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  ות ויתחרלוח זמני 

  איפור אמנותי ואיפור גוף
  בוגרים/ צעירים 

 
  גוףאיפור | וניורס 'ג

Body Painting  
גוףאיפור בוגרים   

Body Painting 
  יצירתיאיפור | וניורס 'ג

 CREATIVE Make-up 
  אמנותיאיפור בוגרים 

 CREATIVE Make-up   
תפיסת עמדת עבודה מול 

  מראה
תפיסת עמדת עבודה מול  12:00

  מראה
תפיסת עמדת עבודה  12:00

  מול מראה
תפיסת עמדת עבודה מול  12:10

  מראה
12:10 

 12:25  'דק 45תחילת התחרות  12:25  'דק 45תחילת התחרות  12:15  'דק 90תחילת התחרות  12:15  'דק 90תחילת התחרות 
 13:10  מעבר שופטים ושיפוט 13:10  מעבר שופטים ושיפוט 13:45  מעבר שופטים ושיפוט 13:45  עבר שופטים ושיפוטמ

 13:20   סוף התחרות 13:20   סוף התחרות 14:00  סוף התחרות 14:00  סוף התחרות
      

 
 בוגרים

 איפור לשער של מגאזין אופנה איפור  מסחרי לכלה או איפור ערב
  "בו בזמן" איפור –בוגרים 

  קטגוריית קונספט
תפיסת עמדת עבודה מול    

  מראה
תפיסת עמדת עבודה  14:20

  מול מראה
תפיסת עמדת עבודה מול  14:00

  מראה
12:00 

 12:15  'דק 120תחילת התחרות  14:10  'דק 35תחילת התחרות  14:25  'דק 45תחילת התחרות    
 14:15  מעבר שופטים ושיפוט   מעבר שופטים ושיפוט 15:10  מעבר שופטים ושיפוט   

 14:30  סוף התחרות 15:00  סוף התחרות 15:20  סוף התחרות   

  
      

 איפור אמנותי לכלהבוגרים  
איפור מסחרי לכלה | וניורס 'ג

   או איפור ערב

תפיסת עמדת עבודה מול    
  מראה

תפיסת עמדת עבודה  14:20
  מול מראה

14:20    

    14:25  'דק 45ת התחרות תחיל 14:25  'דק 45תחילת התחרות    
    15:10  מעבר שופטים ושיפוט 15:10  מעבר שופטים ושיפוט   

    15:20  סוף התחרות 15:20  סוף התחרות   

  
  

 ח.ל.ייתכנו שינויים בלוח הזמנים ט
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   2019ישראל  OMCאליפות  –קטגוריות התחרות 
  :לאמני האיפורלהלן קטגוריות ההשתתפות 

  
  

  איפור אמנותי צעיריםקטגוריות   אמנותי לבוגרים איפורקטגוריות 
 

  Body Art–ציורי גוף   .1
  CREATIVE -  אמנותיאיפור   .2
  Bridal or Evening Makeup - איפור מסחרי כלה או ערב   .3
 Bridal Makeup|  איפור אמנותי לכלה    .4
  "בו בזמן" איפור   .5
 איפור לשער של מגאזין אופנה -  POSTER עבודה מצולמת  .6

  
  

 
  Body Art–רי גוף ציו  .1
  CREATIVE -  אמנותיאיפור   .2
  Bridal or Evening Makeup - איפור מסחרי כלה או ערב   .3
  איפור לשער של מגאזין אופנה -  POSTER עבודה מצולמת  .4
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  כללי יסוד החלים על המשתתפים

  
הגרלת המספרים תתבצע לפני תחילת : מספרי המראות סדר .1

שר על מספרו לפני תפיסת עמדת העבודה כל מתמודד יתב. התחרות
   .ברחבת התחרות

  
פ מספר המראה "ע םהעבודה ויתמק תגש אל עמדיי ףהמשתת

ועדת השופטים (והמספר המופיע בצירוף לשמו במעטפה סגורה 
  ).לבין שמות המשתתפים ותק את ההתאמה בין מספרי המראובדת
  
