НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
ПО НОКТОПЛАСТИКА 2013
Събота, 19 октомври 2013, София, Интер Експо Център - категория ГЕЛ

РЕГЛАМЕНТ
8.45 – 9.15 Регистрация
Регистрацията на участниците започва в 8.45 ч. Необходими документи за регистрация:
 Лична карта( или шофьорска книжка)
 Модел
Внимание: Тези, които не са в залата за регистрация до 9.00 ч, няма да бъдат допуснати до
участие – закъснелите ще бъдат дисквалифицирани! Всички инструкции, дадени от съдиите и
организаторите, трябва да бъдат спазвани стриктно.
По време на регистрацията на моделите ще бъде раздадена лента за ръка с номер както и карта
за проверка на ръцете. След състезанието и преди оценяването лентата ще бъде заменена от
съдиите с нова лента със стартов номер. Новата лента ще бъде показвана на съдиите под завесата
при оценяването. След регистрация и в рамките на състезателната зала ръцете на моделите не
бива да бъдат докосвани или подготвяни по никакъв начин. След 9.30 ч на посетителите няма да
им бъде позволено да останат на територията на състезателната арена.
9.15 – 9.30 Настаняване
Подготовка на работните маси: всички работни маси имат три електрически гнезда; участниците
са длъжни да осигурят собствени работни материали, инструменти, уреди за полимеризиране,
осветителни лампи и др. Никои от работните материали, включително осветителни лампи, щипки
за лампи (за лампите, масите са с дебелина 5 см), UV или LED гел лампи и т.н., не се предоставят
от Организатора.
Участниците са отговорни за нужните им материали и уреди.
9.30 – 10.00 Посрещане и инструктаж на състезателите
Посрещане на участниците, разяснения по критериите за оценка и времевата рамка. Въпроси и
отговори.
10.00 Начало на състезанието
Състезателите имат 2,5 часа за направата на Ноктопластика тип Френски маникюр с перфектна
линия на усмивката на всички 10 нокътя. Покритието на нокътното легло и удължаването му с
камуфлажно розово избледняващо към кутикула е задължително. Една от ръцете трябва да бъде
лакирана със предоставения лак (лява или дясна ръка по желание). По време на състезанието
поне двама квалифицирани съдии ще останат на терена да съблюдават дали се спазват правилата
на състезанието. Съдиите ще съблюдават по време на състезанието дали на всички 10 нокътя се
правят идентични и симетрични линии на усмивката. Оценяващите съдии, при съмнение, имат
правото да изискат премахване на лака от лакираната ръка за проверка на изработката на нокътя.
Пушенето по време на състезанието е забранено. По време на провеждане на състезанието и по
време на оценяването мобилните телефони трябва да са изключени. Допускат се зрители на
състезанието, но разговор със състезателите е забранен. Началото и краят на състезанието се
обявяват официално.
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12.30 Край на състезанието
При обявяване края на състезанието всички участници трябва да приключат работа незабавно!
Моделите трябва да се изправят, а всеки състезател да остане седнал, прибирайки материалите и
оборудването си възможно най-бързо и да напусне зоната на състезанието. На състезателите е
забранено да говорят с моделите си в този период, както и разхождането и наблюдаването
работата на другите състезатели върху техните модели.
След като състезателите са напуснали арената на състезанието, моделите им ще изберат на
случаен принцип новата лента със стартов номер преди оценяването. Забранено е моделите да
напускат арената преди края на оценяването. В случай че някой модел напусне зоната на
състезанието по време на оценяването, състезателят ще бъде дисквалифициран. На моделите е
забранено да използват мобилни телефони по каквато и да е причина и употребата на такъв ще
доведе до дисквалификация на състезателя.
12.30 – 14.30 Оценяване
Членовете на журито ще оценяват стриктно по обявените предварително и по време на
инструктажа критерии. На моделите е забранено носенето на всякакви бижута (пръстени,
часовници, гривни). Моделите носят само лентата със състезателния номер.
Кратко оценяване (общ преглед) - всички модели ще покажат ръцете си по ред на номерата през
завесата. Ще бъде предоставена възможност на съдиите да придобият първоначална оценка за
качеството на работата.
Детайлно оценяване - моделите ще бъдат оценени индивидуално от съдиите и ще бъдат
присъждани точки.
Журито е в състав от трима (четирима) съдии. Всеки от съдиите ще оцени 4 (3) от разписаните
критерии за всички модели. Системата за оценка е десетобална (10), като оценка 10 е
„перфектно”, а 1 е „много лошо”.
След оценяването, когато всеки модел е бил оценен от всеки съдия, на съдиите ще бъде
предоставена възможност да огледат даден модел отново. Когато всички членове на журито
преценят, че са готови с оценяването, съдиите разрешават на моделите да напуснат зоната на
състезанието.
14.30 – 16.00 Изчисляване на резултатите
Учтиво ви молим да разберете, че времето за оценка не може да бъде вкарано в стриктна
времева рамка. Оценките от журито няма да бъдат обработвани от организаторите на конкурса.
Това ще бъде направено от представители на финансовия (счетоводен) отдел на IEC и АСК
реклама и ПР обслужване ООД.
17.00 Церемония по награждаването
Награждаването е на сцената в зала 5. След церемонията по награждаването, на състезателите ще
бъдат предоставени списъците с оценките от оценяването.
Решението на съдиите е окончателно. С подаването на заявката си за участие състезателите се
съгласяват с условията на конкурса. С подаване на заявката за участие всеки състезател дава
съгласието си снимките, правени по време на конкурса и индивидуалните фотосесии на ръцете на
моделите от съответните категории, да бъдат използвани от организаторите на конкурса.

