ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ШАМПИОНАТ
Nails Olympic Bulgaria
Състезателна категория:
САЛОНЕН МАНИКЮР (SALON NAILS)
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: Salon Nails, 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:
Състезателите имат 75 минути да направят Френски маникюр на едната ръка (по избор на
състезателя), като за целта използват следните материали: гел или акрил; техника: удължители или
изграждане с форми. Изисква се удължаване на нокътя. Използването на камуфлажни материали
(гел/акрил) е по избор на състезателя. Линията на усмивката трябва да е създадена чрез употребата
на гел или акрил (позволена е употребата на бяла гел боя). Използването на бляскав гел/топ лак е
позволено.
Цел:
Изградените нокти на едната ръка трябва да представят подобрения вид на естествените нокти.
Забранено е слагането на какъвто и да е материал върху ноктите на другата ръка.
Изградените нокти направени от състезателите трябва да са в стил салонен френски маникюр с бяло
удължение, които да са не по-дълги от ½ от нокътното легло.
Условия за Участие:
Състезателите се включват в Шампионата със собствен модел. По време на оценяването от 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. Моделът може да има маникюр преди започването на
Шампионата. 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.
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
КРИТЕРИИ

МАКСИМАЛЕН
БРОЙ ТОЧКИ

ОПИСАНИЕ

1. Форма

10

Формата на нокътя е по избор (не е определена в регламента), но
трябва да следва формата на естествените нокти.

2. Дължина

10

3. Апекс

10

4. Линия на
усмивката

10

5. Общ вид

10

Дължината трябва да е адаптирана спрямо дължината и вида на
естествените нокти.
Апексът трябва да е последователен и равен на всички нокти.
Когато е погледнат от страни, апексът трябва да е на еднакво място
на всички 5 нокътя с еднакво количество нанесен продукт върху
апекса.
Белите удължения трябва да са симетрични и последователни.
Линията на усмивката трябва да е ясна и да има една и съща форма
на всички нокти, без отенъци. Бялото удължение не може да
надвишава повече от ½ от дължината на нокътното легло.
Ноктите оформени и моделирани ли са професионално, чисто и
прецизно?
Има ли наранявания на кожата и зоната на кутикулата?
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?

Максимален брой точки от 1 съдия - 50 points.
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 пили, 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.

