WEDSTRIJDREGLEMENT
Nederlandse Kampioenschappen French Manicure Gel en Acryl 2019

In het weekend van 29 & 30 juni 2019 bij BiBi's Beauty & Supplies in Roosendaal, wordt het Nederlandse
Kampioenschap French Manicure georganiseerd door Het Nagelgilde.
Deelnemers met een buitenlands paspoort, die in nederland werken en een woonadres in nederland hebben kunnen
ook deelnemen. Deze deelnemers moeten zich bij het registreren naast hun ID, ook een KVK of bewijs van hun
werkgever en een uittreksel uit het bevolkingsregister meenemen. Beide niet ouder dan een maand.
De gel- en acrylwedstrijden worden apart gehouden, zowel in de beginners- als de gevorderdendivisie1. Daarnaast
kunnen ook internationale deelnemers van buiten Nederland meedoen aan de wedstrijd. Zij dingen niet mee naar de
bekers. Bij een minimum van 5 internationale deelnemers wordt een aparte beker voor de beste internationale
deelnemer ter beschikking gesteld. Het maximum aantal deelnemers per wedstrijd bedraagt
16. Indien drie weken voordat de wedstrijd plaatsvind bekend is dat er meer deelnemers voor deze wedstrijd zijn, dan
kan er maximaal uitgebreid worden naar 20 deelnemers per divisie.
Opdracht acryl
De nagelverlenging die wordt gecreëerd door de deelnemers moeten wedstrijdnagels zijn. Alle deelnemers krijgen 5
kwartier om te werken aan gelijkmatige en consistente witte verlengingen, met consistente smile lines op 5 nagels aan
1 hand. De nagelbedverlenging of –extensie moet op 5 nagels worden voltooid met een camouflage-acrylpoeder. De
nagelbed verlenging moet minimaal 1 millimeter uitsteken vanaf de vrije rand van de natuurlijke nagel. Het
camouflage-acrylpoeder moet perfect worden geblend in een color fade naar de cuticle area, zonder zichtbare lijnen.
Het is niet toegestaan om witte acrylverf, nagellak of een ander product dan witte acrylpoeder te gebruiken voor de
witte top. Alleen witte acryl is toegestaan voor de vrije top.






De nagels van de duim en de pink behoren rood gelakt te worden. De overige drie nagels van dezelfde hand
worden van glans voorzien met een high shine buffervijl. Top gel of clear polish top coat zijn niet toegestaan. De
nagels die rood gelakt worden moeten daaronder ook voorzien zijn van een French Manicure.
Bij de rood gelakte nagels zijn base- en top coat toegestaan. De rode lak moet een helderrode nagellak zijn
zonder glitters, shimmer of parelmoer.
Nagelriemolie en/of handlotion zijn toegstaan, echter handen die baden in de handlotion of olie krijgen minder
punten van de jury.
De nagelverlenging moet strikt voldoen aan de criteria die verstrekt zijn. De structuur en vorm (square of sqoaval)
mogen worden bepaald door de deelnemer.
Het gebruik van tips en/of sjablonen is toegestaan. Tips moeten clear of natural zijn; witte tips zijn niet
toegestaan. Het voorbereiden van tips of sjablonen voordat de wedstrijd begint is verboden. Alle voorbereide tips
en sjablonen zullen in beslag worden genomen door de floor judges. Als de deelnemer ervoor kiest om tips te
gebruiken, moet de tipbox helemaal nieuw zijn en het zegel van de fabrikant mag nog niet verbroken zijn of de
deelnemer moet 10 aparte onbewerkte / onvoorbereide tips bij zich hebben. Als de deelnemer kiest voor
sjablonen, moeten de sjablonen op een nieuwe rol zitten en het zegel van de fabrikant mag nog niet verbroken
zijn of de deelnemer moet 10 losse onbewerkte / onvoorbereide sjablonen hebben. Als ondersteuning van het
sjabloon mag aluminiumfolie worden gebruikt, maar het moet voor aanvang van de wedstrijd plat op de nageltafel

