WEDSTRIJDREGLEMENT
Belgisch Kampioenschap Nail Art 2018
Op 11 maart 2018 wordt het Belgisch Kampioenschap Nail Art georganiseerd door Beauty Publishing
Group / Nail Design Magazine in samenwerking BESKO en IJV-IFAS tijdens de vakbeurs Estetika.
Deelname staat open voor iedereen woonachtig in België. Deelnemers met een buitenlands paspoort,
die in België werken en een woonadres in België hebben, kunnen ook deelnemen. Deze deelnemers
moeten bij het registreren naast hun ID-bewijs, ook een Belgisch BTW-nummer tonen of een bewijs
van hun werkgever. Daarnaast wordt een bewijs gevraagd van het feitelijk woonadres waaruit blijkt dat
de deelnemer in België woont. De extra documenten mogen niet ouder zijn dan een maand.
Ook internationale deelnemers van buiten België kunnen meedoen aan de wedstrijd. Zij dingen echter
niet mee naar de bekers. Bij een minimum van 5 internationale deelnemers wordt een aparte beker
voor de beste internationale deelnemer ter beschikking gesteld.
Inschrijving
Deelnemers kunnen zich inschrijven via www.naildesign-magazine.nl, de inschrijving sluit 3 weken
voor aanvang van de wedstrijd. Na inschrijving ontvangt de deelnemer een bevestiging en een factuur
voor de wedstrijdgelden. De wedstrijdgelden dienen uiterlijk 2 weken voor aanvang van de wedstrijd
betaald te zijn. Afmelden binnen de periode van 3 weken voor aanvang van de wedstrijd, ontslaat de
deelnemer niet van de betalingsverplichting van het wedstrijdgeld. Ook bestaat geen recht op
retourstorting van reeds betaalde wedstrijdgelden in deze periode.
Thema
Het thema van de Belgische Kampioenschappen Nail Art is vrij en moet door de deelnemers zélf
bepaald worden. Hier zitten echter wel voorwaarden aan:
•
het thema moet een naam hebben.
•
het thema moet vermeld worden in een getypte beschrijving die tijdens de registratie bij de
wedstrijdleiding ingeleverd moet worden.
•
de uitwerking van het thema moet een eigen ontwerp zijn en mag niet overgenomen worden
van bestaande schilderijen, prenten, tekeningen, etc. Wordt tijdens of na de jurering
geconcludeerd dat dit wel het geval is geweest, dan volgt onherroepelijk diskwalificatie.
•
in de omschrijving moet vermeld staan welke materialen er zijn gebruikt bij het design, en hoe
het thema is uitgewerkt.
•
geen namen van de styliste of merknamen gebruiken in de beschrijvingen.
Opdracht
De deelnemers krijgen 2,5 uur de tijd voor het maken van hun designs, waarin de volgende regels in
acht moeten worden genomen:
•
Het model mag vooraf voorzien zijn van 9 kunstnagels in een egale kleur gel of acryl, dus geen
glitters, parelmoer, etc.
•
De nagels moeten ongelakt (dus zonder nagellak en zonder gellak) zijn bij aanvang van de
wedstrijd.
•
De vorm voor de nagels is vrij en je kunt dus zelf een keuze maken uit rond, vierkant, of bijv.
stiletto/facet. Let er echter op dat 1 nagel tijdens de wedstrijd gezet moet worden en dat deze
dezelfde vorm moet hebben als de al eerder gemaakte 9 nagels. Deze nagel zal mede
beoordeeld worden op een technisch juiste nagel. De nagel die tijdens de wedstrijd gezet moet
worden is de ringvinger van de rechterhand van het model.
•
Er moet op 6 van de 10 nagels minimaal gewerkt worden met 2 van de onderstaande
technieken:
Acrylverf handpainting
Aquarel handpainting
2d acryl
2d gel
Gelpainting
Gellak painting
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Laat je fantasie de vrije loop, durf te combineren met al het mooie wat Nail Art ons brengt! Let
wel op dat de nagels vlak moeten blijven.