ו לעזור להתערב אאו גורמים אחרים חל איסור על הדוגמנים . 2

   .)בכל המקצועות המשתתפים(למשתתפים בתחרות 
 
על הדוגמנים לשבת עם  ,השופטים בין העמדות בזמן סיור של חבר. 3

  . אל המראה הפנים
  
  או הדוגמניות על הדוגמניםבקטגוריות השיער בזמן התחרות . 4
  . ללבוש חלוק 
  
חבר השופטים יעשה סבב אחד בלבד לצורך ביצוע ההערכה . 5
  .שמות הכללית מהעבודותהתרל
  

הפרת כללי תקנון התחרות או כל הפרה של כללי השתתפות . 6
בהתאם לרשימת , התחרותת ידי וועד- בתחרות יגרמו לפסילה על
  .הפרות ופסילות מתאימות

  
נקודות  15 ינומינימום בסיסי של נקודות פסילה ה: נקודות פסילה. 7

 בת ידי ועדה- ו עלחשביקבעו ויינקודות פסילה י. עבור כל הפרה
  . חמישה שופטים

נקודות פסילה  15לכל , אם צוות השופטים כולל שישה חברים או יותר
נקודות פסילה נוספות מכל שופט נוסף עבור הפרה  3שצוינו יתווספו 

  .אחת
  .עבור כל הפרה 30כמות סופית של נקודות פסילה לא תעלה על 

  
   הרחקה מהתחרות. 8

  :חול במקרים הבאיםהרחקה מהשתתפות בתחרות ת
  .החלפת דוגמנים בזמן התחרות. א
  .החלפת מספרי המראה בין המשתתפים. ב
  
  

  :בקטגוריות הבאות ומוצגות כמוכנות הינםעבודות שהוכנו מראש 
  

 בקטגוריית שיער תדמית אופנה   )Full Fashion Look( 
 תסרוקת פנטזיה 
  איפור גוף)Body Art - עבודה מוכנה למחצה( 
  נשים לשער של מגאזין | שיער גברים  –עבודה מצולמת

 מקצועי
  איפור לשער של מגאזין מקצועי - עבודה מצולמת 
 לשער של מגאזין מקצועי ציפורניים - עבודה מצולמת 

  

  נושא העולם החי וטבע  –עיצוב טיפסים בצבעי אקריל)BOX( 
 One-Struck -  נושא זר פרחים  –עיצוב וציור סיני)BOX( 
 3 - תלת מימדD   -  נושא זר פרחים)BOX( 
  (תכשיטים באקריל  - )אקססוריז(עיצוב אביזריםBOX( 
 Mix-Media –  נושא חופשי)BOX( 
 בקטגוריית ציפורניים   תדמית אופנה)Full Fashion Look( 

  

  
  )BOX(עבודה מוגשת בקופסה *| תחרות חל איסור על שילוב חיות במסגרת ה. ד בלבד\בכל קטגוריה יש להשתתף עם דוגמן או דוגמנית אחת
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 Body Art| צעירים /בוגרים  ,ציורי גוף
   בבימת התחרות, מן או דוגמניתדוגעם רק איפור גוף תתקיים בפועל תחרות : הערה 

   .הקטגוריה תסרוקת וקישוטים חייבים להתאים לנושא הנבחר .תחרותלשנקבע המרכזי נושא קטגוריה זאת תתקיים בהתאם ל
  

  .בתחום ציורי גוף מוכשריםמאפרים לחשוף  -ת התחרות מטר
  . לאיפור גוףעבודה ובטכניקות  בכלית מיומנויות שליטה מגוונות על האמן להראו

  
 )איפור עתידני(  FUTURISM: הינו ISRAEL CUP 2019  נושא מרכזי בקטגוריית האיפור באליפות

  
  : הבאות לפני תחילת התחרות רשאים המשתתפים לבצע את הפעולות

 הצווארוהדוגמנית ה של אפ ופודרה על פני-יקימ למרוח. 
  גובה בית השחי ( מתחת לקו החזהלהכין ציור( 

  
  :התחרות מותר לבצע את הפעולות הבאותבמהלך 

 מכלל שטח הפנים 20%אשר תופסים ) עיסת נייר נוצות גדולות, עלי זהב" (אקססוריז" להדביק חפצים. 
 בתרסיסי צבעשימוש  מותר – Air Brush 
 םיאו קולנועי תיאטרליים אפקטיםבשימוש ה מותר  

  
  : לפני תחילת התחרות חל איסור מוחלט לבצע את הפעולות הבאות

  קווים המקלים על הציור במהלך התחרות, נקודות, סימנים ,מעל קו החזהשאזור לסמן על חל אסור . 
  המחשוף ובחלקי הגוף שמעל קו החזה, הצוואר, ה של הדוגמניתפניל עלצייר ציורים חל איסור . 
 חל איסור להשתמש בעזרה שהיא מאף אדם, על המתמודד מוטלת האחריות לבצע את האיפור באופן אישי ועצמאי . 

