SCULPTURED NAILS
1 września godz. 9:00 – 11:30 AKRYL
1 września godz. 15:00 – 17:30 ŻEL UV
Konkurencja techniczna z podziałem na weteranów i początkujących. Konkurencja dla
żelu i akrylu rozdzielnie. W technologii żelowej i akrylowej dozwolone tylko i
wyłącznie polerowanie do wysokiego połysku. Praca tylko na szablonie. Konkurs
polega na wykonaniu modelowania paznokci w stylu konkursowym z podkreśleniem
obłączka.

Regulamin

5. Naturalne paznokcie modelki powinny być przygotowane przed rozpoczęciem
konkursu, ale nie może być na nich żadnego materiału modelującego.
6. Uszkodzenia skórek wokół paznokci przed rozpoczęciem konkursu będą brane pod
uwagę podczas oceny .
7. Linia uśmiechu musi być wykonana własnoręcznie. Niedozwolone są jakiekolwiek
akcesoria ułatwiające tę czynność. WAŻNE!!! Zabronione jest stosowanie pilnika czy
frezarki w celu poprawienia kształtu frencha. Wszystkie linie uśmiechu muszą być
wykonane za pomocą pędzla. Zabrania się wykonywania końcówki french przez
malowanie.
8. Niedozwolone jest stosowanie tipsów.

1. Zawodnicy mają 2 godziny 30 minut ( w razie zmian pojawi się informacja ), aby
wykonać modelowanie paznokci french na szablonie z podkreśleniem obłączka.
Niedozwolone są tipsy.
1a. Konkursowy styl – ostateczne standardy, które musza być zachowane przy budowie
paznokci konkursowych dla obu dłoni.
* Elegancki, bardziej dramatyczny wygląd.
* Kształt musi być w zakresie od maksymalnie kwadratowych do maksymalnie
owalnych.
* Stosunek proporcji różowego łożyska do białej końcówki 1:1. Mierzone od środka
linii uśmiechu ( wizualna ).
* Produkt musi być nakładany cienką warstwą, maksymalnie przy skórkach, strefa
stresu wzmocniona.
* Grubość paznokcia musi pasować do stylu konkursowego (grubość wizytówki)
najlepiej od 0,025 do 0,08 cm.
* Krzywa C powinna wynosić od 40 do 50%.

9. Obłączki można wykonać tylko na jednej dłoni – dłoni w stylu francuskim. Na dłoni ,
która będzie pokryta czerwonym kolorem nie trzeba , ale można.

2. Zawodnicy muszą stosować wyłącznie produkty żelowe w postaci clear, white, cover
do wykonania lunuli.

14. Wszystkie paznokcie od wewnętrznej strony muszą wyglądać tak samo.

3. Dozwolone jest zastosowanie pudrów jasnoróżowych, różowych i białych.
Niedozwolony jest cover do wydłużenia łożyska. Produkty zawierające brokat, drobinki
itp. są niedozwolone.

15. Modelowanie paznokci w stylu konkursowym będzie oceniane wg następujących
kryteriów: linie uśmiechu, krzywa C, tunel 40–50%, obłączek równomierny, obszar
skórek, kształt, kontrola produktu, struktura powierzchni, struktury boczne, długość 1:1,
aplikacja czerwonego koloru, czystość wykończenia i ogólne wrażenie.

10. Wszystkie pliki i polerki muszą być czyste i nieużywane. Zabronione jest
stosowanie frezarek.
11. Do oczyszczenia dłoni dozwolona jest tylko woda. Wszelakie produkty do mycia
(mydła itp.) i produkty nawilżające (olejki, kremy, mleczka, miski z akcesoriami
ozdobnymi itp.) są niedozwolone.
12. Paznokcie jednej ręki ( do wyboru ) muszą być pokryte czerwonym lakierem
tradycyjnym lub żelem soak - off. Baza, top coat i ridge filerr są niedozwolone.
13. Druga dłoń pozostaje w stylu francuskim. W celu uzyskania wysokiego połysku
stosować tylko polerki! Nie dozwolę TOP Coaty i żele nabłyszczające!

4. Zabronione są zdobienia.
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WAŻNE!!! Każdy uczestnik, który zauważy u innego uczestnika złamanie regulaminu
podczas trwania konkurencji ma obowiązek zgłosić to natychmiast sędziemu technicznemu
/ organizatorowi. Wszelkie niezgodności zgłoszone po zakończeniu konkurencji nie będą
uwzględnianie.

Kryteria oceny
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 – 10 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
Sędzia 2
Kontrola materiału – 5 punktów
– Paznokcie bez nierówności, pęcherzy czy dołków.
– Materiał ma jednorodny kolor.
– Na skórkach nie powinno być żadnych pozostałości materiału.
Obłączki – 5 punktów
– Obłączki są wyraźnie zaznaczone.
– Obłączki nie są przepiłowane.
– Obłączki wyglądają harmonijnie na paznokciach.
Struktura powierzchni – 10 punktów
– Powierzchnia sztucznego paznokcia jest gładka i wyraźnie określona.
– Odwrotna strona paznokci również jest gładka i wyraźnie zaznaczona.
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.
– Łuki na wszystkich paznokciach są spójne.

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.
Lakier i stosowanie kolorów – 5 punktów
– Czerwony lakier całkowicie pokrywa paznokcie (maksymalnie blisko naskórka i krawędzi).
– Pomalowanie gładkie, czyste i jednorodne.
Wykończenie – 5 punktów
– Powierzchnia sztucznych paznokci jest całkowicie gładka i lśniąca (bez rys).
– Krawędzie są gładkie i wykończone.
– Paznokcie są czyste i wolne od kurzu.
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
do 15 sierpnia 2018 po 15 sierpnia 2018
Koszt udziału
poczatkujący
weteran
Nagrody
poczatkujący
weteran

50 euro
85 euro

75 euro
100 euro

puchar, dyplom, nagroda rzeczowa
1. miejsce – 150 euro, 2. miejsce – 120 euro,
3. miejsce – 100 euro, puchar, dyplom

Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa.
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