Er mag gebruik gemaakt worden van rhinestones, glitter en 2D-acryl applicaties die niet hoger
zijn dan een rhinestone van maximaal maat ss8. De rhinestones mogen gebruikt worden als
aanvulling/verfraaiing, ze mogen niet overheersend zijn.
Er mag geen gebruik worden gemaakt van bloemen thema’s / bloemen designs. Bloemen
mogen gebruikt worden, maar alleen als verfraaiing. Ze mogen niet overheersend zijn, en
mogen maar 10% omvatten van het hele design.
Stempeltechnieken zijn niet toegestaan.
Het is niet toegestaan om onderdelen die op de nagels worden geplaatst vooraf thuis te maken.
Het hele design wordt ter plekke gemaakt.
De nagels mogen geen uitstekende onderdelen (buiten de nagelranden) bevatten.
Er mogen geen stickertjes, of decals gebruikt worden, alle onderdelen moeten ter plekke op de
wedstrijdvloer gemaakt en aangebracht worden.
Het gebruik van logo’s of afbeeldingen van bekende merken c.q. producenten (Louis Vuitton,
D&G, Walt Disney, Warner Bros. e.d.) is niet toegestaan i.v.m. copyright.
Airbrushdesigns zijn uitgesloten van deelname.
Op de wedstrijdvloer mogen zich alleen deelnemers en modellen bevinden, hulp van anderen is
niet toegestaan.
Er mag nagelriemolie en/of handlotion gebruikt worden, maar handen die baden in olie of lotion
verliezen punten.
Deelnemers moeten een getypte beschrijving maken waarin vermeld staat wat het thema is en
hoe het is uitgewerkt. Denk hierbij ook aan mogelijke inspiratiebronnen. Eveneens moet
beschreven worden welke technieken gebruikt zijn. In deze beschrijving mogen geen naam van
de nagelstylist(e) of merknamen vermeld worden.
Er kunnen geen punten gehaald worden voor een beschrijving, de beschrijving dient ter
ondersteuning van de beoordelingscriteria zoals deze verderop in dit wedstrijdreglement
beschreven staan.
In verband met een eventuele internationale jury moet de beschrijving in het Engels ingeleverd
worden. Daarnaast mag de beschrijving ook nog in de eigen voertaal ingeleverd worden. Bij het
niet inleveren van een juiste beschrijving worden 5 punten in mindering gebracht op de totaal
score.

Divisies
Belgische deelnemers kunnen zich inschrijven voor een van de volgende 2 divisies:
•
Beginners divisie
Je hebt nog nooit eerder mee gedaan aan een wedstrijd waarbij Nail Art technieken gebruikt
worden of je hebt wel eerder mee gedaan aan een wedstrijd waarbij Nail Art technieken gebruikt
worden maar nog nooit een podiumplaats behaald.
•
Gevorderden divisie
Je hebt eerder mee gedaan aan een wedstrijd waarbij Nail Art technieken gebruikt worden en
een podiumplaats behaald (1, 2 of 3) of je hebt nog nooit eerder mee gedaan aan een wedstrijd
waarbij Nail Art technieken gebruikt worden maar wil zelf graag mee doen met de gevorderden
divisie omdat je denkt dat je daar thuis hoort.
Mochten er minder dan 5 deelnemers zijn in 1 van de divisies, dan zullen de divisies
samengevoegd worden.
Onder wedstrijden vallen alle (inter)nationale vakwedstrijden waarbij Nail Art technieken
gebruikt worden, die speciaal voor nagelstylistes worden gehouden.

Voor internationale deelnemers zijn er geen verschillende divisies.
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Beoordelingscriteria
Om een goede voorbereiding te kunnen treffen, is het belangrijk te weten waar de jury op let tijdens de
beoordeling:
Originaliteit: 10 punten
•
Hoe origineel is het design, is het een eigen design, of is het een kopie van een ander?
