Salon French
Reglement
Opdracht
Maak binnen de gestelde tijd op 1 hand nieuwe Salon French Manicure nagels, zoals die
ook in een salon gemaakt zouden worden.

Productgebruik
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De French Manicure moet worden gemaakt met een professioneel sculpting systeem
naar keuze.
De kunstnagels moeten op 1 hand, 5 nagels worden aangebracht.
De verlenging moet gemaakt worden met natural / clear tips of sjablonen.
Alle technieken mogen worden toegepast m.u.v. lak, gellak / gelpolish, airbrush, dip
systemen, french tips en full cover tips.
De witte vrije rand moet volledig opgebouwd worden met spierwit product.
Het nagelbed mag gemaakt worden met transparant roze, dekkend roze of een
combinatie daarvan (geen clear!).
Een nagelbedverlenging is toegestaan. De nagelbedverlenging mag maximaal 2 mm
uitsteken voorbij de vrije rand van de natuurlijke nagel.
De vorm van de nagels staat vrij, zolang deze draagbaar is. De verlenging mag maximaal
100% zijn, gemeten vanaf het punt van de smile-line in de zijwal. IJkpunt voor de lengte
is de nagelbedverlenging.
Er mag gebruik gemaakt worden van een freesmachine / elektrische vijl.
Voor de hoogglans van de nagels mag gebruik gemaakt worden van topcoat, glansgel
of de polijsttechniek.
Het gebruik van nagelriemolie en handlotion is toegestaan, maar mag niet meer
zichtbaar zijn bij de jurering.

Divisies
Divisie 1 | Nagelstylisten met minder dan 4 jaar ervaring (geteld vanaf het behalen van het
certificaat) en die nog niet eerder een soortgelijke wedstrijd* hebben gewonnen (1e plaats).
Divisie 2 | Nagelstylisten met meer dan 4 jaar ervaring (geteld vanaf het behalen van het
certificaat) of die eerder een soortgelijke wedstrijd* hebben gewonnen (1e plaats).
Bij 2 of meer deelnemers in een divisie zal er 1 winnaar uitgeroepen worden. Bij 5 of meer
deelnemers in een divisie zal er een top 3 uitgeroepen worden. Bij 1 deelnemer in een divisie
zal de divisie vervallen en worden samengevoegd met een andere divisie
* Onder soortgelijke wedstrijden verstaan we wedstrijden waarbij een French Manicure geplaatst moet worden.

Werktijd
Divisie 1 | 1 uur & 15 minuten (75 minuten)
Divisie 2 | 1 uur & 15 minuten (75 minuten)

Algemene regels
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
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•
•

De wedstrijd is open voor nagelstylisten van alle niveaus.
De wedstrijd is open voor nagelstylisten van alle nationaliteiten.
Deelnemers en modellen dienen 16 jaar of ouder te zijn. Modellen jonger dan 16 jaar
worden geweigerd.
Deelnemers en modellen moeten zich voor aanvang van de wedstrijd laten registreren.
Bij de registratie vindt er een modellencontrole plaats.
De handen van het model mogen niet “herkenbaar” zijn. D.w.z. het model mag geen
ringen, armbanden, horloges, sieraden, tattoos of andere zichtbare versieringen aan de
handen en polsen hebben. Hierbij wordt de plaats van een horloge als richtlijn
aangehouden.
Na de controle mag de deelnemer de nagels van het model preppen zodat alle
wedstrijdtijd benut kan worden voor de opdracht.
De producten die tijdens de wedstrijd gebruikt worden, moeten allemaal gelabeld zijn
en/of in de originele verpakking zitten.
Tijdens de wedstrijd mag niet gegeten en gerookt worden. Drinken is wel toegestaan,
mits deze geen alcohol bevat.
Tijdens de wedstrijd dienen mobiele telefoons en geluidsdragers uitgeschakeld te zijn.
Als het eindsignaal voor de wedstrijd is gegeven, mag er niet meer aan de nagels
gewerkt worden. Indien er doorgewerkt wordt, volgt diskwalificatie. Uitharding van een
eventuele glansgel of het verwijderen van plaklagen of stof moet ook BINNEN de
wedstrijdtijd gebeuren!
De deelnemers dienen hun tafel direct op te ruimen en de wedstrijdruimte te verlaten.
De modellen blijven in de wedstrijdruimte tot na de jurering. Modellen die zich niet aan
deze regels en voorwaarden houden, worden gediskwalificeerd.
De beoordeling geschiedt aan de hand van een deelnamenummer, dat voor aanvang van
de wedstrijd aan de deelnemer wordt toegekend.
De jurering geschiedt zo eerlijk mogelijk, door meerdere juryleden.
Bekijk voor de wijze van jurering de jury criteria.
Laatkomers mogen meedoen. Echter, extra tijd en teruggave van het inschrijfgeld, is
niet mogelijk.
Bij afwezigheid tijdens de wedstrijd of bij annulering van deelname aan de wedstrijd is
geen restitutie van het inschrijfgeld mogelijk.
Indien de deelnemer afwijkt van een van de bovenstaande regels of als er een vreemde
constatering wordt gedaan op een of meerdere nagels, mag de jury strafpunten geven.
In geval van ernstige overtreding van de regels zal deelnemer gediskwalificeerd worden.
De uitslag van de wedstrijd, zoals bekend gemaakt bij de prijsuitreiking, is bindend.
Alle foto’s en opnamen gemaakt door de organisatie, zijn eigendom van de organisatie
en mogen gebruikt worden als promotiemateriaal.

