
 

 

27. ročník soutěže MMT ČR 2015 
INFORMAČNÍ SERVIS  
Termín : 3.12.2015  

Začátek:  10:00 hodin 

Dislokace: DKO Jihlava, Tolstého 2  

Pořadatel: Sdružení pro pořádání soutěže MMT ČR  

Spolupořadatel: MŠMT  

Organizátor: OA, SZŠ a SOŠS Jihlava, Karoliny Světlé 2, 58601 Jihlava  

Registrace : od 8:00 hod 

Charakteristika soutěže:  
Soutěž Mladý módní tvůrce je určena všem studentům středních škol a učilišť, kteří studují  

v řádném denním studiu.  

Své soutěžící do soutěže vysílají jednotlivé školy. Počet soutěžících z jedné školy stanoví  

organizátor soutěže na základě počtu přihlášek.  

2) Soutěže se může zúčastnit:  

Oděvní tvorba:  

Volná mladá móda – Současný oděv inspirovaný historií 1 vstup na molo (500,-Kč), (max. 5 

modelů na mole)  

(pouze 1 vstup pro každou školu), vlastní hudba, časový limit 2,5 minuty  

Společenské oděvy - Procházka po červeném koberci  
 1 vstup na molo 500,-Kč ( max. 5 modelů na mole) libovolný počet vstupů na molo, vlastní 

hudba, časový limit 2,5 minuty  

Sportovní oděvy a prádlo 1 vstup na molo 500,- Kč (max. 5 modelů na mole) libovolný počet 

vstupů ,vlastní hudba, časový limit 2,5 minuty  

Oděvní doplňky 1 vstup (1 model na mole) 500,-Kč, libovolný počet vstupů, vlastní hudba, 

časový limit 1,5 minuty  

Tonak 1 vstup ( max. 5 modelů na mole) 500,- Kč, pouze 1 vstup pro každou školu, vlastní 

hudba, časový limit 2,5 minuty  

Zvěrokruh 1 vstup (1 model na mole) 500,-Kč, libovolný počet vstupů, vlastní hudba, časový 

limit 1,5 minuty  

Bublinková mánie  
1 vstup (1 model na mole) 500,-Kč  libovolný počet vstupů, vlastní hudba, časový limit 1,5min  

Kadeřnická tvorba:  

Dámský účes - GEJŠA 21. STOLETÍ 1 soutěžící, soutěžní čas k provedení 60 minut  
 Soutěž je určena pro studenty oboru kadeřník, kteří v době soutěže studují tento obor v řádném 
denním studiu. Startovné 500,-Kč jeden soutěžící 

Dámský účes - OŽIVLÁ PANENKA MONSTER HIGH  
Soutěž je určena pro studenty oboru kadeřník, kteří v době soutěže studují tento obor v řádném 

denním studiu.  1 soutěžící, soutěžní čas k provedení 90 minut  

Startovné 500,-Kč jeden soutěžící 



Kosmetická tvorba:  

Make-up - EXTRAVAGANCE AFRICKÝCH KMENŮ 1 soutěžící , soutěžní čas k 

provedení 55 minut + 5 min na konečnou úpravu. Startovné 500,-Kč jeden soutěžící 

Nail-art: EXTRAVAGANCE AFRICKÝCH KMENŮ 1 soutěžící, soutěžní čas k provedení 

180 minut ( lampičku, UV lampu) si musí soutěžící dovézt vlastní. Startovné 500,-Kč jeden 
soutěžící  
Facepainting – ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ 1 soutěžící , soutěžní čas k provedení 90 minut. 
Startovné 500,-Kč jeden soutěžící 
 

 

Navýšení počtu soutěžících v kadeřnické a kosmetické tvorbě lze pouze na základě 

aktuálního počtu přihlášek po uzávěrce soutěže.  
Informace o navýšení počtu soutěžících podá předsedkyně sdružení MMT ČR telefonicky nebo  

e-mailem po uzávěrce ( uzávěrka po přihlášení na soutěž je 18.9.2015)  

Volná místa budou též na web stránce soutěže.  

Hodnocení provádí jednotlivé hodnotitelské komise podle soutěžního řádu. Hodnotitelská komise 

bude u oděvní tvorby, kadeřnické tvorby a kosmetické tvorby plně profesionální složena 

z předních návrhářů, vizážistů a kadeřníku z ČR. 

Ocenění  

První tři soutěžící v každé soutěžní kategorii získají keramickou sošku ( symbol MMT ČR)  

+ dárky od sponzorů. Pokud bude některá s kategorií více obsazena může organizátor rozhodnout, 

že ocenění získá i 4. a 5. místo.  

U oděvní tvorby bude ještě u třech kategorii ( Tonak, Zvěrokruh, Bublinková mánie ) uděleno 

navíc ocenění : nejlepší škola neuměleckých oborů.  

Vlastní hudba na všechny oděvní kolekce ( školy dostanou do 9.11.2015 startovní čísla 

jednotlivých kolekcí, každá škola si připraví hudbu na jednotlivé vstupy a označí je např. 

společenské oděvy – vstup číslo 8 a pošlou to e-mailem do 20.11.2015 na moji e-mail adresu: 

jarmila.vondruskova@ozs-ji.cz  
pokud s tím bude mít někdo problém, může mi zaslat CD poštou, já to nechám přehrát.  

Moc prosím, aby hudba kterou pošlete, byla kvalitní a již jste ji neměnili, protože se zaslaná 

hudba přehrává do jednoho celku. Hudební nahrávka musí mít předepsaný časový limit. 

Přihlášky na soutěž  

Termín podání a uzavření přihlášek je 18.9.2015  

Harmonogram soutěže a další informace budou zaslány na e-mail kontaktních osob  

v přihlášce a všechny informace budou na webových stránkách soutěže MMT ČR:  

www.ozs-ji.cz/mmtcr  

Přihlášky zasílejte na adresu: Mgr. Jarmila Vondrušková  

Sdružení pro pořádání soutěže MMT ČR  

Karoliny Světlé 2  

58601 Jihlava 
  
 

 

 