  
  :במהלך התחרות חל איסור על הפעולות הבאות

 לבריאות עלולים להזיקו בטיחותייםאינם ור ולע בחומריםשאינם ראויים לשימוש רים איסור על שימוש באמצעים וחומל ח.  
 חל איסור להשתמש בעזרה שהיא מאף אדם, על המתמודד מוטלת האחריות לבצע את האיפור באופן אישי ועצמאי .  

 
  : קריטריונים לשיפוט

 ימוש בגוונים ובצבעים בולטיםחדשנות וש ,לנושא התחרותהקשר . ית בביצוע העבודה המוצגת בתחרותהשופטים יעריכו את מידת המקוריות והמיומנות הטכנ 
   

  : נקודות פסילה
לרשימה המפרטת את הפרות הכללים ונקודות בהתאם , ידי מועצת השופטים באמצעות מתן נקודות הפסילה-המשתתפים שלא יכבדו את הכללים המפורטים לעיל יקנסו על

  . הפסילה על הפרות כללים אלו
  

  : זמן לביצוע
  דקות 90

  : ציונים
  נקודות 30: מקסימום

  נקודות  21: מינימום
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  CREATIVE| צעירים / בוגרים  אמנותייפור א
  

   בבימת התחרות, דוגמניתעם רק תתקיים בפועל  )יצירתי( CREATIVEאיפור תחרות : הערה 
  .הקטגוריה תסרוקת וקישוטים חייבים להתאים לנושא הנבחר .תחרותלשנקבע המרכזי נושא וריה זאת תתקיים בהתאם לקטג

  
  .יחסי ציבור ותשומת לב, פרסום, לתצוגות אופנהבתחום איפור  מוכשריםמאפרים לחשוף  -מטרת התחרות 
  .CREATIVEלאיפור עבודה ובטכניקות  בכלית מיומנויות שליטה מגוונות על האמן להראו

  
 )איפור עתידני(  FUTURISM: הינו  ISRAEL CUP 2019 שא מרכזי בקטגוריית האיפור באליפותנו

  .עדכניות ולבטא רעיון מקוריה הבת לשקף את מגמות האופניחי המוצגתהעבודה  ,מומלצת  למאפרים בעלי מיומנות ייעודית לנושאתחרות זו 
  

 : אותלפני תחילת התחרות רשאים המשתתפים לבצע את הפעולות הב
 ה של הדוגמניתצווארופניה אפ ופודרה על -כולל השמת מייק, כל סוגי ההכנות . 
 נקודות מתאר, סקיצות, אין לתחום גבולות. 

  
 : לבצע את הפעולות הבאות מותר, במהלך התחרות

 שימוש בתבניות ואמצעי עזר דומים 
  שימוש באמצעים תיאטרליים או קולנועים 
  עיסת נייר נוצות גדולות, עלי זהב" (אקססוריז"להדביק חפצים ( 
 בראש - אין להיעזר באייר 
 םהדבקת ריסים מלאכותיי. 
 ביצוע תוטכניקכל ניתן להשתמש ב. 

  
 : לבצע את הפעולות הבאות אין, במהלך התחרות

 חל איסור להשתמש בעזרה שהיא מאף אדם, על המתמודד מוטלת האחריות לבצע את האיפור באופן אישי ועצמאי . 
 לבריאות עלולים להזיקו בטיחותייםאינם ור ולע בחומריםשאינם ראויים לשימוש רים איסור על שימוש באמצעים וחומל ח.  

