
IV. LONG LASHES CHAMPIONSHIP 2019, MAGYAR SZEMPILLAÉPÍTŐ 
BAJNOKSÁG 
 
VERSENYKIÍRÁS 
Időpont: 2019. szeptember 28. (szombat) 
Helyszín: Lion’s Garden Hotel, 1146 Budapest, Cházár András utca 4. 
Információ: 
Tel: +36 1 251-2270/24 mellék 
E-mail: szilvia.pap@alveola.hu 

Nevezési díj:  7.500 Ft 

Nevezési határidő: 2019. július 30. 

A férőhelyek száma limitált: maximum 30 fő 

Zsűri tagok: 

Gera-Király Anita – A Szépség-gyár vezető instruktora, és professzionális szempilla stylist 

Kovács Nelli –A Long Lashes vezető trénere, Kozmetikus 

Ágoston Melinda – Mesterkozmetikus, Sminkmester 

Kazal Viktória – Stylist  

 

Versenyidő beosztása: 

8:30-9:00 regisztráció   
9:00-9:30 köszöntő, zsűri bemutatása 
kb. 17:00 eredményhirdetés 
 
1D Classic 
9:30 előzsűrizés 
10:00-12:30 (150 perc versenyidő) +45 perc smink, ruha 
13:15 zsűrizés (részt vevő függő) 
  
  
2D-től amennyi belefér 
9:30 előzsűrizés  
10:00-12:30 (150 perc versenyidő) +45 perc smink, ruha 
13:15 zsűrizés (részt vevő függő) 
 
Verseny kategóriák: 

1D - Classic (150 perc) 

2D – től amennyi belefér (150 perc) 



Téma: „Pin-up girl” 

 

Kritériumok: 

A versenyző fekete szempilla mellett színes pillákat is használhat (vagy a teljes szett fekete, vagy 
csak színes szett, vagy vegyes szett) mind a kettő kategóriában. 

HD, Flat pillák használata tilos! 

Tilos a díszítés (kristályok, kövek, tollak stb.)! 

A modellnek a verseny elején make-up nélkül kell érkeznie, sminktetoválás a szem környékén nem 
megengedett. 

A megadott versenyidő után a versenyzőnek 45 perce van, hogy összepakoljon és alapozó sminket, 
rúzst, ill. rendezett szemöldököt fésüljön a modellnek és a témának megfelelő ruházatot ráadja. 
Szemek környékének sminkelése TILOS! 

 

Eszközök: 

A következő eszközökről az Alveola Kft. gondoskodik: ágy, gurulós forgózsámoly, eszköz kocsi, lámpa, 
takaró. 

Minden versenyző pólót kap a verseny idejére, amit megkap ajándékba. 

A szempillaépítéshez szükséges applikációs anyagokat (bármely márka) minden versenyző magának 
kell, hogy biztosítsa és hozza magával. 

 

Jelentkezési, részvételi feltételek: 

A helyszínen jelentkezni nem lehet! 

A férőhelyek száma maximum 30fő! Amennyiben a befizetések száma eléri a maximális létszámot, a 
versenykiírást lezárjuk. 

A nevezési díj befizetésével a résztvevő elfogadja a jelentkezési és részvételi feltételeket. Hozzájárul, 
hogy a versenyen készült fotókat, videó felvételeket az Alveola Kft. nyilvánosságra hozhatja. 

 

Értékelési szempontok: 

Szakmai zsűri: 

Alapfeltétel a tiszta, összetapadásoktól mentes, a szemhéjtól megfelelő és egyenletes távolságban 
elhelyezkedő, tökéletesen izolált és helyes illesztéssel applikált, telített és rendezetten elterülő, jól 



formázott, a versenyző koncepciójához illeszkedő, a természetes pillaállományt nem károsító, nem 
terhelő, mind stílusában, mind technikájában megfelelően elkészített szett. 

Stylist, sminkes zsűri: 

Figyelembe veszi a modell egyéniségét, öltözködési stílusát, személyiségét. Az aktuális trendek 
figyelembe vétele, szépítés, rendezett, párhuzamosan álló pillák. A modell adottságainak, arc-
szemek-szemöldök arányaihoz való természetes illeszkedés. Szempont, hogy a pillasor nyissa a 
tekintetet, ne árnyékolja be a szemeket, vagy torzítsa el a szemek formáját. A modell esztétikailag 
szép benyomást keltsen a zsűriben. 

