Tündérszépek 2021
Országos szépségverseny – leírás
Jelen leírás nem minősül jogi szabályzatnak, kizárólag a verseny menetének megértéséhez
készült. A részletes szabályokról a Játékszabályzatban lehet tájékozódni, mely elérhető a
www.tunderszepek.hu oldalon.

A verseny bemutatása
A Tündérszépek 2021 megyei szinten induló, majd regionális fordulókon keresztül országos
fizikai döntőig haladó szépségverseny. Célunk egy olyan színvonalas szépségverseny, ahol
a hétköznapi lányok is esélyt kaphatnak a nyerésre.
A megyei és regionális fordulók csak az online térben zajlanak, melyek tétje a következő
fordulóba való tovább jutás. Ezeket követi két közönségszavazás, az első kimenetele a
döntőbe jutás, míg a másiké az Országos közönségdíj elnyerése.
Az online verseny fordulói során minden nap új lányt mutatunk be a napilapokban, a
hírportálok címlapján, illetve a hírportálokhoz tartozó közösségimédia-felületeken.
A versenyzőket 3 szépségiparban tapasztalt mentor segíti majd a döntőre való
felkészülésben: Kocsis Korinna szépségkirálynő, Szarvas Andrea 2018 Magyarország szépe
és Eszenyi Eszter Miss Queen Hungary 2019- I. udvarhölgy.
Az Országos döntőt két felkészítő tábor előzi meg. Az Országos döntőről stúdióban televíziós
felvétel készül ami FEM3 csatornán felvételről adásba kerül.
A verseny fordulói során az első három helyezett tovább jutása elsősorban a szakmai zsűrin
múlik, de az olvasók minden körben tovább jutatathatnak egy közönségdíjas versenyzőt is.
Szavazatot Facebook- vagy Google-autentikációhoz kapcsolt e-mailes regisztráció után egy
lányra naponta egy alkalommal, értékelés formájában lehet leadni (1-10 közötti értéket).
Az Országos döntő nyerteseire 1 éves autóhasználat, felsőkategóriás mobiltelefonok és
utazások várnak 10 millió forint összértékben.
A voksolók sem maradnak jutalom nélkül, a fordulók végén értékes nyeremények kerülnek
kisorsolásra az érvényes szavazatot leadók között.

Régiós felosztás
A régiók területi alapon szerveződnek a következőképpen:
régió: Budapest és Pest megye
régió: Közép-Dunántúl: Fejér, Veszprém, Zala
régió: Dél-Dunántúl: Baranya, Tolna, Somogy
régió: Dél-Alföld: Bács-Kiskun, Csongrád, Békés
régió: Észak-Közép-Magyarország: Nógrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok
régió: Észak-Kelet-Magyarország: Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg,
Hajdú-Bihar
7. régió: Észak-Dunántúl: Vas, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Az 1. régió versenye a Bors és a borsonline.hu, a 2-7. régiók megyei versenyei az adott
megyei napilap és hírportál felületein zajlanak.
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Jelentkezés és fotózás | november 30. – március 7.
A versenyre való jelentkezés 2020. november 30-tól indul, a tunderszepek.hu oldalon található
űrlapon.
A versenyre 16-29 éves hölgyek nevezését várjuk. A jelentkezés első lépéseként a
jelentkezőknek ki kell választaniuk, hogy melyik megye helyi versenyén indulnak. Az indulás
feltétele, hogy a nevező az adott megyében lakjon, tanuljon vagy onnan származzon.
A jelentkezők eldönthetik, hogy saját portfólióval indulnak a versenyen, vagy igénybe veszik
a szerkesztőség által biztosított stúdiófotózást. Aki a fotózás lehetőségével él, annak a
jelentkezéshez három képet - egy portréfotót, egy egész alakos ruhás és egy fürdőruhás fotót
kell feltöltenie. Aki saját fotókkal kíván részt venni a versenyen, azoknak további 10 fotót kell
feltölteni a jelentkezési űrlapon. A szervező által biztosított fotózás után a versenyző dönthet,
hogy a fotózáson készült, vagy a saját képeivel szeretne versenyezni.
A jelentkezést követően a csak a szakmai zsűri által kiválasztott versenyzőkkel vesszük fel a
kapcsolatot. Jelentkezni a megyei forduló kezdete után is lehet a játékszabályzatban megadott
határidőig. A továbbjutó lányok folyamatosan kerülnek kiválasztásra, ezért minél később
jelentkezik a versenyző, annál több továbbjutó került már kiválasztásra, kevesebb hely marad,
ezért érdemes korábban jelentkezni.

