Limburgse Kampioenschap
Nail-Art
Het is bij deze wedstrijd de bedoeling dat de deelnemer thuis reeds 9
nagels voorbereid heeft, deze mogen nog niet geplaatst zijn. 1 nagel moet
op de wedstrijdvloer gemaakt worden.

Thema:

Summer Vibes

Reglement en extra uitleg:
-

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

-

De kunstnagels moeten op 2 handen, 10 nagels worden
aangebracht.

-

De verlenging moeten gemaakt worden met natural, clear of
white tips. De vorm van de tips mag door de deelnemer zelf
gekozen worden. Dit kan square, ovaal, stiletto etc. zijn.
9 van de 10 tips moeten thuis gemaakt zijn, en worden op de
wedstrijdvloer bij het model geplaatst.

-

-

1 tip moet op de wedstrijdvloer gemaakt worden, binnen de
gestelde tijd.

-

De tips moeten niet draagbaar zijn, ze moeten enkel voor
jurering en tijdens de wedstrijd bij het model geplaatst worden.

-

Afwerking van de nagels mag zowel glanzend als mat, een
combinatie is ook toegestaan.

-

Zorg dat je thema goed tot uiting komt, en dat het een
samenhangend geheel is.

-

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.

-

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

-

Houd bij het ontwerpen van je set nagels rekening met
eventueel Copyright (zoals bv coca cola of disney), deze zijn
niet toegestaan.

Divisies:
Divisie 1: Student & Nagelstylisten met weinig of zonder wedstrijd
ervaring.
Divisie 2: Gevorderden Nagelstylisten die al aan meerdere wedstrijden
hebben deelgenomen of reeds langere tijd actief zijn als
nagelstyliste.
Divisie 3: Masters, Zij die al meerdere malen 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:
1 uur x 30 minuten (90 minuten)

Jury criteria:
-

Vorm: Alle nagels moeten gelijk qua vorm zijn. Vorm moet mooi
gestroomlijnd en symmetrisch zijn.

-

Originaliteit: Is de set origineel of is het een nail art die reeds
vaak werd toegepast?

-

Visuele aantrekkingskracht: Wil je naar de set blijven kijken?

-

Detail: Hoe ver in detail is de set uitgewerkt?

-

Dimensie: Hoe is de dimensie in deze set?

-

Kleurstelling: Zijn de gebruikte kleuren mooi verwerkt?

-

Evenwicht: Is de nail art over de volledige set verdeeld of is er
op 1 deel van de set beduidend meer nail art of 3d werk te zien?

-

Afwerking: hoe zijn de volledige nagels afgewerkt?

-

Productcontrole en resten: Er mogen geen luchtbelletjes in de
nagels zitten, er mogen geen resten van product, tip, olie,
crème, stof, etc aanwezig zijn.

-

Moeilijkheidsgraad: Hoe hoog is de moeilijkheidsgraad?

-

Professionaliteit: Met welke graad van professionaliteit is deze
set gemaakt?

-

Algemene indruk: Wat is de algemene indruk die de set
achterlaat?

-

Nail art: Hoe origineel is de nail art

-

Thema Summer Vibes: Zien we het thema terug in deze set?

Het Totaal gaat op 140 punten/ jurylid.
Veel succes !!!

