Wedstrijdreglement Benelux Tipbox wedstrijd 2019

In het weekend van 29 & 30 juni 2019 bij BiBi's Beauty & Supplies in Roosendaal, wordt het Benelux
Kampioenschap Tipbox georganiseerd door Het Nagelgilde.
Deelname staat open voor iedereen woonachtig in de Benelux. De wedstrijd gaat alleen door bij
minimaal 5 aanmeldingen, exclusief de aanmeldingen van buiten de Benelux.
Ook internationale deelnemers van buiten de Benelux kunnen meedoen aan de wedstrijd. Zij dingen
echter niet mee naar de bekers. Bij een minimum van 5 internationale deelnemers wordt een aparte
prijs voor de beste internationale deelnemer ter beschikking gesteld.
Thema
Het thema van de Benelux Tipbox wedstrijd is vrij en moet dus door de deelnemers zélf bepaald
worden. Hier zitten echter wel voorwaarden aan:

het thema moet een naam hebben.

het thema moet vermeld worden in een getypte beschrijving die tijdens de registratie bij de
wedstrijdleiding ingeleverd moet worden.

De uitwerking van het thema moet een eigen ontwerp zijn en mag niet overgenomen worden
van bestaande schilderijen, prenten, tekeningen, etc. Wordt tijdens of na de jurering
geconcludeerd dat dit wel het geval is geweest volgt onherroepelijk diskwalificatie.

in de omschrijving moet vermeld staan welke materialen er zijn gebruikt bij het design, watde
werkwijze is en hoe het thema is uitgewerkt.

geen namen van de styliste of merknamen gebruiken in de beschrijvingen.
Opdracht

Deze wedstrijd is een “Show and tell” formaat. De nagels moeten worden ontworpen en in een
box worden geplaatst die ten toon wordt gesteld tijdens het wedstrijdweekend. De boxen
kunnen worden gekocht of zelf worden gemaakt.

De boxen mogen niet groter zijn dan 20 cm bij 20 cm en niet meer dan 8 cm hoog. Als de box
groter is, kan het niet worden goedgekeurd. Alle tipboxen moeten 100% zijn voltooid voor het
inleveren.

Een volledige reeks van 10 tips moet worden gecreëerd en er moeten verschillende maten
worden gebruikt, zoals bij echte nagels. Deelnemers die alle één-grootte tips gebruiken krijgen
automatisch 10 punten aftrek in de score. De tips mogen aan elkaar worden bevestigd, maar er
moet goed zichtbaar blijven dat er 10 tips zijn gebruikt (dus geen glad oppervlak van alle tips
aaneen), de rondingen van de tips moeten dus zichtbaar blijven. Mocht dit niet zo zijn dan volgt
er 10 punten aftrek.

De tips moeten bevestigd worden op een effen achtergrond (dus effen wit, effen zwart, enz.),
dus geen decoraties om de nagels en op de tipbox. Is dit wel het geval, dan kan de box niet
beoordeeld worden. De box zelf telt niet mee in de puntentelling.