1

Mochten er minder dan 5 deelnemers in 1 van de divisies zijn dan zullen divisies worden samengevoegd. Zijn er minder dan 5 deelnemers in de
categorie gel of acryl, dan zullen beide wedstrijden tegelijkertijd plaatsvinden. Voor de categorie waar minder dan 5 deelnemers voor zijn zal alleen
een 1ste prijs beschikbaar zijn.
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liggen. Het mag nog niet gesneden zijn. Ook mag het niet op het sjabloon geplaatst zijn voordat de wedstrijd
begint.
Het is niet toegestaan met shape molds (of iets wat een andere benaming heeft maar dezelfde werkwijze heeft)
te werken.
Het gebruik van elektrische vijlen (frezen) is niet toegestaan. De nagels moeten worden gecreëerd met een
acrylsysteem en worden afgemaakt met een handvijl.
Aan de onderzijde van de extensie (concave) moet de verlenging van minstens 1 millimeter nagelbedverlenging
te zien zijn. De rest van de verlenging is alleen wit. De lijn tussen de camouflage en witte extensie moet duidelijk
zichtbaar en scherp zijn.

Alle trolleys met producten staan aan de kant van de tafel waar het model zit. Als de wedstrijd begonnen is, mag de
deelnemer geen producten meer uit de trolley pakken.
Alle producten van de deelnemers moeten gelabeld zijn.
Waarschuwing: Het materiaal waarmee gewerkt wordt, trolleys en tassen zullen worden gecontroleerd door de floor
judges. Alle niet-toegestane materialen die worden gevonden, zullen in beslag worden genomen en op een tafel
worden geplaatst. Als een deelnemer de regels overtreedt of probeert vals te spelen, wordt hij/zij gediskwalificeerd.
Deze wedstrijd hoort eerlijk te zijn, met evenveel kansen voor iedere deelnemer.
Opdracht Gel:
De nagelverlenging die wordt gecreëerd door de deelnemers moeten wedstrijdnagels zijn. Alle deelnemers krijgen 5
kwartier om te werken aan gelijkmatige en consistente witte verlengingen, met consistente smile lines 5 nagels van 1
hand. De nagelbedverlenging moet op 5 nagels worden voltooid met een camouflagegel. De nagelbedverlenging moet
minimaal 1 millimeter uitsteken vanaf de vrije rand van de natuurlijke nagel. De camouflagegel moet perfect worden
geblend in een color fade naar de cuticle area, zonder zichtbare lijnen. Het is niet toegestaan om witte acrylverf of
paint on gel (dunne viscositeit), nagellak of een ander product dan white gel te gebruiken. Alleen white gel is
toegestaan voor de vrije top.












De nagels van de duim en de pink behoren rood gelakt te worden. De overige drie nagels van dezelfde hand
worden van glans voorzien door middel van een topgel met plaklaag. De top gel moet helemaal clear zijn, zonder
glitter of transparante kleur. Het gebruik van clear polish (nagellak) als top coat of het creëren van hoogglans met
een vijl is niet toegestaan. De nagels die rood gelakt worden moeten daaronder ook voorzien zijn van een French
Manicure.
Een glans gel (met fabrikanten etiket) zonder een plaklaagje is slechts toegestaan voor de concave op de
onderkant van de verlenging.
Bij de rood gelakte nagels zijn base- en top coat toegestaan. De rode lak moet een helderrode nagellak zijn
zonder glitters, shimmer of parelmoer.
Nagelriemolie en/of handlotion zijn toegestaan echter handen die baden in de handlotion of olie krijgen minder
punten van de jury.
De nagelverlenging moet strikt voldoen aan de criteria die verstrekt zijn. De structuur en vorm (square of sqoaval)
mogen worden bepaald door de deelnemer.
Het gebruik van tips en/of sjablonen is toegestaan. Tips moeten clear of natural zijn; witte tips zijn niet
toegestaan. Het voorbereiden van tips of sjablonen voordat de wedstrijd begint is verboden. Alle voorbereide tips
en sjablonen zullen in beslag worden genomen door de floor judges. Als de deelnemer ervoor kiest om tips te
gebruiken, moet de tipbox helemaal nieuw zijn en het zegel van de fabrikant mag nog niet verbroken zijn of de
deelnemer moet 10 aparte onbewerkte / onvoorbereide tips bij zich hebben. Als de deelnemer kiest voor
sjablonen, moeten de sjablonen op een nieuwe rol zitten en het zegel van de fabrikant mag nog niet verbroken
zijn of de deelnemer moet 10 losse onbewerkte / onvoorbereide sjablonen hebben. Als ondersteuning van het
sjabloon mag aluminiumfolie worden gebruikt, maar het moet voor aanvang van de wedstrijd plat op de nageltafel
liggen. Het mag nog niet gesneden zijn. Ook mag het niet op het sjabloon geplaatst zijn voordat de wedstrijd
begint.
Het is niet toegestaan met shape molds (of iets wat een andere benaming heeft maar dezelfde werkwijze heeft)
te werken.
Het gebruik van elektrische vijlen (frezen) is niet toegestaan. De nagels moeten worden gecreëerd met een
gelsysteem en worden afgemaakt met een handvijl.
Aan de onderzijde van de extensie (concave) moet de verlenging van minstens 1 millimeter nagelbedverlenging
te zien zijn. De rest van de verlenging is alleen wit. De lijn tussen de camouflage en witte extensie moet duidelijk
zichtbaar en scherp zijn.
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Alle trolleys met producten staan aan de kant van de tafel waar het model zit. Als de wedstrijd begonnen is, mag de
deelnemer geen producten meer uit de trolley pakken.
Alle producten van de deelnemers moeten gelabeld zijn.
Waarschuwing: Het materiaal waarmee gewerkt wordt, trolleys en tassen zullen worden gecontroleerd door de floor
judges. Alle niet-toegestane materialen die worden gevonden, zullen in beslag worden genomen en op een tafel
worden geplaatst. Als een deelnemer de regels overtreedt of probeert vals te spelen, wordt hij/zij gediskwalificeerd.
Deze wedstrijd hoort eerlijk te zijn, met evenveel kansen voor iedere deelnemer.

