MŰKÖRÖMÉPÍTŐ VERSENY
Versenyanyag készítője: Hegyi Andrea Kézápoló és műkörömépítő mester
Rendező: Verovszki Tímea Kézápoló és műkörömépítő mester
Levezető háziasszony: Mátyás Éva Kézápoló és műkörömépítő mester
Október 27. Szombat
Regisztráció
Versenyzők elhelyezkedése, kipakolás
Versenyterület lezárása, versenyszabály ismertetése. Eszközök anyagok előzsűrizése.
Diagnosztizálás a kiadott diagnosztizálási lapon.
Tartós körömlakk verseny két kézen - profi és kezdő/tanuló
Versenyidő: profi: 30 perc
kezdő/tanuló: 40 perc

8.00-8.30
8.30-9.00
9.00-9.30
9.30

10.30 Acryl Pink and White verseny - profi kategóriában
Pink and White (porcelán vagy zselé anyaggal) verseny - kezdő/tanuló kategóriában
Versenyidő: profi: 75 perc
kezdő/tanuló: 180 perc;
11.45 Szünet - versenyzők: profi kategória átpakol, és felkészül a zselé versenyszámra
12.05 Zselé Pink and White - profi kategória
Versenyidő: 75 perc
14.10 Szalon verseny - profi és kezdő/tanuló kategória
Versenyidő: 90 perc
Október 28. vasárnap
7.20-7.50
Regisztráció
7.50- 8.00
Tájékoztató a versenyterületen
8.00
Extrém formák- 5 különböző forma
Versenyidő: 180 perc
9.30
Tipbox flat, 3D tipbox leadása
11.30 Extrém stiletto építő és díszítő verseny - 5 köröm –szabadon választott téma
Versenyidő: 120 perc
13.50 Színre csillogás
Versenyidő: 60 perc
16.15 órakor EREDMÉNYHÍRDETÉS a színpadon
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ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYZAT
A rendezvény helyszínén nevezni már nem lehet!
A verseny reggelén a versenyzők modelljeikkel a regisztrációs asztalnál regisztrálnak.
A versenyen OKJ-s Kézápoló- és műkörömépítő szakmai bizonyítvánnyal rendelkező szakemberek
vehetnek részt, amit a regisztrációs pultnál bemutatnak és a jelentkezéskor annak másolatát az emailhez csatolják.
A jelentkezők a kézápoló- és műkörömépítő képesítést igazoló dokumentumot kötelesek bemutatni a
jelentkezéskor. OKJ-s bizonyítvány, vagy képző intézmény által kiadott - engedélyszámmal és
pecséttel ellátott igazolás.
A verseny megkezdése előtt a regisztráció kötelező!
A regisztrációhoz szükséges:
• Jelentkezési lap
• Nevezési díj befizetésének másolata
• Szakmai bizonyítvány bemutatása
• Személyazonosító igazolvány
• Képző intézmény által kiállított dokumentum - tanulók esetében
Ezek után a szervezők ismertetik a versenyre vonatkozó tudnivalókat
A szervezők egy versenyszámot minimum öt nevező esetén indítanak el!
Bizonyos versenyszámok két kategóriában kerülnek megrendezésre:
• kezdő/tanuló
• profi
Kezdőnek/tanulónak számít az a szakember/szakember jelölt, akinek a Kézápoló- és műkörömépítő
szakképesítése 2 évnél nem régebbi, vagy az, aki rendelkezik a képzőintézménnyel kötött érvényes
felnőttképzési szerződéssel.
Mindkét feltételt hivatalos, a képzőintézmény által kiállított dokumentummal, vagy a
bizonyítvánnyal kell igazolni a jelentkezéskor.
Profinak számít az a szakember, akinek a Kézápoló- és műkörömépítő szakképesítése 2 évnél
régebbi.
A versenyzőknek saját modelljeikről gondoskodniuk kell. A modellnek legalább 18 évesnek kell
lennie, ennek hiányában, írásos szülői beleegyezés szükséges!
A verseny ideje alatt a modell semmilyen formában nem segíthet a versenyzőnek, nem érhet a
körömhöz, a port sem fújhatja le, mielőtt a zsűri értékelte volna a kész munkát. Ha a szervezők