•
Heb je het al vaker gezien? Is het een uniek design? (anders dan andere designs.)
Vertaling van het thema: 10 punten
•
Is het thema goed verwoord in het design?
•
Wordt het goed voortgezet op alle nagels en is het een logisch geheel.
•
Het thema is duidelijk zichtbaar en compleet.
Visuele aantrekkingskracht: 10 punten
•
Trekt het design de aandacht. Houdt het je aandacht vast?
Kleurstelling: 10 punten
•
Heeft men gelet op het gebruik van de kleuren, maken deze het design tot één geheel?
•
Passen de kleuren bij het design?
Evenwicht: 10 punten
•
Zijn alle elementen in het design in balans? Is het design te druk, te saai of precies in balans?
Detail: 10 punten
•
Zijn de details nauwkeurig en verduidelijken zij het ontwerp?
•
Voegen ze een extra dimensie toe?
Algehele indruk: 10 punten
•
Is het ontwerp volledig en behoeft het geen verbeteringen?
•
Maakt het design een uitstekende algehele indruk?
•
Is het design compleet en heeft het geen verbeteringen nodig?
Moeilijkheidsgraad: 10 punten
•
Is het ontwerp een uitdaging, laat het vaardigheden en inspanning zien?
•
Zijn er verschillende technieken gebruikt?
Algemeen vakmanschap: 10 punten
•
Laat al het werk wat gedaan is artistieke vaardigheden zien?
•
Is al het werk wat gedaan is netjes en precies?
•
Heeft het design een “wow-factor”?
Afwerking: 10 punten
•
Zijn er verwondingen aan de nagelriemen, zijn er materiaalresten (olie, verf, lak, enz.) te zien en
hoe schoon/stofvrij is het eindresultaat?
Technisch aspect: 10 punten
•
Is de onderliggende nagel goed en vakkundig aangebracht, oftewel zijn het technisch perfecte
nagels? Passen de nagels goed bij het model?
Punten
10 Uitstekend
9
Bijna uitstekend
8
Heel goed
7
Goed
6
Boven gemiddelde

5
4
3
2
1

Gemiddeld
Onder gemiddeld
Slecht
Heel slecht
Onaanvaardbaar
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Wedstrijdteam van het jaar
Deze wedstrijd telt mee voor het Benelux Wedstrijdteam van het jaar. Dat houdt in dat de punten die
door een teamlid van een wedstrijdteam worden behaald tijdens deze wedstrijd meetellen voor de
totaalscore van het desbetreffende wedstrijdteam.
Model
De keuze van het model is belangrijk. Modellen met vlekkeloze handen en een mooi lang nagelbed
verdienen de voorkeur. Let op: voor wondjes aan de handen of nagelriemen die tijdens de wedstrijd
ontstaan worden punten afgetrokken!
De handen van de modellen mogen niet ‘herkenbaar’ zijn. Het model mag geen ringen, armbanden,
horloges of andere sieraden aan of om hebben. Ook tattoos of hennaversieringen op handen zijn niet
toegestaan. Tatoeages welke volledig gecamoufleerd kunnen worden zijn toegestaan, dit ter
beoordeling aan de wedstrijdleiding. Lange mouwen moeten tot de elleboog opgerold kunnen worden
tijdens de jurering. Tattoos op de armen zijn wel toegestaan. Als grens wordt aangehouden dat de
tattoo niet onder, waar normaal gesproken het horloge zit, vandaan mag komen.
De modellen dienen 18 jaar of ouder te zijn.
Procedure
Alle nagelstylisten die zich inschrijven voor dit kampioenschap, krijgen vooraf het wedstrijdreglement
toegestuurd. Zo kunnen alle deelnemers zich optimaal voorbereiden op de wedstrijd. Ook ontvangt
iedere deelnemer vooraf het jurybeoordelingsformulier, waarop te zien is hoeveel punten te behalen
zijn voor de verschillende onderdelen. Lees zowel het wedstrijdreglement als het
jurybeoordelingsformulier goed door, want dat kan je punten schelen!