Jury Criteria
Lengte
De lengte moet draagbaar zijn. De verlenging mag maximaal 1 op 1 zijn, gemeten vanaf het
punt van de smile-line in de zijwal. Ook moeten alle nagels harmonieus met elkaar zijn qua
lengte.
10 punten
Vorm
Alle nagels moeten gelijk qua vorm zijn. De vorm moet mooi gestroomlijnd en symmetrisch
zijn.
10 punten
Zijwallen & Lowerarch
De zijwallen moeten parallel aan elkaar lopen en op de juiste plaats zitten. De lowerarches
moeten gelijk zijn aan elkaar en op de juiste plaats zitten.
10 punten
C-curve
De concave en de convex moeten parallel aan elkaar lopen en symmetrisch zijn. De c-curve
moet tussen de 25% en 40% van een cirkel zijn.
10 punten
Haarlijn
De haarlijn moet creditcard dik zijn.
10 punten
Apex & Upperarch
De apex moet in het stressgebied liggen en zich tussen de 25 en 50% bevinden. De gekozen
plaats van de apex moet op alle nagels gelijk zijn. De volledige upperarch moet mooi
gestroomlijnd en gelijkmatig zijn. De gekozen lijn van de upperarch moet op alle nagels
gelijk zijn.
10 punten
French
Alle witte toppen moeten mooi in harmonie met elkaar zijn qua lengte en qua uitstraling. Het
totale witte oppervlakte moet strak wit zijn, zonder schaduwen of verkleuringen.
10 punten
Smile-line
De Smile-line moet gelijkmatig en symmetrisch zijn. De lijn moet mooi scherp zijn en op de
juiste plaats zijn aangebracht. De gemaakte smile-line moet bovendien op alle nagels gelijk
zijn.
10 punten
Nagelbed(verlenging)
Het nagelbed mag maximaal 2 mm verlengd zijn. Het nagelbed moet mooi egaal van kleur
zijn. Als er gebruik wordt gemaakt van dekkend roze, dan moet het dekkende roze goed
ingeblend zijn en natuurlijk overlopen naar de natuurlijke nagelkleur.
10 punten

Glans & Oppervlak
De nagels moeten glanzen als een spiegeltje! Het totale oppervlak van de nagel moet glad,
gestroomlijnd en gelijkmatig zijn.
10 punten
Nagelriem(gebied)
De kunstnagel moet mooi ingeblend zijn op de natuurlijke nagel, zowel zichtbaar als
voelbaar. De nagelriem moet er nog goed en gezond uitzien.
10 punten
Productcontrole en resten
Er mogen geen luchtbelletjes in de nagel zitten. Er mogen geen resten van product, tip, olie,
crème, etc aanwezig zijn.
10 punten
Algemene indruk
Wat is de algemene indruk die de set achterlaat?
10 punten
Bonuspunten
40% c-curve: +5 punten
Nagelbedverlenging: +5 punten
Verlenging op sjablonen: +5 punten
Klantbeoordeling
Iemand zonder nagelvakkennis zal je werk beoordelen als klant en deze een punt geven.

Tips
•
•
•
•
•
•
•

Zorg dat je model wat te eten / drinken & te lezen bij zich heeft, zodat ze de wachttijd
van de jurering wat kan verzachten. Na de jurering is er voor het model de mogelijkheid
om uitgebreid(er) te lunchen bij Pika-Nails.
Zorg dat je model kleding aanheeft die ze kan aanpassen op de omgevingstemperatuur.
Door het stilzitten zal het model het waarschijnlijk koud krijgen. Neem dus extra vesten
mee.
Bespreek met je model wat ze wel en niet mag doen tijdens de jurering en hoe ze met
de nagels om moet gaan.
Vertel je model dat ze minimaal 2 jureringsronden doorloopt: een snelle en een
uitgebreide. Als ze deze niet allebei heeft doorlopen, dan is dat niet juist! Het model
speelt hier een actieve rol in.
Zorg voor goede verlichting aan je tafel.
Zorg voor een goede verlengsnoer, zodat je al je apparaten kan aansluiten.
Maak een paar weken voor de wedstrijd een checklist met producten en items die je mee
moet nemen naar de wedstrijd. Zo is de kans het kleinst dat je iets vergeet mee te nemen.

Vragen?
Voor vragen of meer informatie neem je contact op met
nails.nl, +31 13 511 91 70 of kijk op www.nailbattle.nl .

Pika-Nails via nailbattle@pika-

