FIVESTYLE SCULPTURED NAILS
Konkurencja ta dotyczy stylów i kształtów paznokci. Chcemy zobaczyć 5 różnych kształtów paznokci. Kwadratowe, owalne, w
kształcie migdałów, kształt klasycznego sztyletu niedopuszczalny! Na przykład można wystylizować takie kształty jak: bridget,
lipstick, edge, pipe, blade, arrow, butterfly czy jakiś nowy, unikatowy kształt – nikomu nieznany, a spełniający wymogi klasycznej
stylizacji, a tym samym prawidłowej jego budowy.
To nie jest FRENCH TWIST! Każdy paznokieć musi mieć inny kształt.
**Krzywa C – budowa będzie oceniana zgodnie z kształtem paznokcia. Chodzi o to żeby mniej więcej krzywe C nie były tworzone
w tradycyjnym stylu C.
** Do tworzenia kształtu paznokcia można sobie pomóc tworząc linię uśmiechu.
27 listopada godz. 10:30 – 13:30

Regulamin
1. Uczestnicy mają 3 godziny (o ile nie zaznaczono inaczej) na wymodelowanie 5 kształtów na paznokciach jednej dłoni.
Modelowanie odbywa się na szablonach. Tipsy i kleje są niedopuszczalne w tej konkurencji.
1a. Uczestnicy muszą przedstawić opis tworzonych form i ich nazw.
2. Uczestnicy mogą stosować akryl lub żel. Połączenie technologii jest zabronione.
3. Uczestnicy mogą korzystać tylko z różowych, białych i przeźroczystych barw materiałów. Produkty, które zawierają brokat i / lub
dowolny inny kolor, nie są dozwolone. Zezwala się na zastosowanie różowego kamuflażu w celu zmiany koloru łożyska paznokcia.
4. Wszelka biżuteria i ozdoby są zabronione.
5. Naturalne paznokcie modelki można przygotować wcześniej, przed rozpoczęciem konkurencji, ale aplikacja jakiegokolwiek
produktu pod stylizację może być dokonana tylko i wyłącznie po sygnale START.
6. Uszkodzenia wokół paznokci (naskórek, dłonie) modelki, do których doszło przed rozpoczęciem konkurencji, nie będą brane pod
uwagę.
7. Wszelkie narzędzia do tworzenia linii uśmiechu, takie jak pilniki do paznokci, frezarki i inne odwrócone tipsy, nie mogą być
użyte. Linia uśmiechu powinna być wypracowana ręcznie przy użyciu ręki i pędzla. French musi być konstrukcyjny, nie może być
malowany.
8. Dozwolone jest korzystanie z frezarek. Można używać produktów polerujących ale nie z dodatkiem olejków, oliwek itp.
9. Dozwolone jest zastosowanie wody do obmycia dłoni. Środki myjące (mydła itp), środki nawilżające (oleje, kremy, mleczka) oraz
miski z kamieniami są zabronione!
10. Wykonany musi być french (biały i przeźroczysty lub różowy). W technologii akrylowej paznokcie muszą być wypolerowane do
połysku, zabronione są nabłyszczacze. Wykończenie żelowe dozwolone tylko w technologii żelowej.
** Proszę sprawdzić kryteria sędziowskie aby była jasność w ocenie.
11. FiveStyle Sculptured Nails będą oceniane w następujących kategoriach: linia uśmiechu, krzywa C, powierzchnia naskórka,
kształt, kontrola produktu, styl 5 kształtów, struktura powierzchni, struktura krawędzi bocznych, długość, stopień trudności,
zakończenie pracy oraz ogólne wrażenie.
12. Formy (szablony) mogą być przygotowane wcześniej.