Het is verplicht minimaal 3 technieken te gebruiken van onderstaande technieken. Alle drie
gebruikte technieken moeten op een artistieke manier worden toegepast. Is dit niet het geval en
zijn er minder dan drie (artistieke) technieken toegepast dan zal er een aftrek van 10 punten
plaatsvinden.
Acrylverf Handpainting, Aquarel handpainting
Acryl
Gel
Airbrush
Gellak painting
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Embellishments (rhinestones, striping band, etc.)
Het gebruik van waterdecals, stickers, fimo-klei e.d. en stempeltechnieken is niet toegestaan.
Geen van de versieringen mag verder uitsteken dan 0,5 cm van het originele oppervlak van de
tip, om het even welke richting. Als het verder dan 0,5 cm uitsteekt worden 10 punten
afgetrokken. Alleen de nagels worden beoordeeld, dus niet de box zelf. De box kan
opengemaakt worden, als de jury de hoogte wil meten.
Het gebruik van logo’s of afbeeldingen van bekende merken c.q. producenten (Louis Vuitton,
D&G, Walt Disney, Warner Bros. e.d.) is niet toegestaan i.v.m. copyright.
Deelnemers moeten een getypte beschrijving maken waarin vermeld staat wat het thema is en
hoe het is uitgewerkt. Eveneens moet beschreven worden welke technieken gebruikt zijn. In
deze beschrijving mogen geen naam van de nagelstylist(e) of merknamen vermeld worden.
Er kunnen geen punten gehaald worden voor een beschrijving, de beschrijving dient ter
ondersteuning van de beoordelingscriteria zoals deze verderop in dit wedstrijdreglement
beschreven staan.
In verband met een eventuele internationale jury moet de beschrijving in het Engels ingeleverd
worden. Daarnaast mag de beschrijving ook nog in de eigen voertaal ingeleverd worden. Bij het
niet inleveren van een juiste beschrijving worden 5 punten in mindering gebracht op de totaal
score.
Ook op de box, in de box mag geen naam van de nagelstyliste vermeld staan. Dit omdat de
boxen beoordeeld worden door de jury zonder dat zij weten wie de tipbox gemaakt heeft.
Er mogen geen bestaande afbeeldingen nageschilderd worden. Het ontwerp moet van jezelf
komen. Blijkt tijdens of na de jurering dat er toch een bestaande afbeelding is nagemaakt, dan
word je alsnog gediskwalificeerd, ook als dat inhoudt dat je een eventueel gewonnen beker
terug moet geven.

Beoordelingscriteria
Om een goede voorbereiding te kunnen treffen, is het belangrijk te weten waar de jury op let tijdens de
beoordeling:
Originaliteit: 10 punten

Hoe origineel is het design, is het een eigen design, of is het een kopie van een ander?

Heb je het al vaker gezien? Is het een uniek design? (anders dan andere designs.)
Vertaling van het thema: 10 punten

Wordt het goed voortgezet op alle nagels en is het een logisch geheel.

Het thema is duidelijk zichtbaar en compleet.

Als er 1 nagel wordt weggenomen, is het thema dan nog steeds duidelijk?
Visuele aantrekkingskracht: 10 punten

Trekt het design de aandacht. Houdt het je aandacht vast?
Kleurstelling: 10 punten

Heeft men gelet op het gebruik van de kleuren, maken deze het design tot één geheel?

Passen de kleuren bij het design? Versterken de kleuren het design?
Evenwicht: 10 punten

Zijn alle elementen in het design in balans? Is het design te druk, te saai of precies in balans?
Detail: 10 punten

Zijn de details nauwkeurig en verduidelijken zij het ontwerp?

Voegen ze een extra dimensie toe?
Algehele indruk: 10 punten

Is het ontwerp volledig en behoeft het geen verbeteringen?

Maakt het design een uitstekende algehele indruk?

Is het design compleet en heeft het geen verbeteringen nodig?
Moeilijkheidsgraad: 10 punten

Is het ontwerp een uitdaging, laat het vaardigheden en inspanning zien?
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Zijn er verschillende technieken gebruikt?

Algemeen vakmanschap: 10 punten

Laat al het werk wat gedaan is artistieke vaardigheden zien?

Is al het werk wat gedaan is netjes en precies?

Heeft het design een “wow-factor”?
Design: 10 Points

Het design versterkt het thema
Punten (bij max 10 punten)
10
Uitstekend
9
Bijna uitstekend
8
Heel goed
7
Goed
6
Boven gemiddelde

