PERFECT MATCH
1 września godz. 12:30 – 14:00

Konkurencja techniczna bez podziału na weteranów i nowicjuszy. Wymagane 2
stylistów i 1 modelka. Para stylistów może obejmować dwóch weteranów, dwóch
nowicjuszy, jednego weterana i jednego nowicjusza. Tak więc nowicjusze mogą
wykorzystać dla siebie szansę i sprawdzić swoje umiejętności w tej nowej
konkurencji. Weterani biorą pod swoje skrzydła nowicjuszy i pokazują im drogę do
osiągnięcia poziomu mistrzowskiego.
Jedna dłoń wykonana w stylu Sculptured Nails, a druga Tip&Overlay.
Regulamin
1. Dwóch (2) zawodników będzie miało 1,30 godziny na ukończenie pełnego zestawu
paznokci. Stylista A wykona stylizację zgodną z konkurencją Tip&Overlay. Ta ręka
będzie musiała idealnie pasować do przeciwnej ręki, wykonanej przez stylistę B
Sculptured Nail, używając tylko płaskich lub metalowych form.
2. Zawodnicy mogą używać żelu lub akrylu. Obie ręce muszą być wystylizowane tym
samym materiałem. Nie można łączyć materiału żelowego z akrylowym.
3. Mogą być używane wyłącznie różowe, przezroczyste i białe produkty. Produkty
zawierające brokat i / lub inny kolor NIE są dozwolone. Cover jest niedozwolony.
4. Należy przestrzegać wszystkich zasad. Niespełnienie tego spowoduje odjęcie
punktu lub dyskwalifikację. Kara zostanie ustalona przez organizatora NAILPRO w
momencie wykroczenia.
5. Nie można przedłużyć kolorowym produktem naturalnego łoża paznokcia przed
założeniem szablonu czy tipsa.
6. Do przyklejenia tipsów do naturalnego paznokcia można używać tylko
przezroczystych klejów. Do formowania modelowanego paznokcia nie można
stosować żadnych form plastikowych.
7. Wszystkie produkty wzmacniające muszą być nakładane na końcówki po tym, jak
końcówki są przyklejone do naturalnego paznokcia
8. Zawodnicy muszą ułożyć wskazówki przed odprawą, ale wskazówki NIE mogą
zostać zmienione lub zastosowane do czasu rozpoczęcia zawodów.
9. NIE można zastosować zdobienia.
10. Naturalne paznokcie modelu mogą być przygotowane do nałożenia produktu
przed zawodami, ale produkt NIE może być stosowany do momentu rozpoczęcia
zawodów.
11. Wcześniejsze uszkodzenia paznokci, skórek lub dłoni modelki przed konkursem
będą brane pod uwagę.

12. Wszystkie linie uśmiechu muszą być wykonane pędzlem ręcznie. Wszelakie
ułatwienia w postaci dodatkowych akcesoriów bądź białej farby do malowanie jest
NIE dozwolona.
13. Wszystkie pliki i bufory muszą być czyste i nieużywane; frezarki i produkty
polerujące NIE mogą być używane.
14. Do usuwania pyłu można używać wyłącznie wody. Produkty oczyszczające
(mydła itp.) i produkty nawilżające (oleje, kremy, płyny itp.) są niedozwolone. Miski
zawierające kulki lub inne przedmioty są NIE dozwolone.
15. Stylizowany obłączek musi znajdować się u podstawy wszystkich paznokci i nie
wolno ich odkładać.
16. Stylizacja paznokci musi być w stylu francuskim (różowy / przezroczysty i biały),
wykończona do wysokiego połysku i całkowicie pozbawione jakichkolwiek innych
produktów.
17. Spód wszystkich paznokci obu dłoni musi wyglądać tak samo.
18. Nowy PERFECT MATCH zostanie oceniony w następujących kategoriach: linia
uśmiechu, krzywa "C", obszar naskórka, kształt, kontrola produktu, idealne
dopasowanie, struktura powierzchni, struktura boczna, długość, obłączki,
wykończenie i ogólne wrażenie.
** Nowa reguła / zmiana
Własność firmy Nailpro Competition © 2018 Creative Age Publications. Wszystkie
zasady, w tym kryteria oceniania, NIE JEST DOZWOLONE DO UŻYCIA, JEŚLI
TYLKO PISEMNA ZATWIERDZENIE NALEŻY ZOSTAĆ WYŁĄCZNIE PRZEZ
DYREKTORA KONKURENCJI NAILPRO! Wszystkie zasady konkursu Nailpro są
objęte prawami autorskimi, a wszelkie prawa zastrzeżone.** Nowa reguła / zmiana
Własność firmy Nailpro Competition © 2018 Creative Age Publications. Wszystkie
zasady konkursu Nailpro są objęte prawami autorskimi, a wszelkie prawa zastrzeżone.
Używane na podstawie licencji.

