Nailart
Reglement
Opdracht
Voer binnen de gestelde tijd een originele Nailart uit.

Productgebruik
•
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

De nailart moet worden aangebracht op natuurlijke nagels of kunstnagels.
De nailart moet op 1 hand, 5 nagels worden aangebracht.
In geval van een natuurlijke nagel dient deze vrij van product en lak te zijn bij aanvang
van de wedstrijd.
In geval van een kunstnagel mag deze bij aanvang van de wedstrijd uit 1 kleur zijn
opgebouwd (transparant/dekkend roze, clear of natural) of als een traditionele French
Manicure (transparant/dekkend roze en spierwit). De kunstnagel mag dus geen felle en
dekkende kleuren of glitters bevatten!
De basisnagel mag elke vorm hebben. Dit hoeft geen draagbare nagel te zijn.
De basisnagel mag elke lengte hebben. Dit hoeft geen draagbare nagel te zijn.
De Nailart mag enkel op de nagel geplaatst worden. Creaties op handen, vingers of
onderarmen zijn niet toegestaan.
De Nailart mag gemaakt worden met een of meerdere techniek(en) en producten naar
keuze.
Alle technieken en producten zijn toegestaan.
Alle Nailart moet ter plekke gemaakt worden. Er mag wel gebruik gemaakt worden van
‘kant en klare nailart’ zoals steentjes, bullions en andere embellishments.
De afwerking van de Nailart staat vrij. Er mag gebruik gemaakt worden van glanzende
en matte Topcoats of Glansgels.
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 Nailart geplaatst moet worden.

Werktijd
Divisie 1 | 45 minuten
Divisie 2 | 45 minuten
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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.
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 & Vorm
Alle nagels moeten harmonieus met elkaar zijn qua lengte. Alle nagels moeten gelijk qua
vorm zijn. De vorm moet mooi gestroomlijnd en symmetrisch zijn.
10 punten
Originaliteit
De Nailart moet origineel zijn en/of origineel in elkaar gezet zijn. Je laten inspireren door
anderen of afbeeldingen mag, maar geef er je eigen draai aan.
10 punten
Visuele aantrekkingskracht
De Nailart moet visueel uitdagend zijn om naar te kijken en de aandacht vasthouden.
10 punten
Kleurstelling
De gebruikte kleuren moeten passen bij het design. Is er voldoende, maar niet te veel
kleurvariatie gebruikt?
10 punten
Evenwicht
De Nailart moet in balans zijn. Alle nagels moeten een belangrijke bijdrage hebben aan het
totale design.
10 punten
Detail
De aangebrachte Nailart moet met zorg en detail aangebracht zijn. Nauwkeurigheid en strakke
plaatsing zijn een must.
10 punten
Moeilijkheidsgraad
Is de nailart uitdagend qua techniek? Zijn de gebruikte technieken vernieuwend en/of vereisen
zij vakmanschap?
10 punten
Afwerking
De Nailart moet met zorg afgewerkt worden. Daar waar glans aanwezig moet zijn, moet deze
strak en helder aanwezig zijn. Daar waar een matte afwerking bedoelt is, moet het mat zijn.
10 punten
Productresten & Nagelriem
De nagelriem moet er nog goed en gezond uitzien, zonder productresten. Er mogen geen
resten van product, tip, olie, crème, etc aanwezig zijn.
10 punten
Algemene indruk
De Nailart moet compleet zijn en een wow-factor hebben.
10 punten
Bonuspunten
Beschrijving: + 5 punten
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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-