  
  : קריטריונים לשיפוט

  .ימוש בגוונים ובצבעים בולטיםחדשנות וש ,לנושא התחרותהקשר . ית בביצוע העבודה המוצגת בתחרותהשופטים יעריכו את מידת המקוריות והמיומנות הטכנ
  

  : נקודות פסילה
בהתאם לרשימה המפרטת את הפרות הכללים ונקודות , ידי מועצת השופטים באמצעות מתן נקודות הפסילה-המשתתפים שלא יכבדו את הכללים המפורטים לעיל יקנסו על

  . על הפרות כללים אלוהפסילה 
  

  : זמן לביצוע
  דקות נוספות עבור סידורים אחרונים של התסרוקת והאביזרים 5. דקות 40

  דקות 45כ "סה
  

  : ציונים
  נקודות 30: מקסימום

  נקודות  21: מינימום
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  Bridal or evening Make up| צעירים   / בוגרים  ,איפור מסחרי לכלה או איפור ערב
   בבימת התחרות, דוגמנית עםרק תתקיים בפועל מסחרי לכלה או איפור ערב איפור תחרות : הערה 

  .תחרותלשנקבע המרכזי נושא קטגוריה זאת תתקיים בהתאם ל
  .הקטגוריה תסרוקת וקישוטים חייבים להתאים לנושא הנבחר

  
  .בתחום איפור כלות ואיפור ערב מוכשריםמאפרים לחשוף  -מטרת התחרות 

  . לאיפור מסחרי התואם למגמות האיפור בישראלעבודה ובטכניקות  בכלימיומנויות שליטה מגוונות על האמן להראות 
  

 איפור מסחרי: הינו  ISRAEL CUP 2019 נושא מרכזי בקטגוריית האיפור באליפות
  .ניות ולבטא רעיון מקוריעדכה הבת לשקף את מגמות האופניחי המוצגתהעבודה  ,מומלצת למאפרים בעלי מיומנות ייעודית לנושאתחרות זו 

  
 : לפני תחילת התחרות רשאים המשתתפים לבצע את הפעולות הבאות

 ה של הדוגמניתצווארופניה אפ ופודרה על -כולל השמת מייק, כל סוגי ההכנות . 
  

 : חל איסור לבצע את הפעולות הבאות, במהלך התחרות
 שימוש בתבניות ואמצעי עזר דומים 
 ו קולנועים שימוש באמצעים תיאטרליים א 
  אקססוריז"אין להדביק חפצים " 
  עור פנים בריא(יש לעבוד על פנים חלקות ונקיות( 
 חל איסור להשתמש בעזרה שהיא מאף אדם, פן אישי ועצמאיעל המתמודד מוטלת האחריות לבצע את האיפור באו . 
  לעטר ולצייר באיפור מסחריאין. 

  
  : רשאים המשתתפים לעשות את הפעולות הבאות, במהלך התחרות

 םהדבקת ריסים מלאכותיי. 
  בכל הטכניקותשימוש.  
 בתרסיס צבע ש שימו– Air Brush 

  
  : קריטריונים לשיפוט

  .תחרותהמרכזי בלנושא הקשר ו ימטריהס .ית בביצוע העבודה המוצגת בתחרותהטכנ המיומנות ,החדשנותהשופטים יעריכו את מידת המקוריות 
  

  : נקודות פסילה
בהתאם לרשימה המפרטת את הפרות הכללים ונקודות , צעות מתן נקודות הפסילהידי מועצת השופטים באמ-המשתתפים שלא יכבדו את הכללים המפורטים לעיל יקנסו על

  . הפסילה על הפרות כללים אלו
  

  : זמן לביצוע
  דקות נוספות עבור סידורים אחרונים של התסרוקת והאביזרים 5, דקות 40

  דקות 45כ "סה
  

  : ציונים
  נקודות 30: מקסימום

  נקודות  21: מינימום
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  Bridal Make up |איפור אמנותי לכלה 
  

   בבימת התחרות, דוגמנית עםרק תתקיים בפועל אמנותי לכלה איפור תחרות : הערה 
  .הקטגוריה תסרוקת וקישוטים חייבים להתאים לנושא הנבחר .תחרותלשנקבע המרכזי נושא קטגוריה זאת תתקיים בהתאם ל

  
  .לכלה" אמנותי"בתחום איפור  מוכשריםמאפרים לחשוף  -מטרת התחרות 

  . העולמי OMCלרוח תחרויות  התואם  אמנותילאיפור עבודה ובטכניקות  בכליעל האמן להראות מיומנויות שליטה מגוונות 
  