 

Nevezési díj befizetése: 

A nevezési lap kitöltése után egy Előlegigénylő számlát kapsz e-mailen. Kérjük, hogy a 
dokumentumon található bankszámlaszámra utald el a verseny nevezési díját és a megjegyzésben 
tüntesd fel a neved és az Előleg bekérő sorszámát (jobb felső sarokban található). A versenyen való 
részvételedet ezen összeg befizetésével tudod biztosítani.  

Díjak: 

 1D Classic: 

 
I. kupa, oklevél, Long Lashes vásárlási utalvány  40 000 Ft értékben, Long Lashes Duplázott 

technika tanfolyam, Color&Care magazinban való megjelenés a nyertes munkájáról 
II. kupa, oklevél, Long Lashes vásárlási utalvány  30 000 Ft értékben, Long Lashes Duplázott 

technika tanfolyam 
III. kupa, oklevél, Long Lashes vásárlási utalvány  20 000 Ft értékben, Long Lashes Duplázott 

technika tanfolyam 
 

 
 

2D – től amennyi belefér: 
 

I. kupa, oklevél,  Long Lashes vásárlási utalvány  40 000 Ft értékben,Long Lashes Extreme 
Volume tanfolyam,  Color&Care magazinban való megjelenés a nyertes munkájáról 

II. kupa, oklevél,  Long Lashes vásárlási utalvány 30 000 Ft értékben, Long Lashes Extreme 
Volume tanfolyam  

III. kupa, oklevél,  Long Lashes vásárlási utalvány 20 000 Ft értékben, Extreme Volume 
tanfolyam  

 

 
 
Versenyszabályzat: 
 
Regisztrációnál minden versenyző sorszámot kap. 
Előzsűrizésnél a versenyfelügyelők leellenőrzik a modellek pilláit. Ez alatt az idő alatt a zsűri nem 
találkozhat a versenyzőkkel.  



A meghatározott versenyidő után a versenyzőknek el kell hagyniuk a termet.  
A zsűri pontozólap alapján értékeli a munkákat. 
A verseny ideje alatt a mobiltelefonokat ki kell kapcsolni. 
Pontozás: 

A maximálisan elérhető pontszám 300 pont: 

Szakmai zsűri (Gera-Király Anita, Kovács Nelli) által elérhető pontszám 200 pont (100-100 pont). 

Stylist (Kazal Viktória), Sminkes (Ágoston Melinda) által elérhető pontszám 100 pont (50-50 pont). 

 
 
 
1D – Classic pontozási szempontrendszer: Gera-Király Anita, Kovács Nelli (0-10 pont) 
 
1. Összbenyomás : Kidolgozottság, szépítés mértéke, látvány, esztétikus megjelenés csukott szemmel 
és nyitott szemmel 
2.  Telítettség:  A szett 100%-os legyen, minden pillára legyen applikálva, kivéve a baby pillákat. Külön 
figyelmet fordítva a belső sarokban és a külső sarokban.  
3. Styling: A kiválasztott stílus, a műszempilla hosszúsága, a műszempilla vastagsága, íve ideális 
legyen a modell a szem formájához, az arc formájához és szempillái hosszához és minőségéhez és a 
versenyző koncepciójához. 
4. Méretek és ívek: Ezek megfelelő használata, kombinálása és a modell adottságaihoz megfeleljen. 
Minden egymást követő méret használata a tökéletes keret vonal elérése érdekben. 
5. Ragasztó ellenőrzés: Ne legyen összetapadás, több natúr pilla ne legyen összeragasztva, baby pilla 
ne legyen odatapadva, a ragasztási felület legyen hibátlan, ne legyen felválás, csipesszel ne lehessen 
lepattintani az applikált pillát, ne legyen túl sok vagy túl kevés ragasztó. 
6. Illesztés, pozicionálás: A szemhéj és a műszál közötti távolság 0.3-0.5 mm közötti legyen, 
egyenletesen helyezkedjen el, az applikált szálak rendezett hatást nyújtsanak, a frame vonal pontos, 
szabályos legyen, ne legyenek keresztben álló szálak, az illesztés legyen precíz, felválásmentes 
mindenhol. 
7. Higiénia, tiszta teljesítmény: Ne legyen felesleges ragasztó, sminkmaradvány, kosz, bőrdarabka 
stb. a szempillák között.  
8. Műszempilla vastagságok alkalmazása: 0.12, 0.10, 0.85, 0.07, 0.06, 0.05 klasszikus szempilla 
vastagságok, HD és flat pilla használata nemkívánatos. 
9. Technikai tudás: Az alapszett rendezett hatású, kócosságmentes, helyesen pozicionált és illesztett, 
irányított, telített, szép keretet adó legyen.  
10. Szimmetria: A modell mindkét szemén a pilla legyen tökéletesen szimmetrikus. 
 
