Duelo de Barbeiros é uma das atrações do
evento Capixabeauty 2022
Preparado por grandes profissionais e para grandes profissionais, o Capixabeuaty 2022
terá competições e duelos entre os participantes. Para se inscrever no Duelo de Barbeiros,
confira o regulamento.
REGULAMENTO
COMO FAZER SUA INSCRIÇÃO?
Envie um vídeo de até 30 segundos ou até seis fotos, de dois modelos diferentes de seus
trabalhos, para nosso WhatsApp (27) 99736-9661. Se seu trabalho for aprovado,
entraremos em contato. Não serão avaliados vídeos acima dos trinta segundos ou fotos
acima do limite.
Dia 25/09 (domingo) será realizado o Duelo de Barbeiros e a etapa eliminatória será na
Categoria Corte Clássico.
Serão 06 baterias com 08 competidores, cada bateria tendo 1 (um) finalista, num total de
06 finalistas e premiação para 1º, 2º e 3º lugares. Nessa Categoria, todos os competidores
deverão comparecer 45 minutos antes do início de cada bateria no palco principal do
evento levando seu comprovante de inscrição e também apresentando seu modelo,
inclusive na etapa final, caso classificado.
1ª bateria> 10:00

2ª bateria> 11:00

3ª bateria> 13:00

4ª bateria> 14:00

5ª bateria> 15:00

6ª bateria> 16:00

Final

7ª bateria> 17:00

REGRAS - DUELO DE BARBEIROS - CORTE CLÁSSICO (ELIMINATÓRIA)
Executar um corte versátil e prático, que tenha comprimento suficiente para poder ser
finalizado no tempo de até 40 minutos com tema totalmente livre, de acordo com cada
participante. Poderão ser utilizadas quaisquer tipos de técnicas e equipamentos (não
deverão usar tinta).

Os cabelos poderão estar previamente preparados, porém 95% (noventa e cinco por cento)
dos trabalhos deverão ser executados no local do evento. O concorrente deverá usar
somente o cabelo do modelo e o mesmo deverá ser trabalhado no palco, in loco. A
avaliação e pontuação dos jurados serão feitas levando em consideração: a) a adequação
do biotipo do modelo; b) degradê perfeito sem linha; c) finalização; d) criatividade; e)
estilo de corte e penteado.
Cada modelo passará por uma pré-avaliação julgadora antes do início do trabalho.
Categoria Corte Clássico: 30 a 40 minutos.
REGRAS - DUELO DE BARBEIROS – RAZOR FADE - (CLASSIFICATÓRIA)
A etapa classificatória (final) exigirá dos participantes o conhecimento da técnica “razor
fade”, que consiste na distribuição suavizada de luz e sombra no corte não sendo possível
visualizar linhas marcadas no corte feito à máquina devido ao efeito esfumado. A parte
de cima do cabelo deverá ser finalizada com a tesoura.
PREMIAÇÃO
1º colocado> Troféu + R$ 1.000 + Máquina de Cortar + Produtos de Beleza.
2º colocado> Troféu + R$ 500,00 + Produtos de Beleza 3º
colocado> Troféu + R$ 300,00 + Produtos de Beleza.
4º ao 6º> Produtos de Beleza.
OBJETIVOS
Reunir barbeiros e cabeleireiros da região metropolitana de Vitória, ES Valorizar o
trabalho dos profissionais.
VALOR DA INSCRIÇÃO:
R$ 100,00 (pague somente se seu trabalho for classificado).
* Na efetivação da inscrição para o Duelo de Barbeiros, a entrada para o dia será liberada
mediante comprovação.

