Nail Star Live – Perfect Match Nail Design
Körömdíszítő verseny versenykiírása
Téma: A tökéletes páros
Új versenytípust szeretnénk megmutatni a
magyar versenyzőknek, melynek során a
modell bal kezét otthon kell elkészíteniük, a
jobb kezét pedig, ugyanazzal az anyagcsoporttal, a verseny másfél órája alatt, a helyszínen.
A versenyen minden OKJ-s bizonyítvánnyal rendelkező szakember indulhat 2 kategóriában, kezdő és
profi versenyzőként.
Kezdőnek számít, aki a verseny idején még nincs 2 éve, hogy megszerezte OKJ-s vizsgáját, vagy épp
tanulja a szakmát, profi kategóriában pedig az indulhat, aki legalább 2 éve szerezte meg
bizonyítványát, vagy bármely más országos (céges vagy cégfüggetlen) versenyen dobogós helyezést
ért el.
Nevezési díj: nincs
A versenymunkán mind a 10 körömnek egységesen hófehér véget, és üvegszerű, rózsaszín vagy
víztiszta borítást kell kapnia. A verseny során nincs lakkozás.
A zsűri mindkét kezet (az otthon és a versenyen készültet is) pontozza, a következő
szempontokat veszik figyelembe:
- mosolyvonal
- c-ív
- eldolgozás a körömágynál
- anyagfelhordás
- felület
- forma
- hosszúság
- oldalvonalak
- hajszálvonal
- hajlítás
- összkép
Szabályok:
1)
A versenyzőknek 1,5 órájuk van, hogy elkészítsék a modell jobb kezét.
2)
Bármilyen anyagcsoport használható.
3)
Csak matt, átlátszó rózsaszín, víztiszta és hófehér anyagok használhatóak. Mindenféle csillámos
és selyemfényű, valamint körömágyhosszabbító anyag használata TILOS.
4)
Tip-es technikánál csak átlátszó, vagy natúr tip használható. Fehér tip használata TILOS.
5)
A modell jobb kezén a természetes körmök legyenek előkészítve, de semmilyen anyag nem
lehet rajta.
6)
A modellen lévő előzetes sérülések, hibák beleszámítanak a pontozásba.
7)
A mosolyvonal kialakításához semmilyen más eszköz, csakis ecset használható (a mosolyvonal
nem reszelhető meg, formázó eszköz használata tilos).
8)
Holdat nem kell kiépíteni.
9)
Gép használata TILOS.
10)
Bőrápoló olaj használhatók, de a kész munka por- és olajmentes legyen.
11)
Lakkozni nem kell.
12)
A hajlítás mértéke minimum 30%, és mind a 10 ujjon egyforma legyen.
13)
A körömágy és a szabadszél aránya minimum 2/3:1/3, de nem megszabott. Az ujj párokon
egyforma legyen.
14)
Zselés körmökön fényzselé használata megengedett, porcelános technikával a körmöket
polírozni kell.

Megjelenés:
ź A modell és a versenyző is azonos színű, márkajelzés és díszítés nélküli felsőt viseljen.
ź Bármilyen cégjelzés a ruhán a verseny és az eredményhirdetés ideje alatt TILOS.
A szervezők a versenyhez áramvételi lehetőséget, asztal és székeket biztosítanak, minden mást a
versenyzőknek hozni kell magával.
Amiről ne feledkezz meg semmiképp:
- asztali lámpa
- UV lámpa, ha szükséges a munkádhoz
- hosszabbító

