Първи отворен шампионат по изграждане и дизайн на нокти
19-20 октомври 2013
GOLDFINGERS BALKAN NAIL ARENA PROFESSIONAL
РЕГЛАМЕНТ

Мисия на Шампионата:
 Основната цел на шампионата е да насърчава маникюристите и нейл дизайнерите да
развиват и надграждат своите професионални умения, да повишават квалификация си и
да работят за престижа на нейл индустрията.
 Шампионатът стъпва на международения опит в организация и провеждане на подобни
събития в цял свят.
 Шампионатът ще съдейства за обмяна на опит и добри практики между високо
квалифицирани специалисти от нейл индустрията от различни държави.
 Регламентът и провеждането на шампионата са базирани на основните принципи:
Прозрачност, Обективност, Равнопоставеност, Гласност.
Общи правила:
1.
Шампионатът се провежда в рамките на специализираното изложение ARENA
PROFESSIONAL.
2.
Отвореният шампионат по изграждане и дизайн на нокти включва 6 дисциплини:
 Изграждане на перманентен френски с гел (Състезателен тип);
 Изграждане на перманентен френски с акрил (Състезателен тип);
 Пълна визия (Фентъзи дизайн);
 Рисунка (art painting) на 10 типси;
 3D дизайн на10 типси;
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 Отборно състезание - изграждане на перманентен френски с акрил (Състезателен
тип).
Право на участие в шампионата има всеки, правоспособен да работи ноктопластика и
е навършил 18 години.
Забранява се влизането на придружаващи лица в състезателната зона след започване
на съответната дисциплина. На придружаващите лица е забранено да разговарят със
състезателите или моделите, след започване на състезанието.
Забранява се хранене и пушенето на територията на състезанието. Допуска се внасяне
на бутилирана питейна вода. Забранява се използването на мобилните телефони.
Употребата им като хронометър е позволена, но всички звуци трябва да бъдат
изключени.
На фотографите и видеооператори е строго забранено да разговарят със
състезателите и моделите след започване на състезанието.
За участие в шампионата е необходимо да бъде попълнена и изпратена Заявка за
участие (Приложение 1). Заявката е валидна след направено плащане на такса
правоучастие.
Краен срок за подаване на Заявката – петък, 30.08.2013 г.
С подаване на Заявката за участие, състезателят приема Регламента на шампионата.
С подаване на Заявката за участие всеки състезател дава съгласието си снимките,
направени (от наетите за целта лица от Организатора) по време на състезанието и
индивидуалните фото-сесии на ръцете на моделите от съответните дисциплини, както
и видеофилма да бъдат използвани от Организатора на шампионата за списания, уеб
сайтове, телевизионни и други медийни проекти. Всички снимки, изображения и
видео, или заснет филм, са собственост на Организатора и не могат да бъдат
използвани без писмено му разрешение.
При регистрация в деня на шампионата, състезателят и неговия модел получават
състезателни номера.
Всеки състезател получава Сертификат за участие в шампионата.
Състезателят е отговорен неговия модел да бъде запознат с правилата на
шампионата. Нарушаването на регламента от страна на модела може да доведе до
отнемане на точки или дисквалификация (по преценка на съдиите).
На състезателите не е позволено да разговарят с членове на журито, нито да влизат в
техните кабинки за оценяване. Неспазването на това ще доведе до дисквалификация.
