NAILPRO POLAND 2019 Soak-Off Gel Application
temat: ---data: 20 wrzesień godz. 13:15 – 13:45
Konkurencja bez podziału na weteranów, mistrzów i początkujących. Wykonanie
stylizacji na obu dłoniach – praca na modelce.
Regulamin
1. Uczestnicy mają 30 minut na wykonanie manicure soak-off na paznokciach dwóch
dłoni. Materiał stosowany wyłącznie na naturalnych paznokciach.
2. Zabronione jest korzystanie z innych produktów żelowych niż żele soak-off. Na
stoliku mogą znajdować się tylko dozwolone produkty. Inne produkty niż soak-off są
niedozwolone, w tym także klasyczne żele.
3. Wszyscy zawodnicy przed rozpoczęciem konkurencji muszą mieć przygotowane na
swoim stanowisku wszystkie produkty do użycia w tej konkurencji. Muszą być w
oryginalnych opakowaniach, wyraźne do odczytania i gotowe do sprawdzenia przez
sędziów technicznych.
4. Manicure nie podlega ocenie i nie powinien być wykonywany na miejscu
konkursowym. Paznokcie powinny być już przygotowane do nałożenia soak-off w
momencie rozpoczęcia konkurencji konkursowej. Paznokcie modelki powinny być
gotowe (przygotowane) do aplikacji soak-off w momencie rozpoczęcia mistrzostw w tej
konkurencji.
**5. Wszystkie pilniki i polerki muszą być nowe i nie używane.
**6. Produkty czyszczące są dozwolone ( łącznie z oliwkami i nawilżaczami).
7. Naturalne paznokcie jednej dłoni muszą zostać pokryte czerwonym żelem soak-off.
8. Naturalne paznokcie drugiej dłoni muszą zostać pokryte frenchem z zastosowaniem
różowego i białego żelu soak-off.

9. Niedozwolone są zdobienia.
10. Wykonana praca konkursowa podlega ocenie wg poniższych kryteriów: linia
uśmiechu, kształt, aplikacja french soak-off, wykończenie powierzchni naskórka,
gładkość powierzchni, aplikacja czerwonego soak-off, kontrola produktu, długość,
widok od dołu i balans kolorów, 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.
Kryteria oceny
Sędzia 1
Linia uśmiechu – 5 punktów
– Linie uśmiechu wyraźne i „od boku do boku” (wyraźna różnica pomiędzy różowym i
białym).
– Wyraźne linie uśmiechu i symetryczne w kształcie.
– Nie powinno być żadnych cieni.
Kształt – 5 punktów
– Kształt paznokcia musi być taki sam na każdym z palców.
– Kształt musi być proporcjonalny do dłoni.
Zastosowanie czerwonego lakieru żelowego – 10 punktów
– Lakier żelowy powinien całkowicie pokryć paznokieć (od naskórka do końcówki, na
całej powierzchni).
– Warstwa powinna być gładka, czysta i jednorodna, bez grudek.
– Lakier żelowy powinien być równomiernie położony w strefie skórek, bez
pozostawienia żadnych śladów na skórze.
– Końcówki paznokci muszą być pomalowane.
Wykończenie – 10 punktów
– Końcówki i krawędzie powinny być gładkie i opiłowane.
– Paznokcie powinny być czyste (wolne od kurzu).

LICENCJONOWANY ORGANIZATOR NAILPRO POLAND VELLP PROFESSIONAL BEAUTY EXPERT ul. Mysłowicka 4/4 40 – 486 Katowice 605 907 705
e-mail: biuro@nailpropolan.com www.vellp.com.pl www.nailpropoland.com www.facebook.com/nailpropoland

Sędzia 2
Strefa skórek – 10 punktów
– Materiał powinien być stosowany maksymalnie blisko naskórka, ale nie dotykać go.
– Skóra wokół paznokci modelki musi być w dobrym stanie (bez uszkodzeń od
piłowania i bez pozostałości materiału i oliwki).
Gładkość powierzchni – 10 punktów
– Powierzchnia musi być całkowicie gładka i błyszcząca.
– Na paznokciach nie powinny być zamazane lub naruszone obszary kolorów.
– Nie powinno być żadnych otworów, garbów i pęcherzy – powierzchnia musi być
idealnie płaska i gładka.
Zastosowanie różowego i białego lakieru żelowego – 10 punktów
– Biały lakier żelowy powinien pokryć w całości wolny brzeg / zamykać go.
– Różowy powinien zostać nałożony dokładnie w kształcie i wokół strefy skórek.
Powierzchnia powinna być jednolita, gęsta i bez cieni.
– Lakier powinien być nałożony jednolicie, równo i tworzyć gładką powierzchnię.
Kontrola materiału – 10 punktów
– Materiał powinien być nałożony tak, żeby nie zachodził na skórki i wały boczne.
– Lakier żelowy powinien być nałożony równo – bez fal i pasów.

– Wewnętrzna strona musi być czysta, bez pozostałości lakieru żelowego.
– Wewnętrzna strona paznokci obu dłoni powinna wyglądać tak samo.
Ogólne wrażenie – 10 punktów
– Paznokcie powinny zdobić dłonie modelki.
– Praca musi być wysokiej jakości i kompletna.
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

Sędzia 3
Długość – 5 punktów
– Długość jest mierzona od linii skórek aż do końca zewnętrznej krawędzi paznokcia,
paznokcie na odpowiadających sobie palcach powinny być proporcjonalne.
– Długość paznokci powinna być dopasowana do dłoni modelki.

Koszt udziału
brak podziału na
poczatkujących,
mistrzów
i weteranów

Widok z boku i struktura powierzchni – 10 punktów
– Naniesienie lakieru żelowego na linii bocznej powinno być proste i gładkie.
– Krawędzie boczne naturalnych paznokci powinny być opiłowane do pasującego
kształtu.
- Powierzchnia aplikacji jest gładka i idealnie wyprofilowana.
- Spód paznokci jest gładki i idealnie wyprofilowany

Nagrody
brak podziału na
poczatkujących,
mistrzów
i weteranów

do 31 lipca 2019
30 euro

po 01 sierpnia 2019
35 euro

medal, dyplom, nagroda rzeczowa

Strona wewnętrzna paznokcia – 5 punktów
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