megkérik a modellt, hogy fejezze be a szabályok megszegését a zsűri eldöntheti, hogy kizárja-e a
versenyzőt a modell nem megfelelő viselkedéséért!!
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A versenyzőnek az összes anyagát és munkaeszközét az asztalon kell tartania, táskáját zárt állapotban
a szék alá, vagy a kijelölt helyre kell rakni.
Amint elkezdődik a verseny, a versenyző nem nyúlhat a táskájához, csak a pástbírók jelenlétében!
A versenyző és/vagy modell nem hagyhatja el a verseny területét a szervezők engedélye nélkül!
Ügyeljünk a munka tisztaságára! Anyag, vagy körömlakk a bőrön ne maradjon, mert ez hibapontot
eredményez. A hozott hibák is beleszámítanak a pontozásba.
Amikor a verseny befejeződik, a versenyzőnek azonnal abba kell hagyni a munkát, össze kell
pakolni, munkaterületét meg kell tisztítania és el kell hagyni a pástot.
A versenyidő vége után a versenyző NEM érintheti meg a modellt, amíg a zsűri le nem zsűrizte.
Ennek megszegése kizárást eredményez.
A verseny végeztével a modellnek fel kell állnia és a szervezők instrukcióit kell követnie.
A modell a verseny területét engedély nélkül nem hagyhatja el, csak pástbíró kíséretével teheti meg.
Amíg a zsűrizés folyik, a modell NEM beszélhet másik modellel vagy a zsűritagokkal.
A modellek nem viselhetnek semmilyen ékszert, karórát a kézen, csuklón, vagy karon.
Ujjbegyektől alkarig megkülönböztető jel sem lehet látható a modellen! (pl.: kézen való tetoválás,
bőrhiba, heg, seb, anyajegy, stb.) Ha mégis van, kötelező professzionális sminkkel elfedni az adott
felületet úgy, hogy ne legyen látható! Ennek be nem tartása pontlevonással jár! A hozott hibák is
beleszámítanak a pontozásba.
A modelleknek egy színű, hosszú ujjú, fekete, felirat-, és mintamentes pólóban kell lenniük az egész
verseny ideje alatt, és az eredményhirdetésen is.
A versenyzőnek szintén fekete, felirat-, és mintamentes pólóban kell lenniük az egész verseny ideje
alatt, és az eredményhirdetésen is.
A verseny helyszínén egy asztalt, két széket, egy konnektort biztosítunk. Minden egyébről a
versenyzőnek kell gondoskodnia (asztali lámpa, hosszabbító, UV lámpa, anyagok, eszközök,).
A verseny ideje alatt a mobiltelefonokat TILOS használni! Időmérésre órát, stoppert lehet használni.
Csak olyan anyagok lehetnek az asztalon, amire a verseny során feltétlen szüksége van a
versenyzőnek. Az előzsűrizés és a verseny alatt folyamatosan ellenőrizzük az asztalokat. Tiltott anyag
vagy eszköz nem lehet az asztalon, csak amire az adott versenyfeladathoz szükség van. Megszegése
pontlevonást von maga után.
A helyszínen megengedett az előkészítés a helyszíni tájékoztató megkezdéséig. Utána már TILOS a
modell körmeihez nyúlni! Ennek be nem tartása 10 pont levonással jár. Az előkészítés során
használható csiszológép, de a versenytájékoztató megkezdése előtt el kell rakni a táskába, illetve a
szalon köröm és extrém körömforma versenyzőinek megengedett.
Pontazonosság esetén visszahívják a modelleket.
A zsűrizés zárt, a versenyző nem tudhatja a modellek számát a zsűrizés végéig.
A változtatás jogát fenntartjuk!
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A 2019 évi Nailympia London kijutáshoz az összesített pontozás miatt,
a következő versenyszámokban kötelező indulni:

