„Estonian Global Nail Cup 2019“
Klassikaline salongipediküür geellakiga

Toimumise aeg:
11. oktoobril 2019.a.
Toimumise koht:
Eesti Näituste Messikeskuses,
Pirita tee 28, 10127 Tallinn, Eesti

Organisaator
Beauty Factory OÜ

Kontakt

Avatud

Registrikood 12563240

Vilmsi 44, Tallinn, Estonia

E-R
9.00 - 17.00

Mob: +372 58 0000 50
L-P
E - mail: info[at]beautyfactory.ee

Suletud

www.beautyfactory.ee

NB! Ankeet palume tuua või saata:
TALLINN:
Beauty Factory Koolituskeskus
Vilmsi 44, Tallinn, Estonia info[at]beautyfactory.ee
Küsimuste korral palun kontakteeruge organisaatoritega!

Võistluse ülevaate plaan
(Võistlustingimused ja hindamine)
Klassikaline salongipediküür geellakiga
12:00 – 12:15
12:15 – 12:30
12:30

Võistlusele registreerumine
(registreerumisel palun esitage isikuttõendav dokument)
Kriteeriumite selgitamine
Võistluse algus

13:30

Võistluse lõpp

13:30 - 15:30
15:30 - 16:00
17:00

Hindamine
Punktide arvestamine
Autasustamine (12.10.2019)

Võistlustingimused:
➢ Palume valmistada ette oma töölaud Tallinna „Ilu Sõnum 2019“ pea hallis asuvas
ruumis. Kõikide töölaudade juures asub 3 pistikupesa.
➢ Kõik võistlejad on kohustatud varustama ennast jalavanniga, laualambiga ja selle
fiksaatoriga.
➢ Võistlusel võivad osaleda kõik pediküürijad, kes töötavad kõrgkvaliteetsete
professionaalsete vahenditega, on täitnud ära registreerimislehe ning tasunud
osavõtumaksu.
➢ Igal osalejal peab kaasas olema oma modell.
➢ Valitud modell ettenähtud tööks ei tohi olla, teie õpetaja/koolitaja.
➢ Modelli jalad vaadatakse enne võitluse algust kohtunike poolt üle. Žürii liikmetel
ei tohi jääda muljet, et enne võistlust on modellile tehtud värske pediküür.
➢ Modelli jalad peavad olema puhtad.

➢ Modelli jalataldadel ei tohi olla soolatüükaid.
➢ EI TOHI KASUTADA SKALPELLI.
➢
➢
➢
➢

Igal osalejal peavad olema kaasas kõik tööks vajaminevad materjalid.
Puuri kasutamine on lubatud!
Üleliigne rääkimine modelliga on keelatud!
Erinevad geelalus-, geelpealislakid, kiirkuivatid, kreemid ja õlid on lubatud

Ülesanne:
➢ Osaleja peab desinfitseerima modelli jalad.
➢ Pediküür tehakse modelli ühele jalale, teine jalg jääb puutumatuks ja kaetakse
pediküüri sokiga. Küünte pikkuse ja kuju valib meister ise.
➢ Pediküüritud jala 5 varbaküünt tuleb katta punase geellakiga. Geellakk antakse
organisaatorite poolt.
➢ Oma geellaki ja geellaki pintsli kasutamine on keelatud!
➢ Pediküüritav jalg valitakse 10 minutit enne võistluse algust.
➢ Võistlusaeg: 60 min
➢ Võistluse ajal tekitatud vigastused toovad võistlejale miinuspunkte.
➢ Võistlusaja lõppedes tuleb töö koheselt katkestada, tõusta töölaua tagant ning
lahkuda saalist. Võistlussaali jäävad ainult modellid. Võistlust hinnatakse

modellidele eelnevalt väljastatud numbrite järjekorras. Numbrid kinnitatakse/
Numbrid märgitakse osavõtulehtedele/modelli võistlus jalale. Modell peab
hindamisel ulatama hindavale kohtunikule osavõtulehe (Nail Cheki), kuhu
saalikohtunikud on enne võistluse algust märkinud modelli jalgadel ja
varbaküüntel olevad eripärad.

Hindamine
(max 30 punkti)
Kriteeriumid

Max punkte

Pikkus

➢ Küüned peavad olema ühepikkused.

5

Kuju

➢ Kujult ühesugused.

5

Lakkimine

➢ Geellakk peab ühtlaselt katma kogu
küüneplaadi.
➢ Küüneplaadi alune ei tohi olla
geellakiga koos.
➢ Küljed peavad olema puhtad.
➢ Küüne vaba ääre alune peab olema
puhas (ei tohi olla tolmu ega
geellakijääke)
➢ Geellaki ja küünevalli vahe peab
olema olematu või max 1 mm.
➢ Vahe peab olema kõikidel küüntel
ühtlane.
➢ Hinnatakse ainult ühte jalga.

5

Küünevalli töötlemine

➢ Küünevallil ja küünenahal ei tohi olla
kõvenenud kohti.
➢ Küünenahka ei või liiga palju lõigata
ega vigastada.

5

Jalatalla töötlemine

➢ Jalatalla üleliigsest nahast
razpeldatud pind, peab moodustama
ühtlase ja poleeritud poleerijaga
pinna.

5

Üldmulje

➢ Hinnatakse professionaalset
üldmuljet, puhtust, täpsust.

5

Trahvipunktid

➢ Miinuspunkte antakse võistluse ajal
tekitatud vigastuste , (nt sisselõiked
küünevalli) ja reeglite
rikkumise eest.

5

NB! Kohtunikud hindavad töid ainult üleval loetud kriteeriumite järgi!

Autasustamine toimub 12. oktoobril 2019 kell 17:00

Soovime kõikidele võistlejatele rõõmsat meelt!
Beauty Factory meeskond!
Tallinna Näituste Messikeskus!
Tallinn „ Ilu sõnum 2019“