Състезателят трябва да осигури всички необходими продукти и консумативи,
включително лампи за всяка една дисциплина, в която участват. Продуктите трябва
да бъдат в оригинални опаковки. Състезателите трябва да извадят на своята работна
маса всички продукти, които ще използват, а всички куфари трябва да бъдат
затворени. След започване на състезанието, на състезателите не е позволено да
отварят куфарите си без разрешение на съдиите.
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След започване на състезанието, състезателите и/или моделите не могат да напускат
състезателната зоната без разрешение на съдиите. Неспазването на това правило
води до дисквалификация.
Цялата работа по дисциплините свързани с дизайн трябва да бъде извършена от
регистрирания състезател. Ако Организаторът констатират обратното, на състезателят
ще бъде забранено да се състезава за срок от една година.
При обявяване края на състезанието всички участници трябва да спрат работа
незабавно! Моделите трябва да се изправят и да последват инструкциите на съдиите.
Всеки състезател трябва да остане седнал, да прибере материалите и оборудването
си възможно най-бързо и да напусне зоната на състезанието. След приключване на
работата на състезателите е забранено да говорят с моделите си. Неспазването на
това ще доведе до дисквалификация.
Състезателите могат да участват само с живи модели. Моделите трябва да са
навършили 18-години. Организаторът на шампионата има право да изиска моделите
да покажат лични карти. В случай, че моделите са непълнолетни, трябва да имат
разрешение от родителите им или те да присъстват по време на провеждане на
състезанието.
Състезателите могат да участват със собствени модели, или да поръчат да им бъдат
осигурени от Организатора. Състезателят може да поръча модел на Организатора
попълвайки съответните полета в Заявката за участие.
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. Неспазването на това ще доведе
до приспадане на 5 точки в категория. Това правило не се прилага в категория
Fantasy.
По време на оценяване, моделите нямат право да водят разговори с другите модели
или със съдиите. На модели не се разрешава да преместват завесата на жюрито по
време на оценяване.
Съдийска колегия се състои от 2 специалиста. Колегията се утвърждава от
Организатора. Съдиите отговарят за спазването на правилата от състезателите и
моделите. Ако състезателите или моделите не спазват правила, съдиите имат право
да ги дисквалифицират.
Съдиите проверяват материалите на състезателите 10 минути преди началото на
всяка дисциплина. Всички непозволени материали ще биват изземани от съдиите и
поставяни на подвижните маси. Всички материали, колички на колелца (подвижни
маси) и чанти ще бъдат контролирани от съдиите. Ще бъде позволено, разбира се, на
състезателите да си получат иззетите материали след края на състезанието. Всеки
състезател, хванат в нарушаване на правилата и в опит за измама, ще бъде
дисквалифициран.
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Темите са задължителни. Неспазване на темите води до отнемане на точки или
дисквалификация. Ако цвят или нюанси на цвят са дадени като тема, това означава,
че никакъв друг цвят не може да се използва.Темите се обявяват в Приложение 2,
като част от пакета документи.
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.