ACRYL PINK & WHITE ÉPÍTETT
ZSELÉ PINK & WHITE
SZALON TECHNIKA

Díjazás
Profi: I. 2019 évi London Nailympia – versenyre való kijutáshoz (versenyző és modellje)
utazás, szállás és a nevezési költség biztosítása
II. Szponzori támogatás
III. Szponzori támogatás
Tanuló: I. 2019 évi London Nailympia - Profi I. helyezettel mehet ki Londonba megnézni a
versenyt, utazási és szállás költség biztosítása
II. Szponzori támogatás
III. Szponzori támogatás

Nevezési díj:
Profi kategóriában:
3 versenyszámig: 10 000 Ft/versenyszámonként
BKIK önkéntes tagoknak 3 versenyszámig: 7 000 Ft/versenyszámonként
4-ik versenyszámtól: 5 000 Ft/versenyszámonként
Kezdő/Tanuló kategóriában:
3 versenyszámig 6 000 Ft/versenyszámonként
BKIK önkéntes tagoknak 3 versenyszámig: 4 000 Ft/versenyszámonként
4-ik versenyszámtól 3 000 Ft/versenyszámonként
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TARTÓS KÖRÖMLAKK VERSENY
Kategória: NYITOTT - Profi és Kezdő/Tanuló
Versenyidő: Kezdő/tanuló: 40 perc
Profi: 30 perc
Végezzen gél lakkozási technikát mindkét kézen. Az egyiken francia lakkzselézést (francia alapszín,
és fehér gél lakk használatával), a másik kézen intenzív piros lakkzselézést. Fedőfény használata
kötelező! A forma, hossz arány kialakítása a versenyző feladata, a természetességre kell törekedni!
TILOS csillámos, selyemfényű, illetve gyöngyházfényű gél lakk használat - mindkét kézen.
A modelleknek előkészített, természetes körömlemezzel kell érkezniük!
Felhasználható anyagok: UV és LED fényre kötő gél lakkok, és a technológia elkészítéséhez tartozó
egyéb anyagok.
A felhasznált alapanyagok oldhatósága nem feltétel!

PINK AND WHITE
porcelán, vagy zselé anyaggal
Kategória: Kezdő/Tanuló
Versenyidő: 180 perc
Épített technikát kell alkalmazni sablonos alátéttel, porcelán, vagy zselé anyaggal, körömágyhosszabbítással, 2/3 körömágyi rész és 1/3 szabadszéli résszel. A meghatározott arányok a hátsó
bőrredőtől a szabadszéli rész végéig értendők. (Pl.: ha a körömágy 16 mm hosszú, akkor a szabadszél
8 mm hosszú kell, hogy legyen. )
A zsűri ezt mérni fogja!
10 körmöt kell modellezni. Mosolyvonal határozott ívű és éles, nem dramatikus, legmélyebb pontja a
körmön középen legyen, pontban végződjön mindkét oldalon egyforma magasságban
szimmetrikusan, mintha egyik oldal a másik tükörképe lenne.
A fehér szabadszéli résznek, egyforma ívűnek, foltmentesnek, egységes fehér színűnek kell lennie.
A körömágyhosszabbító anyag a meghosszabbított rész felétől a hátsó bőrredők felé átmenetesen
legyen eldolgozva. A körömágyi résznél az anyag eldolgozása észrevehetetlen legyen.
A kialakításnál ügyelni kell a párhuzamokra és az oldalvonalakra, ill. a szemközti és oldalirányú C
ívekre. Figyelni kell, hogy pontosan egyformák legyenek, és a legmagasabb pontjuk ugyanott legyen
minden körmön.
Az egyik kéz francia, a másik kéz piros legyen!
A lakkozatlan körmöket üvegfelületűre kell polírozni porcelán anyag használata esetén, zselé anyag
használatakor pedig fényzselével kell borítani. A másik kezet piros körömlakkal kell lakkozni,
beleértve az alsó éleket és az élvastagságot is. A körömágynál ne maradjon rés, teljesen fedje le a
körmöt a körömlakk!
Mindkét kézen ki kell építeni a fehér szabadszéli részt.
A versenyzőnek kell biztosítani a piros körömlakkot!
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Alap és fedőlakk valamint gél lakk használata TILOS!
Körömápoló olaj használata megengedett, de a nyomai ne legyenek láthatóak. Ne legyen por, és
anyagmaradék a körmökön, a körmök alatt és a bőrön, mivel a zsűri ezt is pontozni fogja.
A modelleknek természetes körmökkel kell érkezniük, anyagmaradék nem lehet a körömlemezen!
Ujjbegyektől alkarig ékszert nem viselhet és megkülönböztető jel sem lehet látható a modellen! (pl.:
kézen való tetoválás, bőrhiba, heg, seb, anyajegy, stb.) Ha mégis van, kötelező professzionális
sminkkel elfedni az adott felületet úgy, hogy ne látszódjon. Ennek be nem tartása pontlevonással jár!
A hozott hibák beleszámítanak a pontozásba.
A verseny kezdete előtt elő lehet készíteni a körmöket, de modellező anyagot csak a verseny
kezdetén lehet használni!!!
Felhasználható anyagok: Clear- átlátszó, White- fehér, Pink- rózsaszín, Cover pink- körömágyhosszabbító. Csak építő anyagok használhatók!
A sablonok előkészítése TILOS!!! Mobiltelefon használata TILOS!!!

