
NEMZETKÖZI SZAKÁLL ÉS BAJUSZ VERSENYEK KATEGÓRIÁI

A résztvevők három kategóriában versenyeznek: Bajusz, Részleges szakáll és Teljes szakáll. Mindhárom kategória több versenyszámra van 
felosztva, az alábbiak szerint: 

1. Bajusz

A bajusz a felső ajakon növő arcszőrzet. Nemzetközi versenyeken az a megállapodás, hogy a bajusz az ajakcsücsöktől legfeljebb 1,5 cm-re 
kezdődhet.

Természetes bajusz Angol bajusz Dali-bajusz Birodalmi bajusz 
A bajusz formálható, de segédanyag 
nélkül. 

A szőrzet az ajakcsücsöktől 
legfeljebb 1,5 cm-re kezdődhet.

Segédanyag nem használható.

A felső ajak közepétől két oldalra 
húzott keskeny, igen hosszú bajusz, 
melynek végei kissé felfelé 
mutathatnak. 

A szőrszálak csak a felső ajakon, a 
szájszegletig nőhetnek.

Segédanyag használata 
megengedett. 

Keskeny bajusz, hosszú, felfelé álló 
vagy hajló végekkel. 

A szőrszálak csak a felső ajakon, a 
szájszegletig nőhetnek.

Segédanyag használata 
megengedett. 

Kicsi és dús, felfelé hajló végű 
bajusz. 

A szőrszálak csak a felső ajakon, a 
szájszegletig nőhetnek.

Segédanyag használata megengedett. 
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Nincs kép

Magyar bajusz Szabad stílusú bajusz
Nagy és dús bajusz, a felső ajak 
közepétől két oldalra húzva.

A szőrzet az ajakcsücsöktől 
legfeljebb 1,5 cm-re kezdődhet.

Segédanyag használata megengedett. 

Minden olyan bajusz, amelyik nem 
tartozik más osztályba.

A szőrzet az ajakcsücsöktől 
legfeljebb 1,5 cm-re kezdődhet.

Segédanyag használata 
megengedett. 

 

  

Engedélyezett segédanyagok: viasz, hajlakk és más hajkozmetikumok. Hajfestés, idegen arcszőrzet, vagy bármilyen kiegészítés használata 
szigorúan tilos!
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2. Részleges szakáll

Minden olyan arcszőrzet, ami nem bajusz és nem teljes szakáll.

Természetes kecskeszakáll Kínai Muskétás Birodalmi
A felső- és alsó ajakon és az állon 
növesztett arcszőrzet. A szakáll és a 
bajusz lehet formált, de segédanyag 
nélkül.

Segédanyag nem használható. A 
bajusz nem kötelező.

Az áll borotvált, és a bajusz a 
szájszegleten túl és alatt legfeljebb 2 
cm-rel kezdődhet.

A hosszú végek lefelé lógnak..

Segédanyag használata 
megengedett. 

 

Hosszú, keskeny bajusz. A szőrzet 
az ajakcsücsöktől legfeljebb 1,5 cm-
re kezdődhet.

A szakáll kicsi és hegyes.

Segédanyag használata 
megengedett. 

A szőrzet csak a felső ajakon és az 
arcon nőhet, a bajusz integrált. A 
végei felfelé mutatnak és nem 
visszakunkorodók.

Segédanyag használata megengedett. 
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Nincs kép Nincs kép

Szabad stílusú oldalszakáll Szabad stílusú részleges szakáll
   Minden más pofaszakáll, borotvált 
állal.

Segédanyag használata megengedett. 

 

Minden olyan részleges szakáll, ami 
nem illik az előző osztályokba.

Segédanyag használata 
megengedett. 

 

 

 

Engedélyezett segédanyagok: viasz, hajlakk és más hajkozmetikumok. Hajfestés, idegen arcszőrzet, vagy bármilyen kiegészítés használata 
szigorúan tilos!
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3. Teljes szakáll

A teljes szakáll azt jelenti, hogy a borotvált vagy természetes hézag nélküli szőrzet borítja a felső és alsó ajkakat, az arcot és az állat.

Verdi Garibaldi Természetes teljes szakáll Természetes teljes szakáll 
formázott bajusszal

Szabad stílusú teljes 
szakáll

10 cm-nél nem hosszabb 
kerek szakáll formált 
bajusszal.

Segédanyag használata 
megengedett. 

 

Széles, teljes és kerek, 20 
cm-nél nem hosszabb 
szakáll, integrált bajusszal.

Segédanyag nem 
használható.

Ahogy nő, integrált 
bajusszal.

Segédanyag nem 
használható.

 

Ahogy nő, csak a bajusz 
formálható. 

Segédanyag használata a 
bajuszhoz megengedett. 

Minden olyan teljes szakáll, 
amelyik nem illik az előző 
osztályokba.

Segédanyag használata 
megengedett. 

Engedélyezett segédanyagok: viasz, hajlakk és más hajkozmetikumok. Hajfestés, idegen arcszőrzet, vagy bármilyen kiegészítés használata 
szigorúan tilos!
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Bírálat

1. A verseny reggelén minden versenyző az elő-zsűri elé járul és bejelenti, hogy melyik kategóriában illetve versenyszámban kíván indulni. 

2. Az egyes osztályok résztvevői csoportosan lesznek bemutatva, majd egyesével járulnak a zsűri elé. A zsűri hét tagból áll. 

3. Minden zsűritag 5 és 10 pont között adhat pontot, fél pont használatra megengedett.

4. Egy zsűritag egy osztályban csak egyszer adhat 9-est, 9,5-est és 10-est.

5. A legmagasabb és legalacsonyabb pont nem számít be a jelölt összesített pontszámába.

6. Az első, második és harmadik helyezést tisztán, pontkülönbséggel kell eldönteni. Holtverseny esetén a zsűri újra pontoz.

7. A zsűri döntései elleni bármilyen tiltakozás a versenyből való kizárást vonja maga után.

8. Minden résztvevő diplomát kap, és minden osztály első három helyezettje pedig díjat. 

 

MEGJEGYZÉS: A versenyzők maguk határozhatják meg, hogy melyik kategóriában illetve versenyszámban indulnak, de az előzsűri 
módosíthatja azt, amennyiben a bemutatott szőrzet nem felel meg a versenyszám előírásaiknak. 

Az eredeti szöveg megtalálható a www.handlebarclub.co.uk/wbmccatergoriesf.html      .. Fordította: Szilágyi Péter
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