Wedstrijdcondities
Alle deelnemers moeten hun eigen model (minimaal 16 jaar) meenemen naar de wedstrijd. Het model mag geen
sieraden of horloge dragen of zichtbare tatoeages of andere uiterlijke kenmerken op de handen hebben. Tatoeages
welke volledig gecamoufleerd kunnen worden zijn toegestaan, dit ter beoordeling aan de wedstrijdleiding. Tatoeages
op de armen zijn wel toegestaan. Als grens wordt aangehouden dat de tatoeages niet onder, waar normaal gesproken
het horloge zit, vandaan mag komen.
Het model moet een T-shirt met korte mouwen dragen, of een shirt waarvan de mouwen omhoog kunnen worden
getrokken tot aan de elleboog. De natuurlijke nagelplaat mag gemanicuurd zijn voordat de wedstrijd begint. De vrije
rand van de natuurlijke nagel mag maximaal 2 millimeter zijn. De natuurlijke nagel mag niet mat (gevijld) zijn; hij moet
een natuurlijke glans hebben (ook als een vorige set kunstnagels of gellak er pas een dag voor de wedstrijd is
afgehaald). Nagelvoorbereiding is niet toegestaan in het wedstrijdgebied voor het begin van de wedstrijd. Voordat de
wedstrijd begint, wordt de conditie van de natuurlijke nagels en de huid eromheen gecontroleerd en afgevinkt op
check cards van de floor judges.
Roken en het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan. Het gebruik van een stopwatch op de mobiele telefoon
is toegestaan, mits het geluid is uitgeschakeld en de telefoon op trilstand staat. Deelnemers mogen een mp3-speler of
iPod gebruiken, maar het volume van de muziek mag de andere deelnemers niet storen. De floor judges zijn op de
hoogte van alle bovenstaande regels en voorwaarden en zullen ervoor zorgen dat deze worden nageleefd.
Inschrijving
Het inschrijfgeld dient vooraf aan de organisatie te zijn overgemaakt onder vermelding van het factuurnummer. Alle
deelnemers ontvangen een factuur voor het inschrijfgeld. Het inschrijfgeld dient binnen 14 dagen na ontvangst van de
factuur te zijn voldaan. Indien het inschrijfgeld niet op tijd is overgemaakt, vervalt de inschrijving. Inschrijving is alleen
mogelijk via de website van Het Nagelgilde: www.nagelgilde.nl. Restitutie van het inschrijfgeld bij annulering van de
deelname is helaas niet mogelijk. Mocht je onverhoopt niet mee kunnen doen, laat het dan zo spoedig mogelijk weten
aan de wedstrijdorganisatie via een e-mail naar info@nagelgilde.nl.
Divisies
Het Nederlands Kampioenschap French Manicure kent 2 divisies: beginners & gevorderden. De deelnemer moet dus
rekening houden met inschrijven in de juiste divisie. Dit wordt bij aanmelding voor aanvang van de wedstrijd nog
gecontroleerd door de wedstrijdleiding. De wedstrijdleiding behoudt zich indien daartoe aanleiding is het recht voor
deelnemers in een andere divisie te plaatsen, zelfs op de wedstrijddag zelf.
Beginners divisie gel