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕХ!
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Критерии
Състезателят трябва да има навършени 18-години, а моделът поне 16 години. Последната дата за
записване е 30 септември 2013 г.
Задача и цел
Състезателят трябва да удължи естествените нокти на модела, като крайният резултат трябва да е
перманентен френски тип състезателни нокти. Състезателят има 2.5 часа, за да изгради равни и
идентични удължения в бяло заедно с идентични линии на усмивката на двете ръце. Нокътното
легло трябва да бъде удължено поне 1 мм и на двете ръце, използвайки камуфлажен гел.
Камуфлажният гел върху естествения нокът трябва перфектно да се прелива в зоната на
кутикулата и да няма видими линии на очертаване. При работа на изградения участък не са
позволени бял покривен гел, бял гел-лак, бяла акрилна боя и всякакъв друг продукт, освен бял
гел. ПОЗВОЛЕН Е САМО БЯЛ ГЕЛ. Топ гел (с етикет от производител) без лепкав слой е позволен
само върху долната страна на удължението (concave). Ноктите на едната ръка (лява или дясна е
избор на състезателя) трябва да са лакирани, а тези на другата да са завършени с топ гел с лепкав
слой. Топ гелът трябва да е напълно прозрачен без глитери или лек цвят. Гланц или създаването
на блясък с пила не е разрешено.Топ лак върху тази ръка не е позволен. Лакът ще бъде
предоставен от съдиите след старта на състезанието. Това е единственият позволен лак! Никакъв
друг лак с придружаващата го четка не са позволени. Позволено е нанасянето на лака с четка за
гел или с абсолютно чиста четка за лак. Позволява се използването на основа за лак и топ лак,
както и масло за кутикули и/или лосион за ръце. Ще бъдат отнемани точки за ръце, изкъпани в
лосион или олио. Състезателят трябва да изгради състезателни нокти. Структурата и формата на
удълженията може да бъде избрана от състезателя. Всеки участник може да избере дали да
изгражда с форми, или да използва удължители. Удължителите може да бъдат само прозрачни
или натурален цвят. Предварителна подготовка на форми и удължители е забранена и всички
предварително подготвени такива ще биват изземани от съдиите. Ако състезателят реши да
използва удължители (Типс), кутията (100 или 500) трябва да бъде нова и неотворена. Ако се
използват форми за изграждане, те трябва да бъдат от неотворена ролка за изграждане (300 или
500). Не се позволява предварителното подготвяне на формите. Позволена е употребата на фолио
за поддръжка на формите, но трябва да е поставено отделно на масата преди началото на
състезанието.
Употребата на електрически пили не е разрешена и ноктите трябва да бъдат създадени,
използвайки само гел и да бъдат ръчно завършени. Камуфлажното удължение на нокътното легло
трябва да показва минимума 1 мм от долната страна (concave) на изградения участък, а
останалата част трябва да е бяла. Линията между камуфлажа и бялото удължение трябва да е
видна и чисто очертана. Всички подвижни маси с продукти трябва да са от страната на модела и
състезателят няма право да използва продукти оттам след началото на състезанието.
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Внимание: Всички материали, колички на колелца (подвижни маси) и чанти ще бъдат
контролирани от съдиите и всички непозволени материали ще биват изземани от съдиите и
поставяни на подвижните маси. Ще бъде позволено, разбира се, на състезателите да си получат
иззетите материали след края на състезанието. Всеки състезател, хванат във нарушаване на
правилата и в опит за измама, ще бъде дисквалифициран. Състезанието ще бъде справедливо и
еднакво за всеки състезател.
Условия на състезанието
Всеки състезател е длъжен сам да подсигури модела си. На моделите е забранено да носят
бижута, часовници или да имат видими татуировки по ръцете и предмишниците. Моделите
трябва да носят блузи с къс ръкав или такива, на които ръкавите могат да се навият до над лакътя.
Естествената нокътна плочка може да бъде с маникюр преди началото на състезанието.
Свободният край на естественит нокът може да има максимална дължина от 2 мм и може да не е
видно за съдиите при инспекцията на ръцете при отразяването им върху съдийска карта (тази с
отпечатъка на ръка). Естественият нокът не трябва да е матиран и трябва да има натурален блясък.
Никаква подготовка по естествения нокът и заобикалящата го мека тъкан не е позволена преди
началото на състезанието. Състоянието на естествения нокът и заобикалящата го мека тъкан ще
бъде отбелязано върху съдийската карта от съдиите преди началото на състезанието. Пушенето и
мобилните телефони са забранени. Употребата на телефона като хронометър е позволена, но
всички звуци трябва да бъдат изключени. Употребата на iPod или мр3 е позволена, но нивото на
звука трябва да е настроено така, че да не смущава другите участници. За спазването на правилата
отговарят съдиите!