ACRYL PINK & WHITE ÉPÍTETT
ÉS
ZSELÉ PINK & WHITE
Kategória: Profi
Versenyidő: 75 perc
Épített technikát kell alkalmazni sablonos alátéttel, kiírásnak megfelelő anyaggal- porcelán, vagy
zselé. A hossz arányok: 2/3- 1/3 a hátsó bőrredőtől a szabadszéli rész végéig, amit a zsűri mérni fog!
Egy kézen kell dolgozni, tehát 5 db körmöt kell modellezni, klasszikus Pink & White kivitelben,
körömágyhosszabbítás nélkül.
Kocka forma, művészi, karcsú kivitelben. A hajlítás mértéke 30-50%, a hajszálvonal éle maximum
névjegykártya vastagságú lehet.
Mosolyvonal határozott ívű és éles, nem dramatikus, legmélyebb pontja a körmön középen legyen,
pontban végződjön mindkét oldalon egyforma magasságban szimmetrikusan, mintha egyik oldal a
másik tükörképe lenne.
A fehér szabadszéli résznek egyforma ívűnek, foltmentesnek, egységes fehér színűnek kell lennie.
A körömágyi résznél az anyag eldolgozása észrevehetetlen legyen.
A kialakításnál ügyelni kell a párhuzamokra és az oldalvonalakra, ill. a szemközti és oldalirányú C
ívekre. Figyelni kell, hogy pontosan egyformák legyenek, és a legmagasabb pontjuknak ugyanott kell
lenniük, minden körmön.
A lakkozatlan körmöket- mutató, középső és gyűrűs ujj- üvegfelületűre kell polírozni - porcelán
anyag használata esetén. Zselé anyag használatakor pedig fényzselével kell borítani. A kisujjat és a
hüvelykujjat piros körömlakkal kell lakkozni úgy, hogy a körömágynál ne maradjon rés. Az alsó
éleket és az élvastagságot is beleértve! Alulnézetből látszódnia kell a fehér szabadszéli résznek, nem
lehet átlátszó. A lakkozott körmön a körömlakk alá fényzselét használni TILOS!
A versenyzőnek kell biztosítani a piros körömlakkot!
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Alap, fedőlakk és gél lakk használata TILOS!
Körömápoló olaj használata nem megengedett. Ne legyen por, és anyagmaradék a körmökön, a
körmök alatt és a bőrön mivel a zsűri ezt is pontozni fogja.
A kész körmöket maradéktalanul meg kell tisztítani!
A modelleknek természetes körmökkel kell érkezniük, anyagmaradék nem lehet a körömlemezen!
Ujjbegyektől alkarig ékszert nem viselhet és megkülönböztető jel sem lehet látható a modellen! (pl.:
kézen való tetoválás, bőrhiba, heg, seb, anyajegy, stb.) Ha mégis van, kötelező professzionális
sminkkel elfedni az adott felületet, úgy hogy ne látszódjon.
A verseny kezdete előtt elő lehet készíteni a körmöket, de modellező anyagot csak a verseny
kezdetén lehet használni!!!
A sablonok előkészítése TILOS!!!
Felhasználható anyagok: Clear-átlátszó, White- fehér, Pink- rózsaszín.
Cover pink használata TILOS! Csak építő anyagok használhatók! Festő fehér zselé TILOS!