Je hebt nog nooit eerder mee gedaan aan een French Manicure wedstrijd of je hebt wel eerder mee gedaan aan
een French Manicure wedstrijd maar nog nooit een podiumplaats behaald.
Gevorderden divisie gel

Je hebt eerder mee gedaan aan een French Manicure wedstrijd en een podiumplaats behaald (1, 2 of 3)

Je hebt nog nooit eerder mee gedaan aan een French Manicure wedstrijd maar wil zelf graag mee doen met de
gevorderden divisie omdat je denkt dat je daar thuis hoort.
Beginners divisie acryl

Je hebt nog nooit eerder mee gedaan aan een French Manicure wedstrijd of je hebt wel eerder mee gedaan aan
een French Manicure wedstrijd maar nog nooit een podiumplaats behaald.
Gevorderden divisie acryl

Je hebt eerder mee gedaan aan een French Manicure wedstrijd en een podiumplaats behaald (1, 2 of 3)
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Je hebt nog nooit eerder mee gedaan aan een French Manicure wedstrijd maar wil zelf graag mee doen met de
gevorderden divisie omdat je denkt dat je daar thuis hoort.

Onder wedstrijden vallen alle (inter)nationale French Manicure wedstrijden die voor nagelstylistes worden gehouden.
Deelnemer
Deelnemers moeten de Nederlandse nationaliteit hebben. De deelnemers dienen zich voor aanvang van de wedstrijd
te legitimeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort, ID-kaart). Internationale deelnemers
kunnen niet meedoen.
Deelnemers met een buitenlands paspoort, die in nederland werken en een woonadres in nederland hebben kunnen
ook deelnemen. Deze deelnemers moeten zich bij het registreren naast hun ID, ook een KVK of bewijs van hun
werkgever, en een uittreksel uit het bevolkingsregister meenemen. Beide niet ouder dan een maand.
Procedure
Alle nagelstylisten die zich inschrijven voor dit kampioenschap, krijgen vooraf het wedstrijdreglement toegestuurd. Zo
kunnen alle deelnemers zich optimaal voorbereiden op de wedstrijd. Lees zowel het wedstrijdreglement als de criteria
goed door, want dat kan je punten schelen!
Deelnemers dienen zich uiterlijk een half uur voor aanvang van de wedstrijd te melden bij het wedstrijdsecretariaat.
Op volgorde van aanmelding wordt bepaald welke werktafel de deelnemer en het model krijgen toegewezen. Tevens
krijgt het model een polsbandje met daarop het deelnamenummer, waarop zij later wordt gejureerd. Na deze om te
hebben gedaan, wordt er een foto van de handen gemaakt en worden deze gecontroleerd. Mocht hierna blijken dat
het model niet geschikt is, bijvoorbeeld vanwege een zichtbare tatoeage of omdat het model jonger is dan 16 jaar (bij
twijfel kan id gevraagd worden), dan wordt de deelnemer in de gelegenheid gesteld een ander model te regelen.
Mocht dit niet lukken, dan volgt diskwalificatie.
Deelnemers krijgen 5 kwartier werktijd. Daarna dienen de deelnemers de wedstrijdruimte te verlaten. Werken vóór het
startsein of na het stopsein betekent diskwalificatie. Gebruik van ongeoorloofde materialen of apparatuur (zie
‘opdracht’) betekent eveneens diskwalificatie
De modellen worden begeleid naar de wachtruimte voor de juryhokjes en blijven tot de jurering beëindigd is. Zij
mogen deze ruimte uitsluitend verlaten na toestemming van de wedstrijdleiding - onder bepaalde voorwaarden en zo
nodig onder begeleiding. Het is belangrijk dat de modellen in deze ruimte blijven tot iedereen gejureerd is, aangezien
er een mogelijkheid bestaat dat sommige modellen worden terug geroepen door de jury bij eventuele
onduidelijkheden. Modellen die zich niet aan deze regels en voorwaarden houden, worden gediskwalificeerd.
Jury
De jury bestaat uit 3 tot 5 personen, waaronder een onafhankelijke juryvoorzitter die het verloop controleert van de
procedures en deskundige juryleden vanuit de branche. De jury zal tijdens de wedstrijd niet op de wedstrijdvloer
aanwezig zijn, maar krijgt een speciale ‘’jury training’’. Ieder jurylid zal door middel van een loting zijn eigen criteria
punten krijgen en jureert ook alleen deze punten. Bij het staken der stemmen is het oordeel van de juryvoorzitter
doorslaggevend. De wijze waarop de deelnemers te werk gaan, wordt dus niet beoordeeld. Alleen het eindresultaat
telt.
Beoordeling
De jurering geschiedt aan de hand van het deelnamenummer, dat voor aanvang van de wedstrijd aan de deelnemer
en het model is toegekend. De namen van de deelnemers of hun modellen zijn dus bij de jury niet bekend. Er wordt
‘blind’ gejureerd, het jureren gebeurt dus zodanig dat de juryleden alléén de handen van de modellen te zien krijgen.
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Prijzen
Alle deelnemers aan het Nederlands Kampioenschap French Manicure ontvangen een op naam gestelde oorkonde.
Beginners acryl
1ste plaats
beker Titel: Kampioen beginners French Manicure 2019
2de plaats
beker
3de plaats
beker
Gevorderden acryl
1ste plaats
250 euro en beker Titel: Nederlands Kampioen French Manicure 2019
2de plaats
100 euro en beker
3de plaats
75 euro en beker
Beginners gel
1ste plaats
beker Titel: Kampioen beginners French Manicure 2019
2de plaats
beker
3de plaats
beker
Gevorderden gel
1ste plaats
250 euro en beker Titel: Nederlands Kampioen French Manicure 2019
2de plaats
100 euro en beker
3de plaats
75 euro en beker
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 het inschrijfgeld betalen, verklaren daarmee akkoord te gaan met de inhoud en de strekking van dit
wedstrijdreglement en overige voorwaarden.
Informatie van huishoudelijke aard