Kryteria oceny
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Sędzia 1
Linia uśmiechu – 10 punktów
– Wyraźne linie uśmiechu (ścisła granica między różowym i białym).
– Linie uśmiechu powinny być symetryczne i spójne (kształt linii uśmiechu powinien być
zachowany na wszystkich paznokciach i taki sam, a najwyższe punkty powinny ze sobą
współgrać).
Krzywa C – 10 punktów
– Krzywizna paznokci jest symetryczna i spójna
– Głębokość krzywizny wynosi między 40 a 50%
– % krzywizny wzmacnia paznokcie modelki
– Jeśli konstrukcja paznokci jest owalna należy rozważyć widoczny brak krzywizny na dalszej
krawędzi
Obszar skórek – 5 punktów
– Produkt „wychodzi” z naturalnych paznokci i jest blisko naskórka
– Skóra modelki w okolicy naskórka jest w doskonałej kondycji (bez otarć).
Kształt – 10 punktów
– Kształt jest symetryczny i spójny
– Kształt jest symetryczny i spójny w całości

– Paznokcie są czyste i wolne od kurzu.
Obłączki – 5 punktów
– Obłączki są wyraźnie zaznaczone.
– Obłączki nie są przepiłowane.
– Obłączki wyglądają harmonijnie na paznokciach.
Ogólne wrażenie – 10 punktów
– Paznokcie są dopasowane do rąk modelki.
– Grubość przedłużonego paznokcia odpowiada podanej w regulaminie grubości w stylu
konkursowym (grubości wizytówki: 0,025–0, 08 cm).
Skala oceny 10 pkt
10 Bez skazy
9 Praktycznie idealny
8 Bardzo dobry
7 Dobry
6 Nieco powyżej średniej
5 Średni
4 Poniżej przeciętnej
3 Słabo
2 Bardzo słabo
1 Jest niedopuszczalnie

Sędzia 2
Kontrola materiału – 5 punktów
– Paznokcie bez nierówności, pęcherzy czy dołków.
– Materiał ma jednorodny kolor.
– Na skórkach nie powinno być żadnych pozostałości materiału.
Perfect Match - 10 punktów
- Obie ręce są idealnie dopasowane kolorystycznie
- Obie ręce są idealnie dopasowane do stylu
- Obie ręce są idealnie dopasowane - wyglądają identycznie
Struktura powierzchni – 10 punktów
– Powierzchnia sztucznego paznokcia jest gładka i wyraźnie określona.
– Odwrotna strona paznokci również jest gładka i wyraźnie zaznaczona.
– Łuki na wszystkich paznokciach są spójne.
Struktura powierzchni bocznych – 10 punktów
– Materiał ściśle przylega do boków naturalnego paznokcia.
– Przy kształcie owalu punkty, w których owal się zaczyna, muszą być takie same na
wszystkich paznokciach.
Sędzia 3
Długość – 10 punktów
– Długość jest mierzona od strefy skórek do końca przedłużenia. Długości paznokci na palcach
sobie odpowiadających są takie same, paznokcie są proporcjonalne.
– Długość odpowiada stylowi konkursowemu, stosunkowi 1: 1 wizualnie / z balansowanemu
pomiędzy łożem paznokcia i wolną krawędzią; długość powinna być dopasowana do dłoni
modelki.
Wykończenie – 5 punktów
– Powierzchnia sztucznych paznokci jest całkowicie gładka i lśniąca (bez rys).
– Krawędzie są gładkie i wykończone.

Koszt udziału
2 stylistów

do 15 sierpnia 2018 po 15 sierpnia 2018
120 euro 150 euro

Nagrody
Nagroda finansowa w wysokości: 1. miejsce – 300 euro, 2.
miejsce – 240 euro, 3. miejsce – 200 euro do podziału na
dwóch stylistów
Puchar i dyplom dla każdego ze stylistów

Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa.
.
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