Награден фонд:
Първо място - 500 лева, купа, сертификат
Второ място - 350 лева, купа, сертификат
Трето място - 200 лева, купа, сертификат
Всички участници ще получат подаръци и удостоверение за участие.
Класиралите се на първо място от всяка категория, придобиват право да участват през 2014
година на International Nail Competition – Dusseldorf.
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КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА
ЦЕЛ
1.

Форма

2. Дължина

3.
Странични
линии

Изграждането да бъде направено така, че крайният резултат да е състезателен нокът.
Избраната форма трябва да е еднаква на всички нокти. Позволени са само квадрат (square) 90 градуса, или леко заоблени ъгли на квадрата (squoval). Стилет, бадем и всякакви други
неправилни форми не са позволени.
Избраната дължина трябва да е еднаква за всички пръсти. Нокътното легло на кутрето трябва
да е 2 мм по-късо от нокътното легло на средния пръст и на палеца, а нокътното легло на
безименния и на показалеца трябва да са 1 мм по-къси от нокътното легло на средния пръст и
палеца. Максималната дължина на състезателния нокът трябва да е 1 към 1, т.е. бялото
удължение трябва да е със същата дължина като на нокътното легло, измерено от кутикула до
най-дълбоката точка на линията на усмивката. Минималната дължина на бялото удължение
трябва да е 50% от дължината на нокътното легло от кутикула до най-дълбоката точка на
линията на усмивката. Дължината ще бъде оценена от журито по степен на трудност (дълги и
еднакви са по-трудни за изработка). Пример: при работа на 80%. Когато нокътното легло от
кутикула до най-дълбоката точка на линията на усмивката е с дължина 20 мм на средния пръст
и на палеца, дължината на бялото удължение трябва да е 16 мм от най-дълбоката точка на
линията на усмивката до върха на свободния край, обща дължина от 36 мм. Безименният и
показалецът ще бъдат с дължина на нокътното легло 19 мм и бялото покритие ще е 15.2 мм,
общо 34.2 мм. Нокътното легло на кутрето тогава ще е 18, а бялото удължение ще е 14.4, или
общо 32.4 мм.
Страничните линии трябва да са паралелни. Горната и долната странична линия трябва да са
паралелни. Погледнати отгоре, трябва да са идеално изравнени с широчината на естествената
нокътна плочка и да са успоредни или леко конусовидни. Погледнати от върха на свободния
край, страните трябва да са на едно ниво (с еднаква височина).

