Правила за участие в Състезание „Поставяне на Мигли”
Категория: Руски Обем 5-8D (Russian Volume 5-8D)
28.09.2019 (събота)
Критерии за участие
Участие може да вземе всеки специалист, работещ в областта на миглите и който притежава Сертификат
за завършено обучение по поставяне на мигли в съответната категория. Всеки участник трябва да
представи диплом / сертификат за първия си завършен курс в съответната категория. Според датата на
дипломата всеки участник ще бъде разпределен в една от следните дивизии:
➢ Джуниър - професионалисти с опит от 0 до 12 месеца
➢ Мастър - професионалисти с опит от 13 до 36 месеца
➢ Експерт - професионалисти с опит над 36 месеца, състезатели с предишни спечелени конкурси,
преподаватели по Миглопластика.
За участие в Състезанието, е необходима онлайн регистрация на сайта на Организатора
(www.arenaofbeauty.bg) и заплащане на таксата до 26.08.2019.
Такса правоучастие – 150 лева
Контакти на Организатора:
Технически консултации: Михаела Боянова - 0885 947 808
Организационни въпроси: 0897 851 091; e-mail: Lash_Brow@arenaofbeauty.com
Таксата за участие се заплаща с банков превод на сметката на Организатора:
„АСК Реклама и ПР обслужване“ ООД
Сметка в лева: IBAN: BG26FINV915010BGN00D71 BIC: FINVBGSF
Основание за превод: Име на категорията, Дивизия, 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 получаване.
Участниците получават потвърждението за участие в Шампионата на e-mail адреса посочен в
регистрацията.
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Задача
Състезателят трябва да изработи обемни мигли с не по-малко от 5D и не повече от 8D. Време за работа 4 часа. Минимум покритие 95 %
Общи условия
Състезателите се включват в Шампионата със собствен модел. Моделът трябва да е със 100 % натурални
мигли (без предварително поставени екстеншъни). Екстеншъните, които ще се използват трябва да бъдат
черни. Състезателят може да използва само черно лепило. Дебелината на екстеншъните в тази категория
не бива да превишават дебелина 0.07. Забранено е да се използват предварително подготвени снопчета.
Състезателите трябва да носят всичко, което е посочено в „ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО“.
Състезателите могат да използват всякакви марки продукти и уреди за работа.
Всички състезатели трябва да покажат висок стандарт , когато става въпрос за чистота на работното им
място по време на състезанието (преди започване на работа всички инструменти да са дезинфекцирани,
на работната маса да има дезинфекциращо средство за ръце).
Преди началото на състезанието, състезателят трябва да заведе модела си за началната фотосесия.
Всеки състезател разполага с време за Настаняване (10 минути) и Почистване на работното място след
процедурата (5 минути), които не са включени в регламентираното време на състезанието.
По време на състезание 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!
След състезанието, 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 ще се извършат веднага
след приключване на състезанието.
Работното място трябва да е чисто и подредено, в т.ч. цялото оборудване, всички консумативи за
процедурата да бъдат подредени по рафтовете на работната маса. Състезателят е длъжен да почисти
работната маса след процедурата, всички използвани материали за еднократна употреба да бъдат
изхвърлени в кошчето.
Състезателят трябва да спазва процедурите за безопасност и носи отговорност за здравето на модела и
резултатите от неговата работа.
Състезателят трябва да остави пачовете с които е работил, както и четка за сресване по време на
оценяването.
Състезателят няма право да обявява в социалните медии номера под който участва в състезанието, както
и снимки на своя модел преди обявяването на победителите в категорията, в която участва.
Дрескод: Състезателите и моделите трябва да бъдат облечени с черен клин (панталон) или черна пола и
черна тишъртка без рекламни надписи.
Препоръки при избор на подходящ модел:
- Моделът трябва да има тъмни, гъсти и средно дълги мигли.
- Моделът трябва да има приятна външност, без явни асиметрии по лицето, най-подходящата форма на
очите е бадемовидна.
- Моделът трябва да е със спокойни очи.
- Допустим е лек грим по лицето, но не и по клепачите.
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.
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ОЦЕНЯВАНЕ
Критерии
Краен външен вид

Избор на подходяща схема
Правилно залепяне
Чистота на работата

Разстояние от клепача

Дължина на екстеншъна
спрямо натуралната мигла
Покритие на външен и
вътрешен ъгъл
Дебелина на екстеншъните
спрямо натуралната мигла
Посока на миглите

Максимален
Описание
брой точки
10
Дали цялостния избор от схема, ефект, дължина,
дебелина и извивка отиват на модела и хармонизират с
нейния външен вид
10
Ефект
10
Пример - да няма повдигащи се основи на екстеншъна
10
Да няма лепило по пачовете / кожата на модела да няма
топчета от лепило, да не е залепен един екстеншън за
повече от една натурална мигла, да се минава с лекота
през миглите с четка за ресане, очите на модела да не са
зачервени
10
Екстеншъните трябва да бъдат залепени на еднакво
разстояние от клепача , като се допуска вътрешен и
външен ъгъл да са на 0.3 мм от клепача , а вътрешната
част да е на 0.5 мм . Не се допуска един екстеншън да е
залепен на 0,5 мм , друг на 0.7 мм и трети на 0.10 мм.
10
За категория косъм по косъм максимално удължаване
на натуралната мигла е 3 мм, за категориите обем
максималното удължаване е 2 мм.
10
100 % покритие носят максималния брой точки.
10
10

Цялостно покритие
Качеството на изработените
снопчета

10
10

Размера на снопчето

10

Stickies (слепване на
снопчета)

10

За категория косъм по косъм максимумът е 0.15, а за
обемните техники 0.07
Пример - да няма кръстосани мигли, тези във
вътрешния ъгъл трябва да сочат към носа, миглите в
средата да са под ъгъл от 90 градуса, външен ъгъл да
сочи към ухото или под 90 градуса.
100 % покритие носи максималния брой точки.
Важи за категория обем - снопчетата трябва да са
изработени на момента, с помощта на любимата
техника на състезаващия се. Приемат се както ръчна с
пръсти така и от лента.
Изработват се спрямо гъстотата на натуралните мигли
на модела, могат да бъдат тесни, средни или широки,
снопчетата трябва да бъдат симетрични и възможно
най-еднакви.
Липсата на слепвания носят максимален брой точки,
всяко слепване отнема 0.5 точки.
При състезатели с равен брой точки се взима под
внимание критерий “stickies” / слепване на снопчета.
Това означава , че мястото ще бъде присъдено на
участника с по-малко stickies (слепвания).

Максимален сбор точки в крайния резултат - 130
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