Kryteria oceny
Sędzia 1
Linie uśmiechu – 10 punktów
– Linie uśmiechu muszą być jasne (wyraźna granica pomiędzy różowym i białym).
– Linie uśmiechu muszą być spójne i wyważone.
Krzywe C – 10 punktów
– Krzywe C powinny być zaciśnięte kolejno i symetrycznie.
LICENCJONOWANY ORGANIZATOR NAILPRO POLAND VELLP PROFESSIONAL BEAUTY EXPERT
ul. Mysłowicka 4/4 40 – 486 Katowice 32/ 748 64 22 lub 605 907 705 e-mail: ewa.zabinska@op.pl
www.vellp.com.pl www.nailpropoland.com www.facebook.com/ewa.zabinska.16 www.facebook.com/nailpropoland

– Krzywizna – pomiędzy 40 a 50% pełnego koła.
– Wartość ta zależy od naturalnych paznokci; krzywe C powinny poprawiać wygląd naturalnej płytki paznokcia.
– Ponieważ każdy kształt jest unikalny, szczególnie należy zwrócić uwagę na brak tradycyjnej krzywej C na wolnej krawędzi.
Powierzchnia naskórka – 5 punktów
– Materiał powinien być równomiernie rozprowadzany na naturalnej płytce paznokcia i ściśle przylegać do skórek.
– Naskórek w dobrym stanie, bez uszkodzeń i rys od pilnika.
Kształt – 10 punktów
– Kształty muszą być symetryczne, perfekcyjne, czysto wykonane.
– Kształt musi być wyraźny sam w sobie.
– Formy w 5 kształtach – stworzony niepowtarzalny efekt i perfekcyjnie wykończony.
Sędzia 2
Kontrola materiału – 5 punktów
– Materiał musi być całkowicie monolityczny – bez pęcherzyków powietrza i dziur.
– Kolor jednolity.
– Materiał nie może być pozostawiony na skórkach.
5 kształtów 5 stylów – 10 punktów
– 5 kształtów musi być innowacyjne.
– 5 kształtów powinno być wykonane jakościowo.
Struktura powierzchni – 10 punktów
– Powierzchnia modelowanych paznokci powinna być gładka, dobrze wypolerowana.
– Wewnętrzna strona (od spodu ) paznokci powinna być gładka, równa i mieć dobrze wyraźny kształt.
Struktura boków – 10 punktów
– Boki modelowanych paznokci powinny ściśle odpowiadać naturalnej budowie.
– Łuki paznokci powinny być umieszczone poprawnie do budowy tego paznokcie.
Sędzia 3
Długość – 5 punktów
– Długość, która jest mierzona od naskórka do końca modelowanego paznokcia, musi być taka sama na tym samym palcu (małego
palca do małego palca na przykład), a proporcjonalna w stosunku do pozostałych palców.
– Długość musi być zgodna z wymogami stylu konkurencyjnego. Stosunek wynoszący 1:1 (łożysko – wolna krawędź) jest uważany
za idealny, taka długość wizualnie jest zrównoważona na paznokciach.
Trudność – 10 punktów
– Umiejętności stosowane do stworzenia freestyle’u.
– Trudności w wykonywaniu freestyle’u.
Wykończenie – 5 punktów
– Cała powierzchnia modelowanych paznokci jest gładka i błyszcząca (bez rys).
– Końcówki paznokci są gładkie i zakończone.
– Paznokcie są absolutnie czyste (bez pyłu).
Ogólne wrażenie – 10 punktów
– Paznokcie są odpowiednie dla dłoni modelki.
– Grubość odpowiada standardom konkurencyjnego stylu (niewielka grubość, 0,08–0,1 cm).
– Uzyskanie efektu WOW.
Skala oceny 10 pkt
10 Bez skazy
9 Praktycznie idealny
8 Bardzo dobry
7 Dobry
6 Nieco powyżej średniej
5 Średni
4 Poniżej przeciętnej
3 Słabo
2 Bardzo słabo
1 Jest niedopuszczalnie

Skala oceny 5 pkt
5 Nienaganny
4 Bardzo dobry
3 Średni
2 Poniżej przeciętnej
1 Bardzo źle

Koszt udziału:
– początkujący do 16 listopada 25 euro – po 16 listopada 40 euro
– weterani: do 16 listopada 50 euro – po 16 listopada 70 euro
Nagrody :)
– początkujący: puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów
– weterani: nagrody pieniężne: 1. miejsce – 100 euro, 2. miejsce – 70 euro, 3. miejsce – 50 euro, puchary, dyplomy, nagrody
rzeczowe od sponsorów
Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa podczas rejestracji.
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