SZALON TECHNIKA
Kategória: NYITOTT – Profi és Kezdő/Tanuló
Versenyidő: 90 perc
Épített technikát kell alkalmazni sablonos alátéttel, porcelán vagy zselé anyaggal, körömágyhosszabbítással. A hosszarány: 2/3 körömágyi rész és 1/3 szabadszéli rész, amit a zsűri mérni fog!
A forma választható, de szalon kivitelű legyen.
10 körmöt kell modellezni. A mosolyvonal határozott ívű, éles, nem dramatikus, legmélyebb pontja a
körmön középen legyen. Pontban végződjön mindkét oldalon egyforma magasságban
szimmetrikusan, mintha egyik oldal a másik tükörképe lenne. A fehér szabadszéli résznek, egyforma
ívűnek, foltmentesnek, egységes fehér színűnek kell lennie.
A körömágyhosszabbító anyag a meghosszabbított rész felétől a hátsó bőrredők felé átmenetesen
legyen eldolgozva. A körömágyi résznél az anyag eldolgozása észrevehetetlen legyen.
A kialakításnál ügyelni kell a párhuzamokra és az oldalvonalakra, ill. a szemközti és oldalirányú C
ívekre. Figyelni kell, hogy pontosan egyformák legyenek, és a legmagasabb pontjuk ugyanott legyen
minden körmön.
Az egyik kéz francia, a másik kéz piros legyen!
A lakkozatlan körmöket üvegfelületűre kell polírozni porcelán anyag használata esetén, zselé anyag
használatakor pedig fényzselével kell borítani. A másik kezet piros körömlakkal kell lakkozni,
beleértve az alsó éleket és az élvastagságot is. A körömágynál ne maradjon rés, teljesen fedje le a
körmöt a körömlakk!
Mindkét kézen ki kell építeni a fehér szabadszéli részt.
A versenyzőnek kell biztosítani a piros körömlakkot!
Körömápoló olaj használata megengedett, de a nyomai ne legyenek láthatóak. Ne legyen por, és
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anyag maradék a körmökön, a körmök alatt és a bőrön, mivel a zsűri ezt is pontozni fogja.
Csiszológép használata megengedett!
A modelleknek természetes körmökkel kell érkezniük, anyagmaradék nem lehet a körömlemezen!
Ujjbegyektől alkarig ékszert nem viselhet és megkülönböztető jel sem lehet látható a modellen! (pl.:
kézen való tetoválás, bőrhiba, heg, seb, anyajegy, stb.) Ha mégis van kötelező professzionális
sminkkel elfedni az adott felületet, úgy hogy ne látszon.
A verseny kezdete előtt elő lehet készíteni a körmöket, de modellező anyagot csak a verseny
kezdetén lehet használni!!!
A sablonok előkészítése TILOS!
Felhasználható anyagok:
körömágyhosszabbító.

Clear-

átlátszó,

White-

fehér,

Pink-

rózsaszín,

Cover

pink-

Csak építő anyagok használhatók! Tipp NEM használható!!
Alap és fedőlakk valamint gél lakk használata TILOS!

