem během soutěže. 

 Zákaz odcházení z místa během soutěže.  

 

Soutěžní pomůcky: 
 Lampička, UV lampa, podložka pod ruku 

 Pracovní pomůcky (laky, štětce, barvy, gely,…) 

 Dekorace na závěrečnou prezentaci 

 

Při nedodržení těchto podmínek budou uděleny trestné body nebo bude účastník diskvalifikován! 

Oděv modelky musí být po dobu zdobení nehtů zakrytý pláštěnkou! 

 

 



BODY-ART 

 
Soutěžní podmínky 

 

Soutěž v malování na tělo je určena pro žáky oboru kosmetička a oboru kadeřnice, kteří v době 

soutěže studují tento obor v řádném denním studiu. Modelka bude před zahájením soutěže připravena 

(oblečena v kostýmu, učesána dle daného tématu). 

 

Je povoleno: 
 Malovat štětcem, houbičkou, barvami nebo volně rukou. 

 Použít předlohu, kterou mohou mít soutěžící vedle sebe. 

 Používat barvy na tělo, třpytky, make-up a doplňky (škrabošky, divadelní rekvizity..... 

 Zvolit si jednu část těla, z níže uvedených možností, k malování na ženském nebo mužském 

modelu. 

 přední část těla (dekolt, břicho)  

 hluboký dekolt a paže 

 záda  

 vrchní záda a paže 

 přední část nohou 

 zadní část nohou (povoleny i hýždě) 

 Do výběru nepatří obličej, který může být hotov předem a je součástí kostýmu jako doplněk. 

 Je povoleno malovat pouze na jednu z variant. Pokud bude malováno i na jiné části těla než byl 

výběr, budou tyto části hodnoceny jen jako kostým v celkovém dojmu. 

 

Povinné prvky: 
Model, modelka musí být oděn/a nejméně v plavkách. 

- malovat pouze na předem určené části těla 
 

Čas provedení: 
Soutěžní čas je 120 min.  

 

Po ukončení soutěže všechny soutěžící přestanou okamžitě pracovat! 

Je zakázáno: 
 Používat šablony a airbrushovou techniku. 

 Odkrývat a malovat na intimní partie modelů. 

 Tetování na těle a obličeji 

 Zákaz konzultace s odborným dohledem během soutěže. 

 Zákaz odcházení z místa během soutěže. 

 Přísný zákaz používání barev, lepidel, tužek a dalšího materiálu, který není určen 

výhradně pro malování a zdobení těla.  

 

Kritéria hodnocení: 
 Kreativita, světlo a stín, dodržení zadaného tématu. 

 Použití doplňků. 

 Preciznost provedení a čistota malby. 

 Obtížnost. 

 Celkový dojem. 

 

Při nedodržení těchto podmínek budou uděleny trestné body nebo bude účastník 

diskvalifikován! 



Další podmínky 
  

 

Školy nejsou vázány podmínkou, že se musí účastnit všech čtyř soutěží. 

Jednotlivé školy jsou povinny prokázat, že soutěžící jsou žáky školy. 

Každý soutěžící platí startovné 500. - Kč za jednu soutěž (např. jedna škola vyšle 1 kadeřníka, 

1 kosmetičku - make-up, 1 kosmetičku na nail-art, 1 kosmetičku na body-art = zaplatí 2000. - Kč). 

Startovné se platí pouze za soutěžící, nikoliv za modelku. 

  

Pracovní pomůcky musí mít každý soutěžící vlastní a musí být v souladu s předpisy o osobní hygieně. 

Stravné a cestovné, popřípadě ubytování si hradí vysílající škola. 

V každé kategorii se mohou z jedné školy zúčastnit pouze 2 soutěžící, tedy z jedné školy ve všech 

třech kategoriích (účesová tvorba, make-up, nail-art, body-art) maximálně 8 soutěžících. 

Na základě předběžných přihlášek budou zaslány upřesňující organizační pokyny. 

  

 

Vyplněné předběžné přihlášky do soutěže posílejte elektronicky z webu kalibrcup.cz  budou 

přijímány do 15. 12. 2022.  

 

Po tomto termínu budou zveřejněny na webu kalibrcup.cz organizační pokyny pro přihlášené a 

závazná přihláška pro KALIBR CUP 2020, s termínem do 15. 1. 2023. Přihlášené školy budou 

informovány emailem.  

 

  

  

 

 

Fax.    465 321 083 

e-mail               tomanova@spslan.cz 

 

 

Adresa pro zaslání přihlášky: SOŠ a SOU Lanškroun 

                                                Mgr. Vlasta Tomanová 

                                                Sokolská 288 

                                                563 01 Lanškroun 

 

 

Těšíme se na Vaši návštěvu. 

  

 

 
Za realizační tým  

Vlasta Tomanová a Milan Lédl 

  

 
 

 

 



Předpokládaný program soutěže 9. 2. 2023 
 

 

 

  

  8,00 –  9,30 Prezence soutěžících a losování soutěžních čísel 

  9,30 –  9,45 Porada zástupců škol 

10,00 – 10,15 Zahájení soutěže 

10,15 – 10,25 Nástup soutěžících v účesové tvorbě  

10,30 – 11,30 Soutěž v Účesové tvorbě 

11,30 – 12,00 Hodnocení – Účesová tvorba  

12,05 – 12,40 Promenáda modelů této kategorie, focení 

12,05 – 12,15 Nástup soutěžících Make-up + Body-art + Nail-art 

12,15 – 13,15 Soutěž v Make-upu 

12,15 – 14,15 Soutěž Body-art a Nail- art 

12,40 – 13,00 Přestávka      

13,15 – 13,40 Hodnocení – Make-up 

13,40 – 13,55 Promenáda modelů – Make-up – fotografování 

13,55   Vyhodnocení kadeřnické části soutěže -  nástup  

14,15 – 14,40 Hodnocení Body-art a Nail- art 

14,40 – 14,55  Fotografování Body-art a Nail- art 

14,55   Vyhodnocení Make-upu - předání diplomů  

15,20     Vyhodnocení Nail-art - předání diplomů  

15,30     Vyhodnocení Body-art - předání diplomů  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