Правила и задание за участие в конкурса. (Извадки от Регламент за провеждане на
Конкурса). След направена Регистрация за участие, състезателите получават пълният
Регламент за провеждане на конкурса.

ПРАВИЛА ЗА ОТДЕЛНИТЕ СЪСТЕЗАТЕЛНИ КАТЕГОРИИ

1.

Категория Изграждане на перманентен френски с Акрил (Състезателен тип)

1.1. Задание:
а) Състезателите имат 75 минути, за да направят удължаване на естествените нокти на
едната ръка на модела, като крайният резултат трябва да е перманентен френски тип
СЪСТЕЗАТЕЛНИ НОКТИ.
б) Ноктите трябва да са чисти, с огледален блясък и естетични - WOW ефект.
в) Дължината на бялото удължение трябва да е от 80% до 100% от дължината на нокътното
легло (нокътното легло се измерва от епидермиса до центъра на линията на усмивката, а
дължината на удължението, се измерва от центъра на линията на усмивката до края на
нокътя).
г) C - извивките следва да бъдат еднакви и да образуват повече от 40% до 50% от кръга.
д) Дебелината на върха на свободния край (hair line) трябва да е с дебелината на визитна
картичка (или по-тънка) и еднаква на 5-те нокътя.
е) Линиите на усмивките трябва да са еднакви на всичките 5 пръста. Линията трябва да е
рязка и ясна. Всички линии на усмивката трябва да се направени на ръка, с четка. Усмивката
не се оцветява, а се изгражда с разрешените акрилни прахове.
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ж) Дължината, С- извивките и формата на линията на усмивките трябва да са съобразени с
естествените такива, за да направи изграждането подходящо, допълващо цялостната визия
на ръката на модела.
з) Позволена е само квадратна форма (square) - 90 градуса. Стилет, бадем, квадрат с леко
заоблени ъгли (squoval) и всякакви други форми не са позволени.
и) Луните трябва да бъдат изградени на всеки нокът.
й) Показалецът, средният и безимененният пръст трябва да са полирани до силен блясък.
Палец и кутре трябва да са покрити с червен лак.
к) По естественият нокът и заобикалящата го мека тъкан, не трябва да има нараняванията.
Такива няма да бъдат отбелязвани преди състезанието.
1.2. Ограничения за използваните материали и технологии:
а) Могат да бъдат използвани само форми за изграждане. Типси (удължители) и лепило не
са разрешени. Не се разрешава никаква предварителна подготовка на формите. Всички
предварително подготвени такива, ще бъдат изземвани от съдиите. За поддръжка на
формите се позволява употребата на фолио. Не се разрешава никаква предварителна
подготовка на фолиото.
б) Състезателите трябва да използват мономер и акрилен прах. Позволени са само
прозрачен, прозрачно-розов и бял акрилен прах. Не са разрешени камуфлажни, блестящи
или цветни акрилни прахове. Не са позволени акрилни бои и всякакъв друг продукт, освен
акрилен прах.
в) Не са разрешени: топ гел, безцветно полиращо покритие, базово покритие и топ лак.
Всички състезатели лакират с лак предоставен от съдиите след старта на състезанието. Няма
ограничение за избор на четка за нанасяне на лака.
г) Ноктите трябва да бъдат ръчно изпилени и завършени. Не се допуска употреба на
електрически пили.
д) За почистване може да се използва само вода. Не се разрешава употреба на никакви
почистващи (сапуни и други подобни) и овлажняващи продукти (масла, кремове, лосиони и
други подобни).
е) Забранено е предварителното матиране на нокътната плочка и слагане на продукти преди
началото на състезанието. Естествената нокътна плочка може да бъде с предваритерно
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направен маникюр, но свободният край на естествения нокът може да има максимална
дължина от 2 мм.
2.

Правила за категория Изграждане на перманентен френски с Гел (Състезателен тип)

2.1. Задание:
а) Състезателите имат 80 минути, за да направят удължаване на естествените нокти на
едната ръка на модела, като крайният резултат трябва да е перманентен френски тип
Състезателни нокти. Ноктите трябва да са чисти, с огледален блясък и естетични - WOW
ефект.
б) Дължината на бялото удължение трябва да е от 80% до 100% от дължината на нокътното
легло (нокътното легло се измерва от епидермиса до центъра на линията на усмивката, а
дължината на удължението, се измерва от центъра на линията на усмивката до края на
нокътя).
в) C -извивките следва да бъдат еднакви и да образуват повече от 40% до 50% от кръга.
г) Дебелината на върха на свободния край (hair line) трябва да е с дебелината на визитна
картичка (или по-тънка) и еднаква на 5-те нокътя.
д) Линиите на усмивките трябва да са еднакви на всичките 5 (пет) пръста. Линията трябва да
е рязка и ясна. Всички линии на усмивката трябва да се направени на ръка, с четка.
Усмивката не се оцветява, а се изгражда с разрешените гелове.
е) Дължината, С- извивките и формата на линията на усмивките трябва да са съобразени с
естествените такива, за да направи изграждането подходящо, допълващо цялостната визия
на ръката на модела.
ж) Позволена е само квадратна форма (square) - 90 градуса. Стилет, бадем, квадрат с леко
заоблени ъгли (squoval) и всякакви други форми не са позволени.
з) Луните трябва да бъдат изградени на всеки нокът.
и) Показалецът, средният и безимененният пръст трябва да са завършени с топ гел с лепкав
слой. Палецът и кутрето, трябва да са покрити с червен лак.
й) По естественият нокът и заобикалящата го мека тъкан, не трябва да има нараняванията.
Такива няма да бъдат отбелязвани преди състезанието.
2.2. Ограничения за използваните на материали и технологии:
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а) Могат да бъдат използвани само форми за изграждане. Типси (удължители) и лепило не
са разрешени. За поддръжка на формите се позволява употребата на фолио. Не се
разрешава никаква предварителна подготовка на формите или фолиото. Всички
предварително подготвени такива ще бъдат изземани от съдиите.
б) Състезателите трябва да използват UV гел. Позволени са само

