ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ШАМПИОНАТ

Nails Olympic Bulgaria
Състезателна категория:
МАНИКЮР С ГЕЛ ЛАК (GEL POLISH MANICURE)
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 потвърдите заявката си на Организатора и да заплатите таксата
за участие до 24.09.2018
Такса за участие в една състезателна категория:
40 Евро – Дивизия 1
50 Евро - Дивизия 2
Моля, извършете плащането на посочената по-долу банковата сметка.
Контакти на Организатора:
България
Полша
Катя Райкова: + 359 890 109 111
Danka Blotna + 48 693888128
Дина Томас: + 359 878 641 827
Joanna Nawrocka + 48 601344977
e-mail: nail_competition@arenaofbeauty.com
e-mail: nailsolympic@gmail.com
FB: Nails Olympic Bulgaria
FB: Nails Olympic Bulgaria
Място за провеждане на конкурса: Интер Експо Център, бул. Цариградско Шосе 147, 1784 София,
България
GPS координати: 42.649996, 23.394527
Данни за заплащане на таксата с банков превод:
Таксата за участие се заплаща с банков превод на сметката на Организатора.
SUN CLASSIC DAMIAN NAWROCKI
IBAN: PL 47 1090 1737 0000 0001 2381 2397
SWIFT: WBKPPLPP
Основание за превод: Gel Polish Manicure, Дивизия Номер, Име и Фамилия на участника
Заявка без извършено плащане на таксата, е невалидна.
Местата за участие са ограничени и заявките ще бъдат обработени спрямо дата на получаване. Заявките
се подават чрез онлайн регистрация на страницата (link to registration / линк към регистрацията).
Потвърждението за участие в Шампионата се изпращат на e-mail адреса, посочен в регистрацията,
направена от участника.
Задача:
Всички състезатели имат 45 минути за нанасянето на гел лак на лявата ръка в стил Pink&White (прозрачно
розова основа с бял свободен край), като запазват последователна линията на усмивката на петте нокътя.
Ноктите на дясната ръка трябва да имат червен гел лак. Всеки състезател трябва да спазва високи

хигиенни норми. В тази категория е позволено е използването само на гел лак. Цветовете, които се
използват при моделирането не трябва да са опалесцентни (ефект хамелион), перлени или брокатени.
Цел:
Белите линии на усмивките на ръката с френски маникюр не трябва да бъдат по-дълги от 1/4 от
нокътното легло.

Условия за участие:
Състезателите се включват в Шампионата със собствен модел. По време на оценяването на журито,
моделът не трябва да носи бижута (особено пръстени, гривни, часовници) или да има видими
татуировки.
Моделите трябва да са облечени с тениски с къс ръкав или с блуза, чиито ръкави могат лесно да бъдат
завити нагоре до лакътя. Състезателите правят маникюр на естествената плочка на нокътя. Удължаването
на ноктите преди Шампионата е забранено, разрешено е само маникюр на ръцете на модела. След
регистрация, и в рамките на състезателната зона, ръцете на модела не могат да бъдат докосвани и/или
обработвани по какъвто и да е било начин.
Пушенето в цялата състезателна зона е строго забранено. Работното място трябва да е подредено и да
бъдат строго спазвани правилата и нормите за хигиена.

Критерии на оценяване
Критерий
Форма

Точки
10

Дължина

10

Маникюр

20

Повърхност
+
странична линия

10

Описание
Формата на нокътя е по избор (не е определена в
регламента), но трябва да е еднаква на всички нокти.
Избраната дължина трябва да е еднаква на всички нокти на
двете ръце.
Маникюрът трябва да е перфектен. Кутикулите трябва да са
внимателно премахнати, ноктите чисти.
Повърхността трябва да е изцяло гладка.

10

Свободният край трябва да е покрит с цвят.
Френския маникюр (розово нокътно легло/ бели краища)
трябва да е внимателно направен. Белите краища не трябва
Френски маникюр
10
да надвишават ¼ от дължината на нокътя. Линията на
усмивката трябва да е еднаква, с една и съща форма и
разположение на всички нокти, без очертания и лак върху
кожата.
Ноктите трябва да са покрити с цвят по цялата дължина,
Червена ръка
10
също така трябва да покрива страничните линии и отпред.
Цветът трябва да е наситен, равномерно нанесен и да
покрива цялата повърхност на нокътя.
Ще бъде оценен цялостният вид. Формата на ноктите трябва
Общ вид
10
да отговаря на ръката. Не е допустимо да има нараняване на
естествения нокът.
Максимален брой точки от 1 съдия - 90 точки.

Важно!
По време на състезанието ще има един супервайзър на състезателната зона, който може да дава
наказателни точки в случаите:
Когато състезателят започва да подготвя ноктите или ръцете на модела.
Когато състезателят използва забранени продукти или устройства, като например електрически филър,
бели удължители.
Ако на повърхността на нокътя е нанесен безцветен или бял лак.
Ако кожата и ръцете се наранят по време на работа.
Ако всички нокти не са моделирани до край.
Ако състезателят продължи да работи след сигнала за край на състезанието.

Внимание!
Покриващият материал може да бъде само гел лак, не гел боя!
Продуктът трябва да е сложен в бутилка с четка и трябва да се нанесе като обикновен лак за нокти.
Гъстотата на продукта не трябва да позволява моделиране.

