w celu poprawienia kształtu frencha. Wszystkie linie uśmiechu muszą być wykonane za
pomocą pędzla. Zabrania się wykonywania końcówki french przez malowanie.
9. Do wykonania modelowania paznokci nie mogą być stosowane żadne formy z tworzyw
sztucznych. Tylko tradycyjne szablony.
10. Wolna krawędź typu french musi być wymodelowana tylko białymi produktami. Nie może
być namalowana.

Sculptured Stiletto Nail 24 listopad godz. 10:15 – 12:15
Konkurencja techniczna z podziałem na weteranów i początkujących. Konkurencja
dla żelu i akrylu. Praca tylko na szablonie. Konkurs polega na wykonaniu
modelowania paznokci w stylu konkursowym z podkreśleniem obłączka.

Regulamin
1. Zawodnicy mają 2 godziny ( o ile nie zaznaczano inaczej, sprawdź indywidualne
harmonogramy dziennych rozgrywek w danym kraju - w razie zmian pojawi się informacja ),
aby wykonać modelowanie paznokci w stylu francuskim, na szablonie, kształt sztylet z
podkreślonym obłączka . Niedozwolone są tipsy i kleje.
2. W konkurencji tej wykonane modelowanie musi mieć długość minimum 2 cali / 5,08cm.
Długość mierzona jest od najniższego punktu skórki do końca wolnej krawędzi. Za każdy
krótszy paznokieć będą odejmowane punkty z całkowitej ilości
3. Uczestnicy mogą stosować technologię akrylową lub żelową. Nie mogą ich łączyć.

11. Obłączki muszą być wymodelowane i usytuowane w podstawie paznokcia.
12. Wszystkie pilniki i polerki muszą być czyste i nieużywane. Zabronione jest stosowanie
frezarek i produktów do polerowania.
13. Można używać tylko wody. Nie wolno używać środków oczyszczających (mydła itp.) oraz
produktów nawilżających (olejków, kremów, płynów itp.).
14. Stylizacja paznokci musi być wykończona do wysokiego połysku i całkowicie pozbawiona
jakichkolwiek dodatkowych produktów.
15. Modelowanie paznokci w stylu Stiletto będzie oceniane wg następujących kryteriów: linia
uśmiechu, krzywa Stiletto C, obszar skórek, kształt, kontrola produktu, obłączek, struktura
powierzchni, struktury boczne, długość, usytuowanie łuku, czystość wykończenia i ogólne
wrażenie.
WAŻNE!!! Każdy uczestnik, który zauważy u innego uczestnika złamanie regulaminu
podczas trwania konkurencji ma obowiązek zgłosić to natychmiast sędziemu
technicznemu / organizatorowi. Wszelkie niezgodności zgłoszone po zakończeniu
konkurencji nie będą uwzględnianie.

4. Mogą być zastosowane tylko różowe, jasne i białe produkty. Błyszczące produkty są nie
dozwolone – takie które zawierają w sobie drobinki brokatu nawet bardzo miałkiego.
Dozwolone jest zastosowanie coveru.
5. Nie dozwolone są zdobienia.
6. Naturalne paznokcie modelki powinny być przygotowane przed rozpoczęciem konkursu, ale
produkty modelujące można nakładać dopiero po rozpoczęciu konkurencji na polu
konkursowym.
7. Uszkodzenia skórek wokół paznokci przed rozpoczęciem konkursu nie są brane pod uwagę
podczas oceny wykonania modelowania konkursowego.
8. Linia uśmiechu musi być wykonana własnoręcznie. Niedozwolone są jakiekolwiek
akcesoria ułatwiające tę czynność. WAŻNE!!! Zabronione jest stosowanie pilnika czy frezarki
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Kryteria oceny

Sędzia 3

Sędzia 1

Długość – 10 punktów
– Długość w stylu konkursowym, stiletto. Wymagana długość 2 cale / 5,08 cm
– Długość jest mierzona od strefy skórek do końca przedłużenia. Długości paznokci na palcach
sobie odpowiadających są takie same, paznokcie są proporcjonalne

Linie uśmiechu - 10 punktów
- Linie uśmiechu są ostre (ścisła granica między różową i białą)
- Linie uśmiechu są symetryczne i spójne (równe punkty „wąsy” i równa krzywizna)
Krzywa Stiletto "C" - 10 punktów
- Krzywe modelowanych paznokci są symetryczne i spójne
- Głębokość tunelu wynosi od 40% do 50%
- % krzywizny wzmacnia naturalne paznokcie modelki
- Ponieważ prawidłowe wymodelowanie ma kształt owalny, należy wziąć pod uwagę możliwy
brak krzywizny na dalszej krawędzi
Obszar Skórek - 5 Punktów
– Produkt „wychodzi” z naturalnych paznokci i jest blisko naskórka
– Skóra modelki w okolicy naskórka jest w doskonałej kondycji (bez otarć)
- Skórki są wolne od pozostałości materiału modelującego
Kształt - 10 Punktów
- Kształt jest symetryczny i spójny
- Kształt jest symetryczny i spójny w całości

Łuki - 10 punktów
- Łuki na wszystkich paznokciach są spójne / takie same / konsekwentne
- Lokalizacja łuku nadaje estetyczności
- Lokalizacja łuku dopełnia paznokcie
Zakończ pracę - 5 punktów
– Powierzchnia sztucznych paznokci jest całkowicie gładka i lśniąca (bez rys)
– Krawędzie są gładkie i wykończone
– Paznokcie są czyste i wolne od pyłu
Ogólne wrażenie – 10 punktów
– Paznokcie są dopasowane do rąk modelki
– Grubość przedłużonego paznokcia odpowiada podanej w regulaminie grubości w stylu
konkursowym (grubości wizytówki 0,025–0, 08 cm).
- na dłoni , w tym także na nadgarstku, modelki nie ma biżuterii
Skala oceny 10 pkt

Sędzia 2

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

Kontrola materiału – 5 punktów
– Paznokcie bez nierówności, pęcherzy czy dołków
– Materiał ma jednorodny kolor
- Jeżeli zastosowano cover, jego użycie nie powinno być mocno widoczne
Obłączki – 5 punktów
– Obłączki są wyraźnie zaznaczone
– Obłączki nie są przepiłowane
– Obłączki wyglądają harmonijnie na paznokciach
Struktura powierzchni – 10 punktów
– Zewnętrzna powierzchnia paznokci jest gładka i wyraźnie określona
– Wewnętrzna powierzchnia paznokcia jest gładka i wyraźnie określona
Struktura powierzchni bocznych – 10 punktów
– Materiał ściśle przylega do boków naturalnego paznokcia.
– Przy kształcie owalu punkty, w których owal się zaczyna, muszą być takie same na
wszystkich paznokciach.

Koszt udziału
– początkujący do 10 listopada 50 euro – po 10 listopada 75 euro
– weterani: do 10 listopada 85 euro – po 16 listopada 100 euro
Nagrody
– początkujący: puchary, dyplomy, możliwe nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów
– weterani: nagrody pieniężne: 1. miejsce – 120 euro, 2. miejsce – 100 euro, 3. miejsce – 80
euro, puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe od sponsorów
Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa podczas rejestracji.
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