EXTRÉM FORMÁK- 5 KÜLÖNBÖZŐ FORMA
Kategória: NYITOTT – Profi és Kezdő/Tanuló
Verseny idő 180perc
Épített technikát kell alkalmazni sablonos alátéttel, porcelán vagy zselé anyaggal, körömágyhosszabbítással, 50% körömágyi és 50% szabadszéli résszel, amit a zsűri mérni fog! Pl.: Ha a
körömágy hossza 28 mm, akkor a szabadszél hossza is 28 mm legyen.
A köröm hossza a hátsó bőrredőtől a köröm szabadszél végéig maximum 7 cm lehet.
Egy kézen kell dolgozni és 5 különböző formát kell modellezni.
Formák: kisujj- pipe, gyűrűs ujj- edge, középső ujj- gótikus mandula, mutató ujj- razor, hüvelyk ujjstiletto.
A formák kialakításánál figyelni kell a vele szemben támasztott formai előírások betartására és a
balance pontok egyforma magasságára, amit a zsűri mérni fog!
Csiszológép használata megengedett!
Porcelán anyag használata esetén a kész körmöket üvegfelületűre kell polírozni, zselé anyag
használata esetén fényzselével kell borítani.
Körömápoló olaj használata TILOS!!! A sablonokat előkészíteni TILOS!!
Figyelem!!! A sablon alá plusz megerősítő, tartást biztosító anyagot, fém alátétet, stb. használni
TILOS!
Felhasználható anyagok:
körömágyhosszabbító

Clear-

átlátszó,

White-fehér,

Pink-

rózsaszín,

Cover

pink-

Csak építő anyagokat lehet használni! Festő fehér zselé kizárt!
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„3D TIPBOX VERSENY”
(LEADÁSI HATÁRIDŐ 2018.10.28. 9:30 perc)
Kategória: NYITOTT – Profi és Kezdő/Tanuló
Téma: Salsa világa
A munkákat a megadott témában 10 db egymás mellé rögzített, összeragasztott díszítő tipre kell
elkészíteni. A tipek bármilyen formában, egyben, vagy külön-külön is értékelhetőek legyenek.
A tipbox készülhet natúr, átlátszó és fehér tipekből egyaránt.
Az elkészített munkát egy A5-ös méretű, matt, fekete lapra kell rögzíteni, lehetőleg dobozban,
melyen semmilyen felirat, díszítés nem megengedett.
A díszítés a tip síkjából kiemelkedve, bármekkora magasságú lehet.
A munkafolyamatról 4 db színes fotót tartalmazó “füzetecskét” kell csatolni. A képek alatti leírásnak
tartalmaznia kell a használt anyagokat (márka megnevezése nélkül), technikákat és hogy mi inspirálta
a versenymunka elkészítésekor. Ennek hiánya, vagy nem megfelelő kivitelezése (kitépett füzetlap
stb.) pontlevonással jár.
Felhasznált anyagok:
A díszítés során törekedni kell az anyagok sokrétű felhasználása.
Kötelező a 3D-s elemek megjelenítése. Csak és kizárólag kézzel készített motívumok, alakok
megengedettek. Díszítő elemként csillámpor, transzferfólia, strasszkő, szórógyöngy megengedett.
TILOS: csipke, háló, szalvéta, papír, matrica, nyomda, boltban kapható figurák stb. használata.
A 3D-s elemek csak és kizárólag műköröm alapanyagból készülhetnek. Ennek be nem tartása kizárást
von maga után.

