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    Organisaator 
 

Beauty Factory OÜ 

Registrikood 12563240 

 

Kontakt 

Narva mnt 7-25, Tallinn, Estonia 

 
Mob: +372 58 0000 50 

E - mail: info[at]beautyfactory.ee 

www.beautyfactory.ee 
 

Avatud 

E - R  
9.00 – 17.00 
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Suletud 
 

 

 

 
 

NB! Ankeet palume tuua või saata: 
 

TALLINN:  
 

Beauty Factory Ilusalong 
Narva mnt 7-25, Tallinn, Estonia info[at]beautyfactory.ee 

     
Küsimuste korral palun kontakteeruge organisaatoritega! 

 
 



 

 

Võistluse ülevaate plaan 
(Võistlustingimused	ja	hindamine)	

	

  
Klassikaline salongimaniküür geellakiga ilma kategooriateta. 

 
11:00 - 11:15 Võistlusele registreerumine  

(registreerumisel palun esitage isikuttõendav dokument) 
11:15 - 11:30 Kriteeriumite selgitamine 
11:30 Võistluse algus 

 
12:05 Võistluse lõpp 
12:05 - 12:45 Hindamine 
12:45 - 13:45 
17:00 

Punktide arvestamine 
Autasustamine (13.10.2018) 
     

Võistlustingimused: 
 

Ø Palume valmistada ette oma töölaud Tallinna „Ilusõnum 2018“ A1 hallis asuvas 
ruumis. Kõikide töölaudade juures asub 3 pistikupesa. 

Ø Kõik võistlejad on kohustatud varusatma ennast laualambiga ja selle fiksaatoriga. 
Ø Võistlusel võib osaleda iga maniküürija, kes töötab professionaalsete 

materjalidega ja on teinud avalduse konkursist osavõtuks. 
Igal osalejal peab kaasas olema oma modell. 

Ø Enne võistluse algust vaatab saalikohtunik modelli käed üle. 
Ø Modelli käed peavad olema puhtad. Kätel ei või olla kella, sõrmuseid, tattood, 

soolatüükaid. 
Ø Žürii liikmetel ei tohi jääda muljet, et enne võistlust on modellile tehtud värske 

maniküür. 
Ø Igal maniküürijal peavad olema omad töömaterjalid ja instrumendid, kaasa arvatud 

desinfektant. 
Ø Kasutada võib naturaalküünte poleerimiseks mõeldud tooteid. 
Ø Puuri kasutamine on lubatud! 

 
Ülesanne: 
 

Ø Meister peab desinfitseerima enda ja modelli käed. 
Ø Maniküür tehakse modelli ühele käele, vastavalt käimasoleva võistluse tingimustele 

(teine käsi jääb puutumatuks ning on kaetud maniküüri kindaga). Küünte pikkuse ja kuju 
valib meister ise. 



 

 

Ø Maniküüritud käel olevad küüned tuleb katta punase geellakiga. Lakk antakse 
organisaatorite poolt. 

Ø Maniküüritav käsi valitakse 10 minutit enne võistluse algust. 
Ø Valitud modell ettenähtud tööks, ei tohi olla teie õpetaja/koolitaja 
Ø Üleliigne rääkimine modelliga on keelatud! 
Ø Erinevad kreemid ja õlid on lubatud. 

Võistlustöö kestvus 35 minutit. 
Ø Kui võistleja tekitab võistluse käigus modelli käele vigastusi, alandab žürii tema 

punkte. Tööprotsessi jooksul tehtud vigastused nt sisselõiked küünevalli, annavad 
lisaks trahvipunkte. 

Ø Võistlusaja lõppedes tuleb töö koheselt katkestada, tõusta töölaua tagant ja saalist 
lahkuda. Võistlussaali jäävad ainult modellid. Võistlust hinnatakse modellidele 
eelnevalt väljastatud numbrite järjekorras. Numbrid kinnitatakse osavõtulehtedele, 
kuhu saalikohtunikud on enne võistluse algust märkinud modelli kätel ja küüntel 
olevad eripärad. 

Ø Modellid käivad źürii eest läbi kaks ringi. Esimesel ringil hinnatakse üldist taset. 
Modellid liiguvad kohtunike eest kiiresti läbi ja kohtunikud ei puutu nende käsi. 
Teisel ringil kontrollib žürii tähelepanelikult modelli käsi ja hindab neid vastavalt 
käimasoleva konkursi tingimustele. Parimate tööde väljatoomiseks võib žürii 
modellid ka kolmas kord tagasi kutsuda. 

 
(max 30 punkti) 

 

Hindamine 
 
Kriteeriumid                                                                                               Max punkte                                                                                          

 
Pikkus 

 
Ø Küünte vaba ääre pikkus ei tohi 

ületada küüneplaadi pikkust ja peab 
olema kõikidel sõrmedel ühepikkune. 
 

 
5 

 
Kuju 
 

 
Ø Küüneotsa kuju peab olema kõikidel 

sõrmedel ühesugune. 
 

 
5 

 
Lakkimine 

 
Ø Geellakk peab ühtlaselt katma kogu 

küüneplaadi. Küüneplaadi alune ei 
tohi lakiga koos olla. 

 
Ø Erilist tähelepanu tuleks pöörata 

küljejoontele. 

 
5 



 

 

Ø Geellaki ja küünevalli vahe peab 
olema olematu või max 1 mm.  

Ø Vahe peab olema kõikidel küüntel 
ühtlane.  

Ø Hinnatakse ainult ühte kätt. 
 

 
Küünevalli töötlemine 

 
Ø Küünevallil ja küünenahal ei tohi olla 

kõvenenud kohti.  
Ø Küünenahka ei või liiga palju lõigata ega 

vigastada. 
 

 
5 

 
Küüne vaba äär 

 
Ø Küüneplaadi vaba otsa alune peab olema 

puhas.  
Ø Ei tohi olla küünetolmu ja laki jääke. 

 
5 

Üldmulje Ø Tehtud maniküüri professionaalsus, 
puhtus ja töö täpsus. 

Ø Käte ja küünte üldmulje, tehtud töö 
tulemuse elegantsus. 
 

5 

 
Trahvipunktid 
  

 
Ø Trahvipunkte annavad modellile 

tööprotsessi jooksul tehtud vigastused,  
nt sisselõiked küünevalli jne. 

 
5 

 
NB! Kohtunikud hindavad töid ainult üleval loetud kriteeriumite järgi! 

 
Autasustamine toimub D-hallis 13. oktoobril 2018 kell 17:00 

 
Soovime kõikidele võistlejatele rõõmsat meelt!   

 
Beauty Factory meeskond! 

Tallinna Näituste Messikeskus! 
  

Tallinn „ Ilusõnum 2018“ 