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

De modellen moeten tot het einde van de jurering in de beoordelingsruimte blijven. Dat duurt de gehele middag,
afhankelijk van de hoeveelheid deelnemers en de snelheid van de juryleden. Het verdient aanbeveling iets mee
te nemen om het wachten te veraangenamen.

Publiek mag toekijken tijdens de wedstrijd, echter niet praten met de deelnemers.

Roken en het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan. Het gebruik van een stopwatch op de mobiele
telefoon is toegestaan, mits het geluid is uitgeschakeld en de telefoon op trilstand staat. Deelnemers mogen een
mp3-speler of iPod gebruiken, maar het volume van de muziek mag de andere deelnemers niet storen. De floor
judges zijn op de hoogte van alle bovenstaande regels en voorwaarden en zullen ervoor zorgen dat deze worden
nageleefd.

Tassen, werkkoffers en lampen moeten na het werken direct opgeruimd worden. Persoonlijke bezittingen kunnen
niet in de wedstrijdruimte achterblijven.

Deelnemers en/of modellen die te laat zijn, worden gediskwalificeerd.

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.
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.
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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.

Wedstrijdcriteria Acryl
Doel
1. Vorm
2. Lengte

3. Zijlijnen
Zijaanzicht
+
Zijlijnen
Bovenaanzicht
4. Apex
5. Convex
&
Concave
6. C-curve
7. Cuticle area
8. Haarlijn
9. Smile line
+
White free edge
10.
Nagelbedverlenging

De nagelverlenging die door de deelnemer worden gecreëerd, moeten
wedstrijdnagels zijn.
De gekozen vorm moet consistent zijn op alle vijf de nagels. Alleen de vormen
square (90°) of squoval zijn toegestaan. Stiletto, amandelvorm of andere
incorrecte vormen zijn niet toegestaan.
De lengte moet gelijk en consistent zijn op alle vijf de nagels: het nagelbed van
de pink moet 2 millimeter korter zijn dan het nagelbed van de middelvinger en
de duim. Het nagelbed van de ring- en wijsvinger moet 1 millimeter korter zijn
dan het nagelbed van de middelvinger en duim.
De maximale lengte van de witte top moet 1 op 1 zijn, óf de witte extensie
moet even lang zijn als het nagelbed van nagelriem tot het diepste punt van de
smile line.
De minimale lengte van de witte top moet 50% zijn van de lengte van het
nagelbed van de cuticle tot het diepste punt van de smileline. De
moeilijkheidsgraad van de lengte wordt beoordeeld door de jury, waarbij langer
en consistent moeilijker worden gezien).
Van opzij bekeken moeten de zijlijnen parallel aan elkaar lopen. De bovenste
zijlijn en onderste zijlijn moeten parallel aan elkaar lopen.
Van bovenaf bekeken mogen de zijlijnen niet breder zijn dan de natuurlijke
nagel of weggevijld zijn. De zijlijnen mogen recht zijn of licht taps toelopen. Als
de zijlijnen bekeken worden vanaf de haarlijn, moeten ze dezelfde hoogte
hebben.
De apex moet consistent zijn en gelijk op alle vijf de nagels. Van opzij bekeken
moet de apex tussen de 25% en 50% van de lengte zijn, van nagelriem tot
haarlijn.
De convex en concave van de nagel moeten consistent zijn en gelijk op alle vijf
de nagels, bekeken vanuit het perspectief van de haarlijn.