прозрачно-розов,

прозрачен и бял гел. Не са разрешени камуфлажни, блестящи или цветни гелове. Не са
позволени акрилни бои и всякакъв друг продукт, освен гел.
в) Не са разрешени безцветно полиращо покритие, базово покритие и топ лак. Всички
състезатели лакират с лак предоставен от съдиите след старта на състезанието. Няма
ограничение за избор на четка за нанасяне на лака.
г) Ноктите трябва да бъдат ръчно изпилени и завършени. Не се допуска употреба на
електрически пили.
д) За почистване може да се използва само вода. Не се разрешава употреба на никакви
почистващи (сапуни и други подобни) и овлажняващи продукти (масла, кремове, лосиони и
други подобни).
е) Забранено е предварителното матиране на нокътната плочка и слагане на продукти преди
началото на състезанието. Естествената нокътна плочка може да бъде с предваритерно
направен маникюр, но свободният край на естествения нокът може да има максимална
дължина от 2 мм.
ж) Топ гел (с етикет от производител) без лепкав слой е позволен само върху долната страна
на удължението (concave), за горната (convex) е разрешен само топ гел с лепкав слой.

3.
3.1.

Правила за категория Пълна визия (Фантазиен дизайн)
Задание:

а) Състезателят трябва да направи обемен фантазиен дизайн на нокти с използване на
съвременни гел и акрилни технологии и да създаде цялостна визия - прическа, облекло,
грим, които като едно цяло ще отразяват темата. Темата се обявява като част от пакета
документи.
б) Дизайнът трябва да е изпълнен на всички 10 нокъта. Ноктите не трябва да бъдат с един и
същ дизайн - всеки нокът трябва да бъде част от общия сюжет. Ноктите трябва да бъдат част
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от дизайна - те не могат да служат само за основа. Дизайнът на ноктите трябва да
представлява обемен дизайн. Барелефи и плосък дизайн няма да се оценяват.
в) Няма да бъде отделено допълнително внимание на ръчно изработени костюми.
Моделите трябва да бъдат в състояние да ходят в костюм без чужда помощ.
г) Косата и гримът на модела, могат да бъдат направени от друг освен от самият състезател.
д) При оценяването, аксесоари, направени от гел и акрилни материали, ще носят бонус.
3.2.

Ограничения за използваните на материали и технологии:

а) При създаването на дизайна на ноктите, трябва да се използват гел и/или акрилни технологии.
Комбинация на гел и акрил са предпочитани. При оцветяване на елементи от дизайна са
позволени бои, лакове и гел лакове. Покритие с топ лак, UV топ гел и брокатен лак е позволено.
Не са позволени декорации (пера, камъни, перлички, седеф, фолио и др.).
б) Допълнителни материали (тел, корда и т.н.) не трябва да надвишава 5% от работата.
в) Забранени са всякакъв вид готови изделия в дизайна на ноктите, дори за основа. Всички такива
ще бъдат изземвани от съдиите.
г) Позволено е копиране на произведения на изкуството, запазени дизайни или лого, но те не
трябва да бъдат идентични с оригинала.
д) Ако цвят или нюанси на цвят са дадени като тема, това означава, че никакъв друг цвят не може
да се използва.
е) Всеки дизайн който печели, или вече е спечелил първо място на конкурса не може да бъде
повторно използван от победителя или копиран от други конкуренти в следващите купи на този
шампионат.
ж) Състезателите трябва да подготвят и да представят писмено описание в две части:
1. подробно описание на продуктите и техниките използвани за създаване на дизайна,
2. историята за вашето вдъхновение и интерпретация на темата.
НЕ се цитират конкретни марки и/или производители, и НЕ се посочва ИМЕТО НА
СЪСТЕЗАТЕЛЯ!
з) Състезателят трябва да има всички материали, използвани при проектирането, за да
изпълни контролната работа по искане на жури.

4.