Előválogatók (2-7. régió megyéi) | február 15. – április 6.
Pest megye és Budapest esetében a többi megyei régióktól eltérően a megyei és regionális
előválogató egy körben zajlik. Az alábbiak tehát a 2-7. régióhoz tartozó megyékre érvényesek.
A Megyei előválogató február 15. hétfőn indul és a szavazás március 22-ig tart. Megyénként
legfeljebb 30 lány kerül kiválasztásra a jelentkezők közül akik a fordulóban versenyeznek a
Regionális előválogatóba való jutásért. A szakmai zsűri által kiválasztott 3 versenyző, illetve
a közönség szavazatai alapján legmagasabb értékelést kapott versenyző – összesen tehát 4
hölgy – jut tovább a következő körbe.
A Regionális előválogató március 26-án indul és április 6-ig tart. Megyénként 4 versenyző,
régiónként 12 hölgy szépsége méretik meg. A regionális előválogatóból a szakmai zsűri által
kiválasztott 3 versenyző jut tovább az Országos döntőbe, a közönség szavazatai alapján
legmagasabb értékelést kapott versenyzők pedig a Központi közönség szavazásba jutnak,
ahol a régiók közönség díjasai méretnek meg az utolsó szabad helyért az Országos döntőben.
Összevont előválogató az 1. régióban (Budapest és Pest megye)
Az alábbiak a 2-7. régiókra (ill. a hozzájuk tartozó megyékre) nem érvényesek.
A Budapestet és Pest megyét magába foglaló 1. régióban nem lesz külön megyei és regionális
forduló, hanem egy népesebb mezőnnyel indított és hosszabb ideig tartó fordulóból jutnak
tovább a versenyzők a központi közönségszavazásba, illetve az országos forulóba.
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Az 1. régió összevont előválogatója a többi régió megyei előválogatójával egy időben, azaz
február 15-én kezdődik és az értékelés a többi régió regionális fordulójának végéig, április 6ig tart.
Az 1. régió összevont előválogatójából a szakmai zsűri által kiválasztott 3 versenyző jut tovább
az Országos döntőbe, a közönség szavazatai alapján legmagasabb értékelést kapott
versenyző pedig tovább jut a közönségszavazásba, ahol a régiók közönség díjasai méretnek
meg az utolsó szabad helyért az Országos döntőben.

Központi közönségszavazás | április 8-14.
A szakmai zsűri által a regionális és összevont regionális fordulóban kiválasztott versenyzők
biztosan az Országos döntőbe jutottak.
A központi közönségszavazásban az 1-7. régióból közönség értékelések alapján továbbjutott
versenyzői vesznek részt, összesen tehát 7 hölgy. Ebben a fordulóban nincs szakmai
zsűrizés, kizárólag a szavazatok döntenek. Az a versenyző jut tovább az Országos döntőbe,
aki a legmagasabb értékelést kapja a közönség szavazatok alapján.

Országos döntő közönség szavazás online: április 29- május 10.
Az Országos döntőben összesen tehát 22 versenyző vesz részt: a szakmai zsűrik ítélete
alapján mind a 7 régióból 3-3 hölgy, plusz egy versenyző a központi közönségszavazásból.
Az Országos döntő online versenyének egy nyertese lesz, aki a Tündérszépek 2021
közönség díja címet és a vele járó díjazást nyeri.

Országos döntő: május 18.
A fizikai versenyt két felkészítő tábor előzi meg. Az első előkészítő tábor 2021. április 16 –
18. között lesz, a második felkészítő táborra közvetlenül a fizikai döntő előtt kerül sor 2021.
május 15 – 17. között, a döntő műsora és felvétele május 18.-án lesz.
A fizikai döntőről felvétel is készül, ami később a FEM3 televíziós csatornán adásba is kerül,
a műsor adásba kerülésének időpontja később derül ki.
Az Országos döntőben a szépségkirálynőt és két udvarhölgyét a szakmai zsűri választja ki,
de a közönség értékelései alapján kihirdetésre kerül egy közönségdíjas is.
A szépségkirálynőt és udvarhölgyeit, valamint a közönségdíjas versenyzőt egyaránt
nyeremény illeti meg: 1 éves autóhasználat, felsőkategóriás mobiltelefonok és utazások közel
10 millió forint értékben.

Budapest, 2020. november 30.
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