Правила за участие в Състезание „Перманентен Грим Вежди”
Категория: “Ултра реалистични вежди” (косъм по косъм)
29.09.2019 (неделя)
Квалификационни критерии за участие:
Участие може да вземе всеки специалист, работещ апаратен и/или ръчен метод перманентен грим, и
който притежава Сертификат по перманентен грим и/или микроблейдинг и има професионален опит от
минимум 1 (една) година. Всеки участник трябва да представи диплома / сертификат за първия си
завършен курс в съответната категория. Според датата на дипломата всеки участник ще бъде
разпределен в една от следните Дивизии:
Дивизия 1 (Джуниър) – с опит до 2 години
Дивизия 2 (Мастер) – с опит над 2 години
За участие в Състезанието, е необходима онлайн регистрация на сайта на Организатора
(www.arenaofbeauty.bg) и заплащане на таксата до 26.08.2019.
Такса за участие – 250 лева
Контакти на Организатора:
Технически консултации: Анна Желева – 0885 031 449; 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: Ултра реалистични вежди, 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 изпращане.
Участниците получават потвърждението за участие в Шампионата на e-mail адреса посочен в
регистрацията.
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Задача
Участникът трябва да изпълни техника косъм по косъм с лека светлосянка на вежди, апаратно или ръчно.
Конкурсна задача за изпълнение върху жив модел.
Състезателят има 120 минути (2 часа) в т.ч. поставяне на упойката, за да изработи реалистични вежди
на модела. Изпълнява се със смесена техника (косъм по косъм със светлосянка) машинен метод и/или
микроблейдинг.
Изисквания за изпълнение на техниката
• Схемата на подреждане на косъмчетата трябва да съответства на естествения растеж.
• Косъмчетата трябва да са в естествения наклон и трябва да са тънки, ясни и равномерен цвят по цялата
дължина на косъма.
• Началото и края на косъма трябва да са по-тънки от средната му част.
• Между косъмчетата трябва да има лека светлосянка.
• Гримът трябва да изглежда естествено.
Условия за участие
Всеки състезател работи само със своя модел. Моделът не трябва да има декоративна козметика и стар
перманентен грим в зоната, в която ще се прави процедурата. 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 РЕГЛАМЕНТА. Състезателите трябва да носят всичко, което е
посочено регламента в „ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО“. Състезателите могат да използват
всякакви марки продукти и уреди за работа.
Преди началото на състезанието
Състезателят не може да докосва лицето на модела и да започва предварителния грим.
Състезателят не може да използва декоративна козметика.
Преди началото на състезанието, състезателят трябва да заведе модела си за началната фотосесия.
Настаняване - 15 минути (не са включени в регламентираното време от 120 минути за състезанието).
Времето включва: пакетиране на работното място, включване на устройството, подготвяне на
пигментите и консумативите. Необходимо е да свърже устройството към ел. мрежата, за да се убеди
състезателят, че то работи. В случай, че има проблем, съобщава на организаторите.
По време на състезанието е разрешено използването на всяка повърхностна анестезия по усмотрение
на състезателя; всякакви продукти за изработка на перманентен грим на вежди техника косъм по косъм;
всякакви инструменти за изработка на перманентен грим на вежди техника косъм по косъм. Всички
материали трябва да бъдат в срок на годност и да притежават сертификат за качество, който трябва да
бъде предоставен на организаторите 1 месец преди състезанието.
По време на състезание е забранено използването на декоративна козметика и на инжекционната
анестезия. 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
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. Почистване на работното място след процедурата - 10 минути (не са
включени в регламентираното време за работа).
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ОЦЕНЯВАНЕ
Критерии

Точки

Визажистика
Симетрия
Пропорции вежди
Хармоничност на образа
Колористика
Цветови тон
Техника
Дебелина на косъма
Схема
Оформление начало

0/1/2
0/1/2
0/1/2

Еднаквост на веждите (начало, гъстота и край)
Сянка
Дълбочина на работа

0/1/2
0/1/2
0/1/2

0/1/2
0/1/2
0/1/2
0/1/2

Максимален брой точки от един съдия – 20
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.
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.
При многократни или груби нарушения, състезателя може да бъде дисквалифициран.
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