Правила за категория 3-D дизайн
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4.1. Задание:
а) Състезателят трябва да направи обемен дизайн върху набор от 10 индивидуални типси,
съгласно с дадената тема. Темата се обявява като част от пакета документи. Дизайнът трябва
да бъде изпълнен на всички 10 типси представени в дисплей.
б) Типсите не трябва да бъдат с един и същ дизайн. Всеки нокът трябва да бъде част от
общия сюжет.
4.2. Ограничения за използваните материали и технологии:
а) Дизайнът на ноктите трябва да бъде направен с използване на гел и акрилни технологии.
Комбинация на гел и акрил са предпочитани. Позволено е оцветяване на дизайна с бои,
лакове и гел лакове, покритие с топ лак, UV топ гел, брокатен лак. Не са позволени
декорации (пера, камъни, перлички, седеф, фолио и др.).
б) Допълнителни материали (тел, корда и т.н.) не трябва да надвишава 5% от работата.
в) Позволено е копиране на произведения на изкуството, запазени дизайни или лого, но те
не трябва да бъдат идентични с оригинала.
г) Ако цвят или нюанси на цвят са дадени като тема, това означава, че никакъв друг цвят не
може да се използва.
д) Дизайнът не може да се подава повече от 3 сантиметра над повърхността на типса. Те
трябва да бъдат удобни за носене.
е) Типсите трябва да бъдат произведени фабрично (няма ограничения относно фабричния
цвят на типсите). Типсът трябва да бъде не по-дълъг от 10 сантиметра и не по-широк от 2
сантиметра, ако се направи плосък.
ж) Типсите трябва да останат разделени и да не бъдат залепени един към друг.
з) Типсите трябва да се степенуват по размер.
и) Дисплеят трябва да има чисто черна, нетекстурирана, матова и плоска повърхност.
Размерите на тази повърхност са следните: 15 широка, 20 см дълбока, 0,5 см висока, тя
трябва да е плоска, изчистена и плътна.
к) Състезателите трябва да подготвят и да представят писмено описание в две части:
 подробно описание на продуктите и техниките използвани за създаване на дизайна;
 историята за вашето вдъхновение и интерпретация на темата.
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ВАЖНО: В описанието НЕ е разрешено цитиране на марки продукти и/или производители,
както и изписване името на състезателя. При неспазване на изискването, състезателят не се
допуска за участие.

5.

Правила за категория Рисунка (art painting)

5.1. Задание:
а) Състезателят трябва да направи живописен дизайн с бои, върху набор от 10 индивидуални
типси, съгласно с дадената тема. Темата се обявява като част от пакета документи. Дизайнът
трябва да бъде изпълнен на всички 10 типси представени в дисплей.
б) Типсите не трябва да бъдат с един и същ дизайн. Всеки нокът трябва да бъде част от
общия сюжет.
5.2. Ограничения за използваните материали и технологии:
а) Дизайнът трябва да е изпълнен (нарисуван) ръчно само с боя (могат да бъдат използвани
всички видове бои или гел лакове и всички видове четки, също и въздушна четка Airbrush) и
покрит само с прозрачен топ гел или топ лак без глитер гел. Никакви други материали не са
позволени.
б) Трафарети, печати, лепенки, принтери, декорации и други готови елементи не са
позволени.
в) Повърхността на ноктите трябва да е гладка. Релефи не са позволени.
г) Не е позволено копиране на произведения на изкуство, запазени дизайни или лога.
д) Ако цвят или нюанси на цвят са дадени като тема, това означава, че никакъв друг цвят не
може да се използва.
е) Типсите трябва да бъдат произведени фабрично (няма ограничения относно фабричния
цвят на типсите). Типсът трябва да бъде не по-дълъг от 10 сантиметра и не по-широк от 2
сантиметра, ако се направи плосък.
ж) Типсите трябва да останат разделени и да не бъдат залепени един към друг.
з) Типсите трябва да се степенуват по размер.
и) Дисплеят трябва да има чисто черна, нетекстурирана, матова и плоска повърхност.
Размерите на тази повърхност са следните: 15 широка, 20 см дълбока, 0,5 см висока, тя
трябва да е плоска, изчистена и плътна.
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й) Състезателите трябва да подготвят и да представят писмено описание в две части:
 подробно описание на продуктите и техниките използвани при създаване на дизайна;
 историята на неговото вдъхновение и интерпретация на темата.
ВАЖНО: В описанието НЕ е разрешено цитиране на марки продукти и/или производители,
както и изписване името на състезателя. При неспазване на изискването, състезателят не се
допуска за участие.