 )מעוטר(איפור אמנותי : הינו  ISRAEL CUP 2019 נושא מרכזי בקטגוריית האיפור באליפות
  .עדכניות ולבטא רעיון מקוריה האת מגמות האופנ בת לשקףיחי המוצגתהעבודה  ,מומלצת למאפרים בעלי מיומנות ייעודית לנושאתחרות זו 

  
 : לפני תחילת התחרות רשאים המשתתפים לבצע את הפעולות הבאות

 ה של הדוגמניתצווארופניה אפ ופודרה על -כולל השמת מייק, כל סוגי ההכנות .  
  

 : חל איסור לבצע את הפעולות הבאות, במהלך התחרות
 שימוש בתבניות ואמצעי עזר דומים 
 ו קולנועים שימוש באמצעים תיאטרליים א 
  אקססוריז"אין להדביק חפצים " 
  עור פנים בריא(יש לעבוד על פנים חלקות ונקיות( 
 חל איסור להשתמש בעזרה שהיא מאף אדם, פן אישי ועצמאיעל המתמודד מוטלת האחריות לבצע את האיפור באו . 

  
  : רשאים המשתתפים לעשות את הפעולות הבאות, במהלך התחרות

 םהדבקת ריסים מלאכותיי. 
  בכל הטכניקותשימוש.  
 בתרסיס צבע ש שימו– Air Brush 

  
  : קריטריונים לשיפוט

  .תחרותהמרכזי בלנושא הקשר ו ימטריהס .ית בביצוע העבודה המוצגת בתחרותהמיומנות הטכנ ,החדשנותהשופטים יעריכו את מידת המקוריות 
  

  : נקודות פסילה
בהתאם לרשימה המפרטת את הפרות הכללים ונקודות , ידי מועצת השופטים באמצעות מתן נקודות הפסילה-המשתתפים שלא יכבדו את הכללים המפורטים לעיל יקנסו על

  . הפסילה על הפרות כללים אלו
  

  : זמן לביצוע
  דקות נוספות עבור סידורים אחרונים של התסרוקת והאביזרים 5, דקות 40

  דקות 45כ "סה
  

  : ציונים
  נקודות 30: מקסימום

   נקודות 21: מינימום
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POSTER  
  צעירים/ בוגרים איפור לשער של מגאזין אופנה 

  
  !אופנה תוגש כעבודה מוכנהעבודה מצולמת הטובה ביותר לשער מגאזין : תחרות 

  .בהתאם לטופס רישום לאליפות, דבלב ה אחתתמונבקטגוריה זאת ניתן להגיש 
  

  ופשיח :הינו  ISRAEL CUP 2019 נושא מרכזי בקטגוריית האיפור באליפות
  .עדכניות ולבטא רעיון מקוריה הבת לשקף את מגמות האופניחי המוצגתהעבודה  ,מומחים לאיפור ולקוסמטיקהחלק  ליטולבתחרות זו רשאים 

  
  אופן הגשת העבודות

  
 !מקצועית ברמהתשומת לב מיוחדת תוענק לעבודה מצולמת 

  .שנייום  31.12.2019-עד ה ותיש להגיש את התמונ :תאריך אחרון להגשת המועמדות 
 israoic@gmail.com   ל לכתובת "את העבודה יש לשלוח דרך דוא

  
 .חל איסור חמור על הגשת עבודה שנעשתה על ידי מאפר אחר! גיש את עבודתו הפרטיתעל המתמודד לה .1
  ).A-3גודל דף  30על  45בגודל (תאימה לדפוס המ DPI 300יש להגיש את העבודה באיכות גבוהה  .2
 .טיפול בפוטושופלפני ביצוע ה לשש לצרף תמונה י – מסך כל עבודת הגימור הסופיים 5%פוטושופ את התמונות לא יותר מ ניתן לעבד בריטוש ב .3
  .שם המאפר המבצעשם העבודה ו, שם הצלם, מניתפרטי הדוג )קרדיטים( בצירוף יש להגיש את התמונה .4

