
REGULAMENTO COMPETIDORES



INSCRIÇÃO

FINALIDADE

Este regulamento tem por finalidade apresentar as regras do OBC HAIR COMPETITION 2022,
organizado pela Organização Brasileira de Cabeleireiros.

O CAMPEONATO

O OBC HAIR COMPETITION – acontecerá no dia 27 de Março de 2022, durante a feira: Hair 
Brasil.  
Serão 4 categorias, todas individuais: 
1)FADE CUT COM MODELO VIVO
2)FASHION COM BONECA
3)BYNIGHT COM MODELO VIVO
4)FASNHIO PRO CUT

O valor da inscrição por categoria é de 250,00 reais. Sendo 2 categorias pagará 450 reais

Ao inscrever-se o competidor declara ter lido e concordado com os termos descritos neste
regulamento.

APRESENTAÇÃO

Os competidores deverão comparecer ao local para fazer o credenciamento 1h antes do início
da prova.
Deverão apresentar ficha de inscrição e documento de identidade com foto.

Os modelos também deverão ser apresentados à comissão organizadora, para 
identificação do competidor.
Cada competidor receberá um número de cadastro, que identificará a cadeira onde realizará a
prova.
Os competidores serão chamados 30 minutos antes do início da prova, para preparação 
dos modelos, conforme regras de cada categoria.
A comissão fiscalizadora será composta por hair stylist ativos da OBC BRASIL.

Os comissários de arena terão a função de garantir a integridade física da arena de
competição, evitando, principalmente, interferências externas.

Os interessados deverão fazer a inscrição pelo telefone da OBC, (11) 99253-5292 
[horário comercial] até o dia (10/03/2022). A inscrição só será considerada válida após a 
confirmação do pagamento.
Após o competidor fazer a inscrição ganha o crachá que dará acesso a feira gratuitamente 
com a identificação de competidor. 
Lembrando que esse crachá só será liberado com a confirmação de pagamento da 
inscrição do campeonato

Cada categoria terá apenas 1 (uma) etapa: e todos os competidores, de cada categoria, realizarão
a prova ao mesmo tempo, conforme regras e horários descritas neste regulamento.



Critério de avaliação: corte, cor, finalização e harmonia – estilo FADE CUT.

Pontuação: 15 a 30 pontos

CATEGORIA 1 – FADE CUT MASCULINO (COM MODELO VIVO).

Data da realização: 27/03/2022

Horário: 13:00

Duração: 25 minutos e 40 minutos para comissão julgadora.

Modelo: masculino, cabelo previamente cortado, colorido e lavado.

Preparação do modelo: Cabelo previamente lavado, molhado e penteado para trás. 

Coloração: Cabelo deve estar previamente colorido, técnica livre, com dois tons ou mais.

Requisito: a finalização (secagem, escova e modelagem) deverá ser feita 100% na arena. 
Não será permitido uso de adornos.

CATEGORIA 2 – FINALIZAÇÃO ESTILO FASHION FEMININO (COM BONECA).

Data da realização: 27/03/2022

Horário: 13:00

Duração: 25 minutos e 40 minutos para comissão julgadora

Modelo: boneca feminina, cabelo previamente cortado, colorido e lavado.

Preparação do modelo: Cabelo previamente lavado e seco penteado pata trás, ou bucles.

Coloração: Cabelo deve estar previamente colorido, técnica livre, com dois tons ou mais.

Não será permitido uso de adornos.

Critério de avaliação: corte, cor, finalização e harmonia– estilo – FASHION.

Pontuação: 15 a 30 pontos

Nesta prova não é permitido cortar o cabelo na arena.



CATEGORIA 3– TRANFORMAÇÃO NOITE - BY NIGHT (COM MODELO VIVO).

Data da realização: 27/03/2022

Horário: 13:00

Duração: 40 minutos e 40 minutos para comissão julgadora

Modelo: modelo feminino.

Preparação do modelo: Cabelo previamente seco, escovado ou enrolado.

Requisito: o penteado é livre, enfatizando a criatividade. Deverá ser montado na arena de
competição. As mechas de aplique deverão ter, no máximo, 5 cm largura e 15 cm de
comprimento, sendo permitido até 3 mechas por modelo.

Critério de avaliação: penteado, criatividade, harmonia e cor.

Pontuação: 15 a 30 pontos

CATEGORIA 4 – FASHION PRO CUT (COM MODELO VIVO).

Data da realização: 27/03/2022

Horário: 13:00

Duração: 40 minutos e 40 minutos para comissão julgadora

Modelo: modelo feminino.

Preparação da modelo: Cabelo previamente seco, escovado liso.

Requisito: o corte é livre obedecendo as regras da categoria, enfatizando a criatividade de
corte, cor e finalização. Deverá ser cortado na arena de competição. Poderá usar até 
3 (três) cores, as cores deverão ser feitas anterior ao dia da competição. Não poderá 
ter apliques ou mechas de nenhuma espécie.
Critério de avaliação: Corte, penteado, criatividade, harmonia e cor.

Pontuação: 15 a 30 pontos

JULGAMENTO

O Júri será composto por profissionais, todos com nível nacional e internacional. As 
avaliações serão realizadas com base em critérios pré-estabelecidos pela organização do 
evento e as notas serão individuais.

A nota do competidor será o resultado da soma de todas as notas dadas pelos jurados.
Em caso de empate, o critério para desempate, será aquele que tiver recebido a maior
nota do presidente da OBC, Rino Farano.



PREMIAÇÃO

Horário:17:00

Será decretado pela OBC HAIR COMPETITION 2022 como CAMPEÃO BRASILEIRO E CAMPEÃO
LATINO-AMERICANO DA FIBI “Federación Internacional Belleza Integral” . O vencedor decada
categoria do Campeonato Brasileiro (1º LUGAR), que terão vagas garantidas na Equipe

que
representará o Brasil no HAIRWORLD OMC WORLD CUP PARIS 2022 em Setembro.

O custeio de participação dos campeões do OBC HAIR COMPETITION 2022 no HAIRWORLD
OMC WORLD CUP PARIS 2022 será de responsabilidade de cada vencedor.
Os três primeiros classificados de cada categoria receberão medalhas e certificados.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Os casos omissos ou fatos que atentem contra o estabelecido neste Regulamento serão
resolvidos pela OBC, respeitadas a legislação e normas em vigor.
ATENÇÃO: TODOS OS COMPETIDORES DEVERAM QUE LEVAR SEUS MATERIAS DE 
TRABALHOS TAIS COMO BONECA, MODELO, TRIPE, ADAPTADORES DE TOMADA, 
MÁQUINA DE CORTE E ACABAMENTO, PENTES SPRAY, BODELADORES ENTRE OUTROS. 