Максим.
брой
точки
10 точки
10 точки

10 точки
10 точки

4. Точка на
стреса
5. Горна и
долна арка
6. C- Curve
7. Кутикулна
зона

Точката на стреса (апекс) трябва да е на едно и също място на всички нокти. Погледната
отстрани, трябва да е на разстояние между 25% и 50% от общата дължина.
Горната и долната арка (Convex и Concave), трябва да са еднакви на всички 10 нокътя,
погледнати от перспективата на върха на свободния край.
С-кривата трябва да е между 40% до 50% от пълен кръг и трябва да е еднаква на всички нокти.
Гелът да е положен равномерно по нокътната плочка, близо до кутикула и страничните линии на
нокътя. Изисква се плавно преливане на гела към нокътната плочка без никакви ръбове.

10 точки

8. Връх на
свободния
край
9. Линия на
усмивката
+
бяло
удължение
10.
Удължаване
на нокътното
легло
11. Лак на 1
ръка
+
Покритие
блясък – 1
ръка
12.
Замърсявания
+
цялостен вид

Дебелината на върха на свободния край (hair line) трябва да е с дебелината на визитна картичка
(или по-тънка) и еднаква на 10-те нокътя.

10 точки

Линия на усмивката трябва да бъде направена на всичките 10 нокътя. Не трябва да има сенки
на крайните точки на линията на усмивката. Тя трябва да бъде рязка и видима и еднаква за
всички нокти.
Бялото удължение трябва да бъде направено само чрез употребата на бял гел. Не трябва да
има въздушни джобове или сенки върху бялото удължение.
Удължаването на нокътното легло не трябва да има видима граница и трябва да е перфектно
съчетано с кутикулната зона и страните. Удължението на нокътното легло, погледнато отдолу,
трябва да е минимум 1 мм и да се вижда ясно. Останалата част от удължението трябва да е
бяло с изразена и видима линия между камуфлаж и бяло.
Лакът върху лакираните нокти, трябва да е еднакво и равномерно нанесен върху всички 5
пръста с 1 мм разстояние от кутикула или да е нанесен под епонихиума (което е с по-голяма
трудност и по-висока оценка), без ленти и лак по кожата.
Ноктите на нелакираната ръка (convex) трябва да са полирани равномерно. Не трябва да се
виждат следи (драскотини) от пила. Позволен е само топ гел. Не са позволени топ лак и
специални продукти за блясък.
Сливането на естествения нокът с изработеното удължение е задължително, без остатъци от
лепило, прах и лак отдолу. При употреба на ТИПС контактната зона на ТИПС-а трябва да се
слее до прозрачност.
Не трябва да има никакви наранявания по ръцете или меката тъкан, които не са отбелязани на
съдийската карта преди състезанието.

5 точки

10 точки
10 точки
10 точки
10 точки

5 точки
10 точки

5 точки

5 точки
10 точки
10 точки

Тотал 150 точки

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
ПО НОКТОПЛАСТИКА 2013
Събота, 19 октомври 2013, София, Интер Експо Център - категория ГЕЛ

Националният конкурс по Ноктопластика се провежда в рамките на специализираното изложение
ARENA PROFESSIONAL.
Право на участие в Националния конкурс по Ноктопластика има всеки, който е правоспособен да
работи ноктопластика.
Задачата, критериите за оценка и процедурите са в съответствие с условията на International Nail
Competition – Dusseldorf 2014.
Националният конкурс по Ноктопластика се провежда безпристрастно.

Заявки и логистика: Александра Иванова,
тел.: (02) 980 28 24; 0897 851 093;
e-mail: nail_competition@arenaofbeauty.com;
www.arenaofbeauty.bg

Организатор:
Арена на Красотата / ARENA of BEAUTY

