NABEHANDELING
Toelichting juryrapport
Met dit schrijven willen we je exact uitleggen wat voor soort nagel we zoeken bij de Nail Battle en wat er
beoordeeld wordt per onderdeel, zodat je je goed kan voorbereiden, maar ook je uiteindelijke score goed
kan lezen. Mocht je na het lezen van deze toelichting nog vragen hebben, dan vernemen we dat graag
van je!

Lengte
Bij de Nail Battle draait het om een salonnagel. We willen dus ook een draagbare, niet te lange nagel
zien. De verlenging mag maximaal 1 op 1 zijn, m.a.w. de verlenging mag maximaal net zo lang zijn als het
natuurlijke nagelbed. Bij dit onderdeel kijken we of de nagels binnen de maximaal gestelde lengte
vallen en of de lengte van de nagel in harmonie is met het geheel.
Vorm
Hiermee bedoelen we de omtrek van de nagel, gezien van bovenaf. Alle nagels moeten gelijk qua vorm
zijn. Bovendien moet deze vorm mooi gestroomlijnd en symmetrisch zijn.
Zijwallen
Ongeacht welke vorm je kiest, de eerste 2 mm moeten recht lopen. Deze eerste 2 mm beginnen bij het
stresspunt (daar waar de natuurlijke nagel uit de huid komt). Een langere rechte lijn mag natuurlijk!
Bovendien is het belangrijk dat die rechte lijn zich op de juiste plaats bevindt, zodat een afbrekende
nagel en/of lifting wordt voorkomen. Zijwallen worden van bovenaf gezien gejureerd.
Lowerarch
Ongeacht welke vorm je kiest, de eerste 2 mm moeten recht lopen. Deze eerste 2 mm beginnen bij het
stresspunt (daar waar de natuurlijke nagel uit de huid komt). Een langere rechte lijn mag natuurlijk!
Bovendien is het belangrijk dat die rechte lijn zich op de juiste plaats bevindt, zodat een afbrekende
nagel en/of lifting wordt voorkomen. De Lowerarch van de zijkant gezien gejureerd.
C-curve
Een gelijkmatige c-curve zorgt voor een sterke nagel. De concave en de convex moeten parallel aan
elkaar lopen. De c-curve mag maximaal 1,5 x creditcard dikte zijn.
Bolling
Bij de Nail Battle moet de bolling (apex) in het stressgebied van de nagel liggen. Dat wil zeggen dat de
apex zich ergens tussen de stresspunten en het laagste punt van het hyponichium moet bevinden.
Bovendien moet de apex in balans zijn met de rest van de nagel. De volledige upperarch moet mooi
gestroomlijnd en gelijkmatig zijn. De gekozen plaats van de apex en upperarch, moet op alle nagels
gelijk zijn.
French
Bij dit onderdeel kijken we naar verschillende onderdelen van de witte top. Zo kijken we of alle witte
randen ongeveer even lang zijn en/of mooi in harmonie met elkaar zijn. Het totale witte oppervlakte
moet strak wit zijn, zonder schaduwen of verkleuringen.
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 10 de nagels gelijk zijn.
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Nagelbed
Het nagelbed moet mooi egaal van kleur zijn. Als je gebruik hebt gemaakt van een Cover Pink, dan moet
deze goed ingeblend zijn en natuurlijk overlopen naar de natuurlijke nagelkleur.
Glans & Oppervlak
De nagels moeten glanzen als een spiegeltje! Het totale oppervlak van de nagel moet bovendien glad,
gestroomlijnd en gelijkmatig zijn. De kunstnagel moet mooi ingeblend zijn op de natuurlijke nagel, zowel
zichtbaar als voelbaar.
Manicure
De nagelriem moet er nog goed en gezond uitzien. Geen wondjes, geen rode vlekken. Ook moet het
zichtbaar zijn dat de nagelriem verzorgd is, dus dat hij voldoende naar achteren geduwd is en dat hij
verzorgd is met nagelriemolie of crème.
Resten
Er mag geen lifting zichtbaar zijn op de nagels. Dat geldt voor zowel ‘nieuwe lifting’ (die direct na de
plaatsing ontstaat) als ‘oude lifting’ (lifting waarmee het model is ingecheckt voor de wedstrijd). Verder
mogen er geen tot nauwelijks luchtbelletjes in de nagel zitten. Zitten er luchtbelletjes in ‘de oude nagel?
Zorg dan dat je ook die goed verwijderd! Alle andere productresten moeten ook goed verwijderd zijn.
Dus geen tip- of nagelrestjes onder de nagel, geen stof, geen zichtbare nagelriemolie, geen voelbare
crème, geen lekkage van product onder de nagel of op nagelriemen, geen glansgels in nagelriemen, etc.
Overall indruk
Wat is de algemene indruk die de set achterlaat?

STRAFPUNTEN
Als er tijdens de wedstrijd bijzondere handelingen of overtredingen geconstateerd worden, of als de jury
tijdens de jurering een ernstige overtreding ziet, dan mag de jury strafpunten uitdelen. Er zal toegelicht
worden waarom de strafpunten uitgedeeld zijn.

TOTAAL
Al deze punten tezamen zorgen voor het puntentotaal van de vakjury. Hier wordt een formule op
toegepast, zodat er een cijfer tussen de 0 – 10 ontstaat. Dit cijfer is voor de helft verantwoordelijk voor
de totale score.
De andere helft van de score wordt bepaald door een nagelklant. Deze klant kijkt of zij de nagels zou
aankopen in een salon en welk cijfer tussen de 0 – 10 ze deze zou geven. Een heel belangrijk punt dus,
want dit cijfer geeft de verkoopbaarheid van jouw set aan!
Het cijfer van de vakjury en de klant worden samengeteld en gedeeld, zodat er ook weer een cijfer
tussen de 0 – 10 ontstaat. Dat is jouw eindcijfer en telt voor de ranking van de Nail Battle!

Wij wensen je heel veel
toi toi toi
tijdens deze Nail Battle!
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