Limburgse
Kampioenschap
French
Opdracht:
Maak binnen de gestelde tijd op 2 handen nieuwe Competition French
Manicure nagels. De duim en de pink moeten in een felrode nagellak gelakt
worden.
Reglement en extra uitleg:
-

De French Manicure moet worden gemaakt met een
professioneel sculpting systeem naar keuze.

-

De deelnemer is vrij of ze de nagel wilt maken met het acryl-, gelof polygelsysteem. Een combinatie van deze is niet toegestaan.

-

De kunstnagels moeten op 2 handen worden
aangebracht.

-

De verlenging moeten gemaakt worden met natural / clear tips of
sjablonen. Een combinatie van beide is niet toegestaan.

-

Alle technieken mogen worden toegepast m.u.v. lak, gellak,
gelpolish, airbrush, dipsystemen, french tips en full cover tips.

-

De natuurlijke nagels van het model mogen voorbereid worden
voor de product applicatie voordat de wedstrijd begint (na de
modellencontrole). Er mag geen product op de nagels aanwezig
zijn.

-

Er zal geen aandacht geschonken worden aan eventueel reeds
bestaande kleine schade aan de nagels, nagelriemen of handen
van het model.

-

De witte vrije rand moet volledig worden opgebouwd met een
spierwit product.

-

Het nagelbed moet gemaakt worden met een cover roze en
eventueel een transparant roze.

-

Het nagelbed moet minimaal 1mm verlengd worden met dekkend
roze. Transparant roze/clear of een semi-sheer mag gebruikt
worden ter ondersteuning of verfraaiing van de
nagelbedverlenging.

-

De vorm van de nagels moet square of squoval zijn.

-

Verlenging van de french moet minimaal 50% zijn en mag
maximaal 100% zijn, gemeten vanaf het laagste punt van de
smile line in het midden van de nagel. IJkpunt voor de lengte is
de lengte van de nagelbedverlenging.

-

Er mag gebruik worden gemaakt van een frees/elektrische vijl.

-

Voor de hoogglans van de nagel mag gebruik gemaakt worden
van topcoat, glansgel op gelnagels of de polijsttechniek voor
acrylnagels.

-

Het gebruik van nagelriemolie en handlotion is toegestaan, maar
mag niet meer zichtbaar zijn bij de jurering.

-

Over de duim en de pink moet een felrode nagellak, zonder
shimmer of glitter, gelakt worden.

Divisies:
Divisie 1:Studenten & Beginnende nagelstylisten zonder wedstrijd
ervaring of weinig ervaring.
Divisie 2: Gevorderden: Nagelstylisten die al aan meerdere wedstrijden
hebben deelgenomen of reeds langere tijd actief zijn als
nagelstyliste.
Divisie 3: Masters, nagelstyliste wat al meerdere keren gewonnen
hebben.
Indien u hierover vragen heeft kan u hiervoor uiteraard bij de organisatie om
informatie vragen.
Er moeten minimaal 3 deelnemers per divisie zijn om een scheiding te
behouden. Bij te weinig inschrijvingen worden de divisies samengevoegd.
Werktijd:
2u:30min

Algemene regels
Bekijk hiervoor het algemene reglement.
Jury criteria:
-

-

-

-

Lengte: Lengte moet bij alle nagels consistent zijn. Het nagelbed
van de pink moet 2 mm korter zijn dan het nagelbed van de
middelvinger en de duim. Het nagelbed van de ring- en
wijsvinger moeten 1 mm korter zijn dan de middelvinger en de
duim. De maximale lengte van de witte french moet 100% zijn,
de minimale lengte van de witte french is 50%.
Vorm: Alle nagels moeten gelijk qua vorm zijn. Vorm moet mooi
gestroomlijnd en symmetrisch zijn. Alleen de square of squoval
vorm is toegestaan.
Zijwallen en Lowerarch: De zijwallen moeten parallel aan elkaar
lopen (vanaf de zijkant bekeken) en op de juiste plaats zitten. De
bovenste zijlijn en de onderste zijlijn moeten parallel aan elkaar
lopen. Van bovenaf bekeken mogen de zijlijnen niet breder zijn
dan de natuurlijke nagel. Ze mogen ook niet weggevijld zijn. De
zijlijnen mogen enkel recht zijn of licht taps toelopen. Als de
zijlijnen bekeken worden vanaf de haarlijn, moeten ze dezelfde
hoogte hebben.
C-curve: De concave en de convex moeten parallel aan elkaar
lopen en symmetrisch zijn. De C-curve moet tussen de 40% en
de 50% van een cirkel zijn.
Haarlijn: De haarlijn moet zo dun zijn als een visitekaartje (of
dunner). Op alle 5 de vingers moet de haarlijn consistent en gelijk
zijn.
Apex en Upperarch: Apex moet in het stressgebied liggen en zich
tussen de 25% en 50% bevinden. De gekozen plaats van de
apex moet op alle nagels gelijk zijn. De volledige upperarch moet
mooi gestroomlijnd en gelijkmatig zijn. De gekozen lijn van de
upperarch moet op alle nagels gelijk zijn.
French: Alle witte toppen moeten mooi in harmonie met elkaar
zijn qua lengte en uitstraling. Het totale witte oppervlak moet
strak wit zijn, zonder schaduwen en verkleuringen.
Smile-line: De smile-line moet gelijkmatig en symmetrisch zijn.
De lijn moet mooi scherp zijn en op de juiste plaats aangebracht
zijn. De gemaakte smile-line moet bovendien op alle nagels gelijk
zijn.

-

-

-

Nagelbed (verlenging): Het nagelbed moet minimaal 1mm
verlengd zijn, deze moet langs de onderkant (de concave)
zichtbaar zijn. Het nagelbed moet mooi egaal van kleur zijn en
mag geen zichtbare lijnen vertonen. Het product moet perfect
geblend zijn in het nagelriem gebied en bij de zijwallen. Het
dekkende roze moet goed ingeblend zijn en geleidelijk overlopen
naar de natuurlijke nagelkleur.
Oppervlak: Het totale oppervlak van de nagel moet glad,
gestroomlijnd en gelijkmatig zijn.
Hoogglans en lak: de duim en de pint moeten gelakt worden met
een felrode nagellak zonder shimmer of glitter. Let er bij het
lakken op dat er 1 mm ruimte is in het nagelriemgebied of dat de
lak is aangebracht in het eponychium (dit heeft een hogere
moeilijkheidsgraad). De lak mag geen strepen vertonen of op de
huid zitten. De overige 6 nagels moeten perfect gepolijst zijn of
voorzien zijn van een hoogglanzende top coat. Er mogen geen
vijlsporten zichtbaar zijn, ook mag het oppervlak geen matte
plekken bevatten door ongelijkheid.
Moeilijkheidsgraad: Heeft de deelnemer gekozen voor een
hogere moeilijkheidsgraad, of werd er eerder gekozen voor
makkelijkere opties.
Nagelriem (gebied): De kunstnagel moet mooi ingeblend zijn op
de natuurlijke nagel, zowel zichtbaar als voelbaar. De nagelriem
moet er nog goed en gezond uitzien.
Productcontrole en resten: Er mogen geen luchtbelletjes in de
nagels zitten, er mogen geen resten van product, tip, olie, crème,
stof, etc aanwezig zijn.
Algemene indruk: Wat is de algemene indruk die de set
achterlaat?