5
4
3
2
1

Gemiddeld
Onder gemiddeld
Slecht
Heel slecht
Onaanvaardbaar

Wedstrijdteam van het jaar
Deze wedstrijd telt mee voor het Benelux Wedstrijdteam van het jaar. Dat houdt in dat de punten die
door een teamlid van een wedstrijdteam worden behaald tijdens deze wedstrijd meetellen voor de
totaalscore van het desbetreffende wedstrijdteam.
Overall Winnaar van het Nederlands Kampioenschap Nagelstyling 2019
Degene die tijdens dit wedstrijdweekend de meeste punten weet te scoren van alle wedstrijden bij
elkaar mag zich overall winnaar van het Nederlands Kampioenschap Nagelstyling 2019 noemen.
Uiteraard behoord hier een mooie beker bij.
Procedure
Alle nagelstylisten die zich inschrijven voor deze wedstrijd, krijgen vooraf het wedstrijdreglement
toegestuurd. Zo kunnen alle deelnemers zich optimaal voorbereiden op de wedstrijd. Lees het
wedstrijdreglement goed door, want dat kan je punten schelen!
Deelnemers dienen hun kant en klare tipbox voor 12.00 uur in te leveren bij de wedstrijdleiding op 29
juni. De prijsuitreiking is echter op 30 juni. Mocht je op 29 juni niet in de gelegenheid zijn de tipbox in
te leveren dan kun je deze ook opsturen. Eventuele schade tijdens de verzending is voor eigen risico.
Als je de tipbox per post verstuurd:
 Stuur deze zodanig dat deze uiterlijk 28 juni aankomt
 Zorg voor voldoende frankering
 BiBi's Beauty & Supplies
t.a.v. Afdeling Tipbox
Gastelseweg 185,
4704 RS ‘Roosendaal
 De pakjes die gericht worden aan Afdeling Tipbox zullen niet geopend worden door BiBi's
Beauty & Supplies. Alleen door de wedstrijdorganisatie. Zorg er dus goed voor dat Afdeling
Tipbox in het adres vermeld staat
 Zorg ervoor dat op de tipbox en je beschrijving geen naam vermeld staat. Zet je naam op een
los briefje en doe dit in je pakket wat je opstuurt.
Na de prijsuitreiking kunnen de tipboxen worden opgehaald.
Zowel voor, tijdens als na de wedstrijd dienen de deelnemers, hun modellen, trainers, coaches, etc. de
wedstrijdleiding met respect te behandelen. Is dit niet het geval dan betekent dit diskwalificatie van de
desbetreffende deelnemer. Dit ter beoordeling aan de wedstrijdorganisatie.
Indien een deelnemer in de prijzen valt (eerste, tweede of derde plaats) en de deelnemer is niet bij de
prijsuitreiking op 30 juni, dan zal deze plaats en bijbehorende prijs voor desbetreffende deelnemer
vervallen. De eerstvolgende deelnemer in de ranglijst zal dan deze plaats innemen.
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Jury
De jury bestaat uit minimaal 3 personen, waaronder een onafhankelijke juryvoorzitter die het verloop
controleert van de procedures en deskundige juryleden vanuit de branche. De jury zal een speciale
‘’jury training’’ krijgen. Bij het staken der stemmen is het oordeel van de juryvoorzitter doorslaggevend.
Informatie van huishoudelijke aard

De deelnemers dienen zich voor aanvang van de wedstrijd te legitimeren aan de hand van een
geldig identiteitsbewijs.

Deelnemers die te laat zijn, worden gediskwalificeerd.
Prijzen
De winnaars (1, 2 en 3) verkrijgen een prijs.
Publieksprijs
De tipboxen zullen vanaf 29 juni 12.00 uur tentoongesteld worden aan het publiek. Zij kunnen
aangeven welke tipbox zij het mooiste vinden. Degene met de meeste stemmen wint de publieksprijs.
Overig
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluiten de wedstrijdleiding en de juryvoorzitter,
eventueel in samenspraak met de jury. Deze uitspraak is bindend. Het is niet mogelijk hiertegen in
beroep te gaan.
Deelnemers die zich inschrijven, verklaren akkoord te gaan met de inhoud en de strekking van dit
wedstrijdreglement en overige voorwaarden.

Wedstrijdreglement Benelux Tipbox wedstrijd 2019

4/4