  
  : קריטריונים לשיפוט

  . ית בביצוע העבודה המוצגת בתחרותת הטכנהשופטים יעריכו את מידת המקוריות והמיומנו
  

  : נקודות פסילה
בהתאם לרשימה המפרטת את הפרות הכללים ונקודות , ידי מועצת השופטים באמצעות מתן נקודות הפסילה-המשתתפים שלא יכבדו את הכללים המפורטים לעיל יקנסו על

  . הפסילה על הפרות כללים אלו
  
 

  : ציונים
  נקודות 30: מקסימום

  נקודות  21: נימוםמי
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  "לוביקה"ביוזמת סוכנות האיפור  -   קטגוריית קונספט
  "בו בזמן" -נושא 

  טוטאל לוק –אמנותי איפור 
  

  בבימת התחרות , איפור גוף תתקיים בפועל רק עם דוגמן או דוגמניתתחרות : הערה 
  . ים חייבים להתאים לנושא הנבחר הקטגוריהתסרוקת וקישוט. קטגוריה זאת תתקיים בהתאם לנושא המרכזי שנקבע לתחרות

  
  .תוך שימוש באפקט התלת מימד לחשוף מאפרים מוכשרים בתחום ציורי פנים וגוףייעודה היא  ,הקטגוריה הינה קטגוריית קונספט –מטרת התחרות 

  
 "בו בזמן"המותג : הינו ISRAEL CUP 2019נושא מרכזי בקטגוריית האיפור באליפות  

  
 .לחשוב מה הדבר המרכזי שיכול למנף את המותג ולבדל אותו, להבין מה הוא מציע, "בו בזמן"תג להכיר את המו .1
 ".טוטאל לוק"כלומר , הביגוד והציפורניים, הסטיילינג, השיער, יש ליצור קונספט מלא בין האיפור .2
 .או ציורי גוף CREATIVEאיפור , איפור אפקטים: ניתן לשלב נישות איפור  .3

  
 : חרות רשאים המשתתפים לבצע את הפעולות הבאותלפני תחילת הת

  מלבד האיפור. (הדבקות, אביזרי קישוט, ציפורניים, ביגוד, עיצוב שיער -ניתן להכין לפני(! 
  גובה בית השחי ( מתחת לקו החזהלהכין ציור( 

  
 : המשתתפים לבצע את הפעולות הבאותעל  חל איסורחרות לפני תחילת הת

  קווים המקלים על הציור במהלך התחרות, נקודות, סימנים ,מעל קו החזהשאזור לסמן על חל אסור . 
 חל איסור להשתמש בעזרה שהיא מאף אדם, על המתמודד מוטלת האחריות לבצע את האיפור באופן אישי ועצמאי . 

  
  : רשאים המשתתפים לעשות את הפעולות הבאות, במהלך התחרות

 ספוגיות, מכחולים )תלת מימד( ,וך שימוש במגוון טכניקותניתן ליצור את האיפור ת ,Airbrush ,וכל מה שעולה בדמיון, הדבקת פרוסטטיקות, שבלונות. 
  פחות משטח הפניםכל הל 75%על האיפור להוות . 

  . אדםלהיעזר מכל  חל איסור ,על המתמודד מוטלת האחריות לבצע את האיפור באופן אישי ועצמאי! תחרות הינה אישית 
 .תסרוקת וקישוטים יותאמו לנושא הנבחר בתחרות 

  
  : קריטריונים לשיפוט

  . השופטים יעריכו את מידת המקוריות והמיומנות הטכנית בביצוע העבודה המוצגת בתחרות
  

  : נקודות פסילה
בהתאם לרשימה המפרטת את הפרות הכללים ונקודות , ידי מועצת השופטים באמצעות מתן נקודות הפסילה-הכללים המפורטים לעיל יקנסו על המשתתפים שלא יכבדו את

  . הפסילה על הפרות כללים אלו
  

  : זמן לביצוע
  דקות 120

  נקודות  21: מינימום | נקודות 30: מקסימום: ציונים
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  סי ישראל .אי.או, פור ובונות הציפורניים בישראלאמני האי, איגוד מעצבי השיער
OIC ISRAEL- Organization Israel Coiffure   

  

    :ל מזכירות"דוא

israoic@gmail.com  

  

  

www.oicisrael.com  

  

   א"ת  159יגאל אלון  

  

  

  )972( -03-6091515  : טל

 )972(- 03-6092111: פקס

 
 

 

  