6.

Правила за категория Отбор (Team Relay)

6.1. Задание:
а) Състезателите имат 90 минути, за да направят удължаване на естествените нокти на
едната ръка на модела, като крайният резултат трябва да е перманентен френски с типси тип
СЪСТЕЗАТЕЛНИ НОКТИ. Ноктите трябва да са чисти, с огледален блясък и естетичност - WOW
ефект.
б) Дължината на бялото удължение трябва да е повече от 50%, и по-малко от 100% от
дължината на нокътното легло (нокътното легло се измерва от епидермиса до центъра на
линията на усмивката, а дължината на удължението, се измерва от центъра на линията на
усмивката до края на нокътя).
в) C -извивките следва да бъдат еднакви и да образуват повече от 40% и по-малко от 50% от
кръга.
г) Дебелината на върха на свободния край (hair line) трябва да е с дебелината на визитна
картичка (или по-тънка) и еднаква на 5-те нокътя.
д) Линиите на усмивките трябва да са еднакви на всичките 5 пръста. Линията трябва да е
рязка и ясна.
е) Дължината, С- извивките и формата на линията на усмивките трябва да са съобразени с
естествените такива, за да направи изграждането подходящо, допълващо цялостната визия
на ръката на модела.
ж) Отборът се състои от трима участника:
Участник № 1 подготвя ноктите (слага типси, изпилвайки ги, до преди нанасяне на акрила.)
Участник № 2 изгражда с акрил.
Участник № 3 изпилва и полира.
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Всички членове на отбора, трябва да носят еднакво облекло (униформа, тениска или друго).
Разговори между членовете на отбора по време на работа не са позволени. Всеки от отбора
трябва да вдигне ръка при приключването на своята част от работата. Позволена е само
квадратна форма (square) - 90 градуса. Не са позволени никакви други форми като стилет,
бадем, квадрат с леко заоблени ъгли (squoval) и т.н.
6.2. Ограничения за използваните материали и технологии:
а) Трябва да бъдат използвани типси (удължители). Не се разрешава никаква предварителна
подготовка на типсите. Всички предварително подготвени такива ще бъдат изземвани от
съдиите. Типсите могат да бъдат само прозрачни или натурален цвят. Белите типси не са
позволени. Форми за изграждане не са позволени.
б) Състезателите трябва да използват мономер и акрилен прах. Позволени са само
прозрачен, прозрачно-розов и бял акрилен прах. Не са разрешени камуфлажни, блестящи
или цветни акрилни прахове. Не са позволени акрилни бои и всякакъв друг продукт, освен
акрилен прах.
в) Естествената нокътна плочка може да бъде с предваритерно направен маникюр.
Забранено е предварителното матиране на нокътната плочка преди началото на
състезанието. Свободният край на естествения нокът може да има максимална дължина от 2
мм.
г) Нараняванията по естественият нокът и по заобикалящата го мека тъкан няма да бъдат
отбелязвани.
д) Всички линии на усмивката трябва да са направени на ръка, с четка. Усмивката не се
оцветява, а се изгражда с разрешените акрилни прахове.
е) Луните трябва да бъдат изградени на всеки нокът.
ж) Ноктите трябва да са полирани до силен блясък.
з) Не са разрешени: лак, топ гел, безцветно полиращо покритие, базово покритие и топ лак.
и) Ноктите трябва да бъдат ръчно изпилени и завършени. Не се допуска употреба на
електрически пили.
й) За почистване може да се използва само вода. Не се разрешава употреба на никакви
почистващи (сапуни и други подобни) и овлажняващи продукти (масла, кремове, лосиони и
други подобни).
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Теми за Goldfingers Nail Arena Professional „Balkan“

№

Категория

Тема

1

Пълна визия (Фантазиен дизайн)

Бал с Маски

2

3-D дизайн

Музика

3

Рисунка (art painting)

Морски приключения

Утвърдено:
Красимира Краева
ASK Advertising & PR Services
Организатор на Арена на красотата / Arena of Beauty
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