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ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
Състезателна категория: MEGA VOLUME
Квалификационни критерии за участие:
Състезателната категория в Шампионата е отворена само за участници и модели над 18 години.
За да участвате в Шампионата, трябва да изпратите заявката на Организатора до 24.09.2018 и да
заплатите таксата за участие на посочената по-долу банкова сметка. Заявките се подават чрез онлайн
регистрация на www.arenaofbeauty.bg
Организатор Arena of Beauty Professional. Контакти:
Технически въпроси: Кристина Стефанова, Телефон: +359 892948630;
Организационни въпроси: Красимира Краева, Телефон: +359 897851091;
e-mail: Permanent_makeup@arenaofbeauty.com
Място за провеждане: Интер Експо Център, бул. Цариградско Шосе 147, 1784 София, България.
GPS координати: 42.649996, 23.394527
Данни за заплащане на таксата с банков превод по сметката на Организатора:
Банкова сметка при Първа Инвестиционна Банка АД
IBAN BG26 FINV 9150 10BG N00D 71; Ид. № по ДДС: BG 121294257; BIC: FINVBGSF
Получател: „АСК Реклама и ПР обслужване“ ООД
Основание за превод: MEGA VOLUME, Име и Фамилия на участника
Заявка за участие, за която не е извършено плащане на таксата и не е изпратен Сертификат за
правоспособност, е невалидна.
Местата за участие са ограничени и заявките ще бъдат обработени спрямо датата на изпращане.
Потвърждението за участие в Шампионата се изпраща на e-mail адреса, посочен в онлайн
регистрацията, направена от участника.
ЗАДАЧА
Състезателят разполага с 3 часа и 30 минути , за да постави мигли по техниката MEGA VOLUME.
Могат да бъдат използвани дебелини на изкуствените мигли - 0,03 / 0,05 в зависимост от големината
на ветрилото и броят изкуствени мигли в него. Не е позволено миксиране на техники (брой мигли в
снопа).

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МОДЕЛИТЕ
1. Да имат здрави и неувредени естествени мигли.
2. Да нямат изкуствени мигли преди състезанието.
3. Естествените мигли да не са ламинирани.
4. Да бъдат изрично информирани за продължителността на процедурата и че тя изисква клиентът да
бъде със затворени очи.
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Всеки състезател работи само със своя модел. Състезателят трябва да спазва всички хигиенни правила,
които са задължителни за тази процедура. Забранено е влизането в конкурсната зона с облекло,
различно от това указано в правилата. Преди старта на състезанието, съдиите проверяват очите на
моделите за увреждания, зачервявания и други характеристики, които биха повлияли на оценяването,
в случай че информираното съгласие не е попълнено коректно.
Преди началото на състезанието е забранено:
На състезателите не им е позволено да започнат поставяне на миглите преди официалното
анонсиране на старта на състезанието. Преди началото на състезанието, състезателят трябва да заведе
модела си за началната фотосесия. Настаняване и освобождаване на състезателното място - 20 минути
(не са включени в регламентираното време за състезанието). Състезателят трябва да подготви
работното си място, да почисти очите на модела си и да сложи предпазните пачове. Необходимо е да
свърже устройството към ел. мрежата, за да се убеди че работи. В случай, че има проблем, съобщават
на организаторите.
По време на състезанието е разрешено:
1. Използването на черно или прозрачно лепило.
2. Разграфяване по пачовете.
По време на състезание е забранено използването на продукти без етикет на български език.
Не се разрешава на състезателите и моделите да говорят високо. Строго забранено е състезателите да
си разменят каквито и да е материали по време на състезанието! Асистенция и консултация с друг
състезател не е разрешена.
След състезанието:
Състезателите трябва незабавно да спрат работа и да не докосват моделите си. Състезателите трябва
да напуснат зоната на състезанието и не могат да присъстват по време на оценяването. При
неизпълнение следва дисквалификация. Моделите трябва да останат в залата до първоначалната
оценка от журито. Ако модел напусне зоната на състезанието и не изчака оценяването да бъде
завършено, състезателят, който е работил с този модел, ще бъде дисквалифициран.
Снимките на моделите след процедурата се извършат веднага след приключване на състезанието.
След което, състезателите разполагат 10 минути (не са включени в регламентираното време за работа)
за да почистят работното си място.
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Важно! По време на състезанието има супервайзър на състезателната зона, който може да дава по 5
наказателни точки в случаите когато:
1. Не са спазени изискванията за стерилност и хигиена при работа.
2. Не е спазено конкурсното време.
3. Не са спазени общите правила за провеждане на шампионата.
4. Е констатирано е, че има подмяна на пачове.

При многократни или груби нарушения, участникът може да бъде дисквалифициран.
КРИТЕРИИ

МАКСИМАЛЕН
БРОЙ ТОЧКИ

ПОСОКИ

10

ВЪНШНА ЛИНИЯ

10

СТАЙЛИНГ

10

ГЪСТОТА

10

СИМЕТРИЯ
СЛЕПВАНЕ

5
10

ПРИКРЕПЯНЕ

10

ДЪЛЖИНИ

5

ДЕБЕЛИНА/ПЛЪТНОСТ

5

РАЗСТОЯНИЕ ОТ
КЛЕПАЧА

5

РАЗПЕРВАНЕ НА СНОПА

5

ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ
ЪГЛИ
ЦЯЛОСТЕН ВИД

5

ЧИСТОТА НА РАБОТА

5

5

ОПИСАНИЕ
Миглите не трябва да се пресичат в основата. Трябва да
бъдат равни и подредени, спрямо техниката на работа и
избрания стил.
Дължините трябва да се променят плавно и постепенно.
Всички мигли трябва да следват линията на естествените
мигли.
Избраният стил, дължина и извивка трябва да отговарят на
формата на очите и лицето, както и на костната структура
на моделите.
100% от естествените мигли трябва да бъдат покрити,
включително външните и вътрешните ъгли.
Миглите на двете очи трябва да изглеждат еднакво.
Не трябва да има слепени мигли, нито малки естествени
мигли, прилепени към екстеншъна.
Всяка мигла трябва да бъде добре прикрепена към
естествената. Не трябва да има отлепване, повдигане или
разминаване в корените и по цялата дължина.
Екстеншъните трябва да бъдат подходящи за естествените
мигли на модела.
Препоръчително е удължаването да не е повече от 4 мм.
Дебелина на изкуствените мигли, както и големината на
сноповете трябва да бъдат подходящи и съобразени с
естествените мигли на модела.
Разстоянието между клепача и миглите трябва да бъде
еднакво
при
всички
екстеншъни
и
техники.
Препоръчително разстояние - 0,5 мм.
Разстоянието между косъмчетата в снопа, трябва да бъде
равно.
Всички ъгли трябва да бъдат добре подредени и
Равномерни.
Оценява се цялостния вид на модела, след завършване на
пълен сет мигли.
Без излишно лепило по миглите; без следи от лепило по
кожата; без следи от грим по клепачите на модела. За
всяка точка лепило по кожата или пача се отнема по 1
(една) точка. Съдиите ще проверят пачовете преди да
бъдат премахнати. Ако преди това има подмяна на
пачовете се отнемат 5 точки.

Максимален брой точки от 1 съдия – 100 точки.
При необходимост, състезателят трябва да е готов да коментира своята работата пред членовете на
журито. Решенията на журито са окончателни и не подлежат на преразглеждане.