Maximum
punten
5
5

5

5
5
5
5

De C-curve moet 40% tot 50% van een cirkel zijn, en consistent en gelijk op
alle vijf de nagels.
De cuticle area en zijwallen van de natuurlijke nagel moeten perfect geblend
zijn met het product dat is aangebracht op de convex van de nagel en mag
geen zichtbare of voelbare randjes hebben.
De haarlijn moet even dun zijn als een visitekaartje (of dunner). Op alle vijf de
vingers moet de haarlijn consistent en gelijk zijn.
De smile line moet op alle nagelverlengingen gelijk en consistent zijn. Er
mogen geen schaduwen in zitten en het eindpunt moet scherp en zichtbaar
zijn, evenals consistent en gelijk op alle nagels. De witte verlenging mag
alleen worden gecreëerd met een white powder in combinatie met een liquid.
In de witte toppen mogen geen luchtbellen of schaduwen voorkomen.
De nagelbedverlenging mag geen zichtbare lijnen vertonen en moet perfect
geblend zijn in de cuticle area en de zijwallen. De nagelbedverlenging moet
een minimale lengte hebben van 1 zichtbare millimeter, gezien vanaf de
concave van de nagel. De rest van de extensie moet wit zijn, met een scherpe
en zichtbare lijn tussen wit en camouflage.
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Doel
11. Lak twee nagels
+

Hoogglans 3 nagels
12. Pasvorm /
restproduct
+
Algemene indruk

De nagelverlenging die door de deelnemer worden gecreëerd, moeten
wedstrijdnagels zijn.
De nagels met nagellak (duim en pink) moet gelakt worden op een consistente
manier en op dezelfde manier op twee nagels, met 1 millimeter ruimte in het
nagelriemgebied óf de lak aangebracht in het eponychium (hogere
moeilijkheidsgraad). De lak mag geen strepen vertonen en ook niet op de huid
zitten.
De ongelakte nagels wordt op hoogglans gebracht over het gehele oppervlak
van de convex. Er mogen geen vijlsporen zichtbaar zijn. Ook mag het
oppervlak geen matte plekken bevatten door ongelijkheid. Deelnemers werken
met een polijstvijl, zonder een top gel of polish top coat te gebruiken.
De tips of het sjabloon moet exact aansluiten. Bij tipapplicatie moet het
contactgebied van de tip transparant geblend zijn. Er mogen geen lijmresten,
vijlstof of nagellak onder de verlenging zitten. De natuurlijke nagel en het
omringende weefsel mogen geen verwondingen bevatten dat nog niet op de
hand check card stond.
De wedstrijdnagels moeten gecreëerd worden aan de hand van de
bovenstaande criteria.
Totaal aantal punten:

Maximum
punten
2

3
5

5
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Wedstrijdcriteria Gel
Doel
1. Vorm
2. Lengte