„FLAT (SÍKBELI) TIPBOX VERSENY”
(LEADÁSI HATÁRIDŐ 2018.10.28. 9:30 perc)
Kategória: NYITOTT – Profi és Kezdő/Tanuló
Téma: Salsa világa
A teljesen sík díszítést 10 db különböző hosszúságú díszítő tipre kell elkészíteni, melyeket a
legrövidebbtől növekvő sorrendben a leghosszabbig, majd vissza, a kéz ujjainak mintájára kell
kiválasztani és egymáshoz rögzíteni. A tipek közötti mélyedést tilos bármilyen anyaggal feltölteni.
Az elkészített munkát egy A5-ös méretű, matt, fekete lapra kell rögzíteni, lehetőleg dobozban,
melyen semmilyen felirat, díszítés nem megengedett.
A tipek felülete teljesen sima, mindenféle kiemelkedéstől mentes kell, hogy legyen.
A kész munkát a tökéletesség érdekében fényzselével kell lezárni!
A munkafolyamatról 4 db színes fotót tartalmazó “füzetecskét” kell csatolni. A képek alatti leírásnak
tartalmaznia kell a használt anyagokat (márka megnevezése nélkül), technikákat és hogy mi inspirálta
a versenymunka elkészítésekor. Ennek hiánya, vagy nem megfelelő kivitelezése (pl.: kitépett füzetlap
stb) pontlevonással jár.
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Felhasznált anyagok:
A díszítés során minimum 3 féle anyag használata kötelező (PL: színes zselé, akril, gél lakk, stb.), de
airbrush használata TILOS!
Csak és kizárólag kézzel festett motívumok, alakok megengedettek. Díszítő elemként csillámpor,
transzferfólia megengedett, de nem domborodhat ki.
TILOS csipke, háló, szalvéta, papír, matrica, nyomda stb. használata. Ennek be nem tartása kizárást
von maga után.
Általános információk:
TILOS olyan munkával nevezni, mely korábban már részt vett versenyen, vagy publikálva lett.
Kizárólag saját készítésű munkával lehet nevezni. Ennek be nem tartása kizárást von maga után.

EXTRÉM STILETTÓ ÉPÍTŐ ÉS DÍSZÍTŐ VERSENY
Szabadon választott téma
Kategória: NYITOTT – Profi és Kezdő/Tanuló
Versenyidő: 120 perc
2 óra alatt kell felépíteni a körmöket, egy kézen dolgozva, sablonos technikával.
A körömhossz a kutikulától a köröm csúcsáig, minimum 6 cm.
Zselével, porcelánnal, vagy ezek kombinációjával is dolgozhat.
Bármilyen méretű glitter használata megengedett, de nem lehet több mint a szabadszél 10% -a.
A díszítés nem fedheti a mosolyvonalat.
Díszítő elemeket lehet használni, de csak a szabadszél felszíne alatt, beépítve.
Ujjbegyektől alkarig ékszert nem viselhet, és megkülönböztető jel sem lehet látható a modellen! (pl.:
kézen való tetoválás, bőrhiba, heg, seb, anyajegy, stb.) Ha mégis van, kötelező professzionális
sminkkel elfedni az adott felületet, úgy, hogy ne látszon
A verseny kezdete előtt elő lehet készíteni a körmöket, de modellező anyagot csak a verseny
kezdetén lehet használni!!!
Körömfelszín díszítése TILOS!
Körömápoló olaj használata nem megengedett, ne legyen por, és anyag maradék a körmökön a
körmök alatt és a bőrön mivel a zsűri ezt is pontozni fogja. Tisztításhoz tiszta vizet lehet használni,
szappan és más tisztítószerek használata TILOS!
Színes akril festék, akvarell, gel lakk használata TILOS!
Sablonok előkészítése TILOS!
Tip használata TILOS!

SZÍNRE CSILLOGÁS
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Kategória: NYITOTT – Profi és Kezdő/Tanuló
Versenyidő: 60 perc
A feladat 5 db, előre megépített és egyszínűre festett alap köröm díszítése kristályokkal. A szín nincs
meghatározva, egyes körmökön eltérő is lehet, de egyszínűnek kell lennie. Semmilyen festés, minta
nem lehet a körmökön! Nincs forma és hossz meghatározva.
Csak KRISTÁLYOKAT szabad használni a minta kialakításához, melyek nem lehetnek nagyobbak,
mint 1 cm - bármilyen irányban. Fémes, és más anyagból készült elemek használata TILOS!
A díszítésnek a következő kritériumoknak kell megfelelnie: eredetiség, munka tisztasága, design,
kivitelezés, egyensúly, a kövek mennyisége, forma, komplexitás, fényerő, részlet és az
összbenyomás.
Tisztítószerek (szappanok stb.), hidratáló termékek (olajok, krémek, stb.) használata megengedett. Az
olaj túlzott használata pontlevonással jár!
Ne legyen por, anyag és olaj maradék a körmökön, a körmök alatt és a bőrön.
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