1D – Classic pontozási szempontrendszer: Ágoston Melinda, Kazal Viktória (0-10 pont) 
 
1. Styling: A kiválasztott stílus kivitelezése, rendezett, párhuzamosan álló, csomómentes pillák 
értékelése 
2. Egyéniség: Értékeljük az elkészített pillasort a témához illő, akár meghökkentő megoldással, 
illeszkedve a modell arcberendezésének adottságaihoz. 
3. Smink: A témához illeszkedve, a szemek sminkelése nélkül, alapozó-rúzs-pirosító, egyéb díszítő 
elem használata az arcon megengedett, illeszkednie kell a modell és a pillasor karakteréhez.  
4. Ruházat: A megadott témával és a modellel önazonos legyen, előnyös összhatás, akár finom akár 
extrém kiegészítők esetén, merészség, trendiség, frissesség. 
5. Összkép: Összbenyomás, ruha-smink-pilla összhatás 3 lépés távolságból 
 



 
 
 
 
2D – től amennyi belefér: Gera-Király Anita, Kovács Nelli (0-10 pont) 
 
1. Összbenyomás: Kidolgozottság, szépítés mértéke, látvány, esztétikus megjelenés csukott szemmel 
és nyitott szemmel.  
2. Telítettség: A szett 100%-os legyen, minden pillára legyen applikálva, kivéve a baby pillákat. Külön 
figyelmet fordítva a belső sarokban és a külső sarokban.  
3. Styling: A kiválasztott stílus, a műszempilla hosszúsága, a műszempilla vastagsága, íve ideális 
legyen a modell a szem formájához, az arc formájához és szempillái hosszához és minőségéhez és a 
versenyző koncepciójához. 
4. Méretek és ívek: Ezek megfelelő használata, kombinálása és a modell adottságaihoz megfeleljen. 
Minden egymást követő méret használata a tökéletes keret vonal elérése érdekben. 
5. Ragasztó ellenőrzés: Ne legyen összetapadás, több natúr pilla ne legyen összeragasztva, baby pilla 
ne legyen odatapadva, a ragasztási felület legyen hibátlan, ne legyen felválás, csipesszel ne lehessen 
lepattintani az applikált pillát, ne legyen túl sok vagy túl kevés ragasztó.  
6. Illesztés, pozicionálás: A szemhéj és a szempilla vonal közötti távolság 0,3-0,5mm-re legyen a 
műszempilla applikálva, a szemhéjhoz nem érhet hozzá. Az applikált pillák legyenek párhuzamosak, 
rendezettek, ne legyen kócos hatású, keresztbe álló tincs. A "seprű hatás"nem kívánatos) 
7. Higiénia, tiszta teljesítmény: Ne legyen felesleges ragasztó, sminkmaradvány, kosz, bőrdarabka 
stb. a szempillák között.  
8. Műszempilla vastagságok alkalmazása: 0.10, 0.07, 0.06, 0.05 vastagság használható. 
9. Technikai tudás: A terpesztés legyen megfelelő, ne legyenek összezárt pillák. 
10. Szimmetria: A modell mindkét szemén a pilla legyen tökéletesen szimmetrikus. 
 
2D – től amennyi belefér: Ágoston Melinda, Kazal Viktória (0-10 pont) 
 
1. Styling: A kiválasztott stílus kivitelezése, rendezett, párhuzamosan álló, csomómentes pillák 
értékelése 
2. Egyéniség: Értékeljük az elkészített pillasort a témához illő, akár meghökkentő megoldással, 
illeszkedve a modell arcberendezésének adottságaihoz. 
3. Smink: A témához illeszkedve, a szemek sminkelése nélkül, alapozó-rúzs-pirosító, egyéb díszítő 
elem használata az arcon megengedett, illeszkednie kell a modell és a pillasor karakteréhez.  
4. Ruházat: A megadott témával és a modellel önazonos legyen, előnyös összhatás, akár finom akár 
extrém kiegészítők esetén, merészség, trendiség, frissesség. 
5. Összkép: Összbenyomás, ruha-smink-pilla összhatás 3 lépés távolságból 
 
 
Alveola Kft., Long Lashes Team 