3. Zijlijnen
Zijaanzicht
+
Zijlijnen
Bovenaanzicht

De nagelverlenging die door de deelnemer worden gecreëerd, moeten
wedstrijdnagels zijn.
De gekozen vorm moet consistent zijn op alle vijf de nagels. Alleen de vormen
square (90°) of squoval zijn toegestaan. Stiletto, amandelvorm of andere
incorrecte vormen zijn niet toegestaan.
De lengte moet gelijk en consistent zijn op alle vijf de nagels: het nagelbed van
de pink moet 2 millimeter korter zijn dan het nagelbed van de middelvinger en
de duim. Het nagelbed van de ring- en wijsvinger moet 1 millimeter korter zijn
dan het nagelbed van de middelvinger en duim.
De maximale lengte van de witte top moet 1 op 1 zijn, óf de witte extensie
moet even lang zijn als het nagelbed van nagelriem tot het diepste punt van de
smile line.
De minimale lengte van de witte top moet 50% zijn van de lengte van het
nagelbed van de cuticle tot het diepste punt van de smileline. De
moeilijkheidsgraad van de lengte wordt beoordeeld door de jury, waarbij langer
en consistent moeilijker worden gezien).
Van opzij bekeken moeten de zijlijnen parallel aan elkaar lopen. De bovenste
zijlijn en onderste zijlijn moeten parallel aan elkaar lopen.
Van bovenaf bekeken mogen de zijlijnen niet breder zijn dan de natuurlijke
nagel of weggevijld zijn. De zijlijnen mogen recht zijn of licht taps toelopen. Als
de zijlijnen bekeken worden vanaf de haarlijn, moeten ze dezelfde hoogte
hebben.
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Maximum
punten
5
5

5

5
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Doel
4. Apex
5. Convex
&
Concave
6. C-curve
7. Cuticle area
8. Haarlijn
9. Smile line
+
White free edge
10.
Nagelbedverlenging

11. Lak twee nagels
+

Hoogglans één hand
12. Pasvorm /
restproduct
+
Algemene indruk

De nagelverlenging die door de deelnemer worden gecreëerd, moeten
wedstrijdnagels zijn.
De apex moet consistent zijn en gelijk op alle vijf de nagels. Van opzij bekeken
moet de apex tussen de 25% en 50% van de lengte zijn, van nagelriem tot
haarlijn.
De convex en concave van de nagel moeten consistent zijn en gelijk op alle vijf
de nagels, bekeken vanuit het perspectief van de haarlijn.

Maximum
punten
5
5
5

De C-curve moet 40% tot 50% van een cirkel zijn, en consistent en gelijk op
alle vijf de nagels.
De cuticle area en zijwallen van de natuurlijke nagel moeten perfect geblend
zijn met het product dat is aangebracht op de convex van de nagel en mag
geen zichtbare of voelbare randjes hebben.
De haarlijn moet even dun zijn als een visitekaartje (of dunner). Op alle vijf de
vingers moet de haarlijn consistent en gelijk zijn.
De smile line moet op alle nagelverlengingen gelijk en consistent zijn. Er
mogen geen schaduwen in zitten en het eindpunt moet scherp en zichtbaar
zijn, evenals consistent en gelijk op alle nagels. De witte extensie mag niet
worden gecreëerd met een paint on gel of acrylverf.
In de witte toppen mogen geen luchtbellen of schaduwen voorkomen.
De nagelbedverlenging mag geen zichtbare lijnen vertonen en moet perfect
geblend zijn in de cuticle area en de zijwallen. De nagelbedverlenging moet
een minimale lengte hebben van 1 zichtbare millimeter, gezien vanaf de
concave van de nagel. De rest van de extensie moet wit zijn, met een scherpe
en zichtbare lijn tussen wit en camouflage.
De nagels met nagellak (duim en pink) moet gelakt worden op een consistente
manier en op dezelfde manier op alle twee de nagels, met 1 millimeter ruimte
in het nagelriemgebied óf de lak aangebracht in het eponychium (hogere
moeilijkheidsgraad). De lak mag geen strepen vertonen en ook niet op de huid
zitten.
De ongelakte nagels wordt op hoogglans gebracht over het gehele oppervlak
van de convex door middel van een topgel. Er mogen geen vijlsporen zichtbaar
zijn. Ook mag het oppervlak geen matte plekken bevatten door ongelijkheid.
Het is niet toegestaan een polijstvijl of topcoat te gebruiken.
De tips of het sjabloon moet exact aansluiten. Bij tipapplicatie moet het
contactgebied van de tip transparant geblend zijn. Er mogen geen lijmresten,
vijlstof of nagellak onder de verlenging zitten. De natuurlijke nagel en het
omringende weefsel mogen geen verwondingen bevatten dat nog niet op de
hand check card stond.
De wedstrijdnagels moeten gecreëerd worden aan de hand van de
bovenstaande criteria.
Totaal aantal punten:
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5
5
5
5

5
5

2

3
5

5
76
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