PIVOT POINT CUP 2022

PIVOT POINT CUP 2022
Norske frisør– og velværebedrifter er arrangør av Pivot Point Cup 2022.
Dato: LØRDAG 19. MARS 2022
Sted: Hotel Clarion The Hub, Oslo
Konkurransen er åpen for elever ved videregående skoler Vg1 FBIE, Vg2 frisør og
privatistskoler som er medlem i NFVB.
Deltakerne har to kategorier de kan konkurrere i:
1. Fantasi frisyre på dame
2. Fantasi frisyre på herre
Deltakelsen er både individuell og som lag, og det kåres både individuelle vinnere og
vinner av lagkonkurransen.
Laget skal bestå av 4 deltakere fra samme skole. To på herre- og to på damearbeider.
Skolen kan delta med flere lag.
Premiering
- Alle deltakere mottar diplom
- De tre beste elevene i hver kategori mottar pokal for individuelle plasseringer
Vinnerlaget i lagkonkurransen tildeles en vandrepokal (som levers tilbake før neste
konkurranse)

-

De tre beste lagenes deltakere mottar plasseringsdiplom

Skolen/e med lagene som får 1., 2. og 3. plass i lagkonkurransen vinner følgende premier fra
Pivot Point:
- 1. plass: Valgfritt Pivot Pointkurs valgt fra våre kurs 2022 (max 2 dagers kurs),
verdi ca 8 000
- 2. plass: Valgfri bokpakke, verdi ca 6 500
- 3. plass: Valgfritt hode + gulvstativ, verdi 2 000 til 5 000
Påmelding
Skolen sender inn en excel-liste til NFVB ( post@nfvb.no) innen 31.1.2022 med følgende
informasjon:
- deltakernes navn
- e-post
- kategori
- lag
- navn, e-post og telefon til kontaktlærer
- Fakturaadresse og eventuell annen fakturainformasjon

Deltakeravgift
Deltakeravgift kr 350,- inkl. mva.pr elev.
Faktura sendes samlet til skolen, etter påmeldingsfristens utløp.

Lagkonkurransen
Hver skole setter opp lag bestående av to deltakere på dame og to deltakere på herre ved
påmelding. Hvert lag MÅ nummereres. Det er IKKE anledning til å endre de
forhåndsoppsatte lagene etter påmeldingsfristens utløp. Deltakere som ikke er på et lag,
"merkes" ikke.
Øvelseshoder
Deltakerne må benytte øvelseshoder fra Pivot Point. Elevene velger selv hvilket øvelseshode
de benytter til konkurransen.
Ved kjøp av følgende øvelseshoder til bruk i denne konkurransen, får man 20 % rabatt og fri
frakt når man benytter følgende referanse ved bestilling: "NM"
- Herre: Zachary uten skjegg
- Dame: Diane
Bestilling gjøres ved å fylle ut og sende inn skjemaet på neste side. Det er viktig at
bestillingen gjøres raskest mulig.

BESTILLINGSSKJEMA FOR PIVOT POINT CUP
Retningslinjer for bestilling av øvelseshoder til Pivot Point Cup
Fyll ut og send bestillingen som skannet vedlegg i e-post til Pivot Point: info@pivotpoint.nu
Frist for bestilling: så fort som mulig.

Skole:
Kontaktperson:
Telefon:
Adresse:
Postnr./sted:
Fakturaadresse:
Postnr./sted:

VARE

FULL PRIS M/MVA

Diane
Zachary uten skjegg

ANTALL

1 082,50 *
1 736,25 *

*20 % rabatt trekkes i fra ved fakturering.

Dato:__________________ Signatur: _______________________________________

Deltakere med lik poengsum
Dersom de tre beste deltakerne ender opp med lik poengsum, blir plasseringen bestemt
etter følgende regel:
Dommer 1 sine poeng avgjør plasseringen. Den deltakeren som har fått flest poeng fra
denne dommeren får plassering foran den/de andre deltakerne. Hvis det fortsatt ikke er
mulig å skille deltakerne, vil datasystemet gå videre til dommer 2. Ved behov videre til
dommer 3 osv.
Lik poengsum sammenlagt i lagkonkurransen
Hvis to lag har samme poengsum sammenlagt, bestemmes plasseringen etter hvor mange
ganger deltakerne på laget har fått 30 poeng. Er det ikke mulig å skille på dette, går man
videre til 29 og 28 poeng.
Premieutdeling
Premieutdelingen avholdes i samme lokale som konkurransen. Tidspunkt for konkurransene
og premieutdelingen publiseres til deltakerne og kontaktlærer uken før konkurransen.
Bedømmingen
I bedømmingen ser dommerne bl.a. etter følgende:
• Hvordan frisyren gjenspeil tema/oppgaven
• Helhet i frisyren og hvordan frisyrens bevegelser henger sammen.
• Form, balanse og proporsjoner
• Tekstur, retninger/bevegelser, volum og dybde
• Hvordan frisyren passer til hodet/ansikt
• Maskulin/feminin form

Fantasifrisyre på herre
Deltakeren skal utarbeide en Fantasifrisyre på et hår av valgfri lengde.

Før konkurransestart må håret være vått og gredd flatt bakover.
-

Håret skal være farget og klippet på forhånd

-

Det skal kun utføres styling/frisering

-

Alle typer friseringsverktøy er tillatt

-

Alle produkter er tillatt

-

Pynt i håret er ikke tillatt

Tid: 30 minutter
Staffepoeng: Deltakere som ikke følger disse retningslinjene, vil bli tildelt straffepoeng i
henhold til gjeldende straffepoengskala.
Poeng:

Maksimum
Minimum

30 poeng
25 poeng

Fantasifrisyre på dame

Deltakeren skal utarbeide en Fantasifrisyre på et hår av valgfri lengde.

Før konkurransestart må håret være vått og gredd flatt bakover.
-

Håret skal være farget og klippet på forhånd

-

Det skal kun utføres styling/frisering

-

Alle typer friseringsverktøy er tillatt

-

Alle produkter er tillatt

-

Pynt i håret er ikke tillatt

Tid: 30 minutter
Staffepoeng: Deltakere som ikke følger disse retningslinjene, vil bli tildelt straffepoeng i
henhold til gjeldende straffepoengskala.
Poeng:

Maksimum
Minimum

30 poeng
25 poeng

