ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ШАМПИОНАТ

Nails Olympic Bulgaria
Състезателна категория: PINK & WHITE GEL

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
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: P&W Gel, 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 www.nailsolympicshow.pl.
Потвърждението за участие в Шампионата се изпращат на e-mail адреса, посочен в регистрацията,
направена от участника.
Задача:
Всички състезатели имат 150 минути, за да изградят ноктите на двете ръце на модела, като свободния край
трябва да е в бяло, да следват последователност на линията на усмивката на всичките 10 нокътя. Нокътното
легло трябва да се удължи чрез покривен гел, розовия оттенък трябва да е по-светъл в зоната на

кутикулите. Ноктите на едната ръка (дясна или лява) трябва да бъдат лакирани с лак предоставен от
Организатора. Ноктите на другата ръка не може да бъдат лакирани с лак. Бляскав гел (finishing) е позволен.
Позволен е само лак за нокти предоставен от Организатора по време на Шампионата.
Дивизия 1 – Позволено е ползването на удължители и форми за изграждане
Дивизия 2 – Позволено е ползването само на форми за изграждане
Състезателите могат да използват тяхна основа и бързосъхнещ топ лак, лосион за ръце и масла за кутикули.
Трябва да създадете цялостен състезателен маникюр с особено внимание върху страничната структура,
еднаква форма и линия на усмивката, които трябва да отговарят на пръстите и формата на нокътните легла
на модела. Единствено е позволена употребата на бял изграждащ гел! Топ без лепкав слой е позволен.
Изборът за изграждане на ноктите или използването на удължители е факултативно, нивото на трудност
при изграждането ще бъде включено в оценката на журито. Само безцветни и естествени удължители са
позволени, белите за забранени. Подготовката на удължителите преди започването на състезанието е
забранено. Ако се установи наличието на такива, то те ще бъдат конфискувани от съдиите. Когато
състезателя реши да използва удължители, трябва да донесе нова, запечатана и неотваряна кутия от
производителя или 20 отделни неподготвени удължители. Когато се използват форми за изграждане,
трябва да бъдат на куп и неотворени или да са 40 отделни неподготвени форми. Използването на
електрическа пила не е позволено.
Пушенето в цялата състезателна зона е строго забранено. Работното място трябва да е подредено и да
бъдат строго спазвани правилата и нормите за хигиена.
Може да използвате само UV/LED гел системи. Бляскавия гел (топ лак) трябва да е безцветен и да не
съдържа брокат. От вътрешната страна на нокътя трябва да е видимо удължаването на нокътното легло,
докато остатъка от свободния край трябва да е бял.
Цел:
Изградените нокти направени от състезателите трябва да са в стил салонен френски маникюр с бели
удължители, които да са минимум 50% и максимум 80% 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
завиди нагоре до лакътя. Преди началото на шампионата журито ще видят естествените нокти на
моделите. Свободния край на естествените нокти трябва да се скъси. Наличието на бели петна,
зачервявания или увреждане на ноктите, които са се появили преди започване на шампионат ще бъдат
описани и няма да се взимат в предвид от журито. 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 или обработвани по какъвто и да е било начин. Предварителната подготовка на
удължителите е забранена. Формите за изграждане трябва да са поставени плоски на масата и не могат да
са отрязана или пригодени.
Пушенето в цялата състезателна зона е строго забранено. Работното място трябва да е подредено и да
бъдат строго спазвани правилата и нормите за хигиена.

ОЦЕНЯВАНЕ

МАКСИМАЛЕН
БРОЙ ТОЧКИ

ОПИСАНИЕ

1. Форма

10

Формата на ноктите е по избор (не е определена в регламента), но трябва
да е еднаква на всички нокти.

2. Дължина

10

3. Странична
линия

20

4. Апекс

10

5. Крива
C/предна линия

10

6. Обработка на
повърхността

10

Избраната дължина трябва да е еднаква и на двете ръце.
Дивизия 1 – белите удължители да са между 50% - 80% от нокътното легло.
Дивизия 2 – белите удължители да са между 70% - 100% от нокътното легло.
Страничната линия трябва да е права до свободния край на нокътя. Двете
страни, дясната и лявата, трябва да са оформени еднакво. Страничните
линии не може да са по-широки от нокътното легло. От странична
перспектива, горния и долния край трябва да са паралелни един с друг. Пониският край трябва да съответства на предната линия и да не е по-дебел от
визитна картичка.
Погледнато от страни, апекса (стресовата зона), трябва да е разположен
еднакво на всички 10 нокътя с еднакво количество нанесен продукт върху
него.
C-извивката трябва да е еднакво извита на всеки нокът. Ноктите трябва да
са моделирани по еднакъв начин, като дебелината на предната линия
трябва да е не повече от дебелината на визитна картичка. Нокътния тунел
трябва да е 40-50% от кръгчето (50% увеличава нивото на сложност). Всички
нокти трябва да имат еднакъв тунел.
Под ноктите, в основата им не трябва да има останки от лепило, акрилни
филинги или остатъци от масла. Повърхността да е изчистена от видими
въздушни балончета. Продуктът трябва да се нанесе равномерно на нокътя
без видими пропуски близо до кутикулите. Удължителите не трябва да
бъдат видими. Качеството на свободния края се определя спрямо колко
еднакво е бялото на всеки нокът.

7. Линия на
усмивката
+
удължаване на
нокътното легло

10

КРИТЕРИИ

Белият край трябва да е симетричен и еднакъв на двете ръце. Линията на
усмивката трябва да е ясна на всички 10 пръста, без розови оттенъци. Не
трябва да има видими отенъци на нокътното легло. Състезателите трябва
да постигнат ефект на преливащ розов камуфлажен гел (кавър гел) в
усливащ се по-светъл цвят в посока на кутикулите. Обратната страна на
удължението трябва да показва удължение на нокътното легло и остатъка
от свободния край трябва да е бял.
8. Остатъчни
Не трябва да има видими следи от пила на повърхността на нокътя. Ръката с
5
линии от
нелакирани нокти трябва да е полирана, без драскотини, трябва да блести
пилене, блясък
като стъкло.
9. Лак за нокти
Избраната ръка трябва да е перфектно полирана. Нокътят трябва да е
5
лакиран по цялата дължина, до предната линия. Не може да има лак под
нокътя. Трябва да покрива еднакво и гладко цялата повърхност.
10. Общ вид
Ноктите оформени и моделирани ли са професионално, чисто и прецизно?
10
Ноктите тънки и елегантни ли са?
Има ли наранявания на кожата и зоната на кутикулите?
Дължината и формата отговарят ли на ръката на модела?
Ако са използвани камуфлажни материали или цвят (покривен), отговарят
ли на цвета на кожата на модела?
Състезателят създал ли е перфектен цялостен маникюр, който да отговаря
на описаните критерии?
Максимален брой точки от 1 съдия - 100 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.