Deelnemers dienen zich uiterlijk een half uur voor aanvang van de wedstrijd te melden bij het
wedstrijdsecretariaat. Door loting wordt bepaald welke werktafel de deelnemer en het model krijgen
toegewezen. Het model wordt op dit deelnamenummer gejureerd.
Na afloop van de wedstrijd dienen de deelnemers de wedstrijdruimte te verlaten. De modellen worden
in groepen begeleid naar de juryhokjes.
Zij mogen deze ruimte uitsluitend verlaten na toestemming van de wedstrijdleiding, onder bepaalde
voorwaarden en zo nodig onder begeleiding. Modellen die zich niet aan deze regels en voorwaarden
houden, worden gediskwalificeerd. Ook willen wij de modellen er op wijzen dat het wenselijk is om zo
min mogelijk te praten tijdens de jurering, dit om voor de juryleden een opperste concentratie te
waarborgen.
De beoordeling is ten einde als het model 2 maal op de handen wordt getikt, het model kan dan door
naar het volgende juryhokje tot alle 5 juryleden bezocht zijn.
Werken vóór het startsein of na het stopsein betekent diskwalificatie. Gebruik van ongeoorloofde
materialen of apparatuur betekent eveneens diskwalificatie.
Zowel voor, tijdens als na de wedstrijd dienen de deelnemers, hun modellen, trainers, coaches, etc. de
wedstrijdleiding met respect te behandelen. Is dit niet het geval dan betekent dit diskwalificatie van de
desbetreffende deelnemer. Dit ter beoordeling aan de wedstrijdorganisatie.
Indien een deelnemer in de prijzen valt (eerste, tweede of derde plaats) en de deelnemer is niet bij de
prijsuitreiking, dan zal deze plaats en bijbehorende prijs voor desbetreffende deelnemer vervallen. De
eerstvolgende deelnemer in de ranglijst zal dan deze plaats innemen.
Jury
De jury bestaat uit minimaal 3 personen, waaronder een onafhankelijke juryvoorzitter die het verloop
controleert van de procedures en deskundige juryleden vanuit de branche. De jury zal tijdens de
wedstrijd niet op de wedstrijdvloer aanwezig zijn, maar krijgt een speciale ‘’jury training’’.
Bij het staken der stemmen is het oordeel van de juryvoorzitter doorslaggevend.
De wijze waarop de deelnemers te werk gaan, wordt dus niet beoordeeld. Alleen het eindresultaat telt.
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Beoordeling
De jurering geschiedt aan de hand van het deelnamenummer, dat voor aanvang van de wedstrijd aan
de deelnemer is toegekend. De namen van de deelnemers of hun modellen zijn dus bij de jury niet
bekend. De jurering van de modellen geschiedt ‘blind’ en de jury krijgt dus alleen de handen van de
modellen te zien.
Informatie van huishoudelijke aard
•
De deelnemers dienen zich voor aanvang van de wedstrijd te legitimeren aan de hand van een
geldig identiteitsbewijs.
•
De modellen moeten tot het einde van de jurering in de beoordelingsruimte blijven. Het verdient
aanbeveling iets (te lezen) mee te nemen om het wachten te veraangenamen.
•
De organisatie verstrekt uitsluitend entreekaarten voor de beurs voor de deelnemer en het
model.
•
De modellen dienen 18 jaar of ouder te zijn. Bij twijfel over de leeftijd kan om een id-bewijs
gevraagd worden.
•
Tassen, werkkoffers en lampen moeten na de wedstrijd direct opgeruimd worden. Persoonlijke
bezittingen kunnen niet in de wedstrijdruimte achterblijven.
•
Deelnemers en/of modellen die te laat zijn, worden gediskwalificeerd.
Prijzen
Alle deelnemers ontvangen een op naam gestelde oorkonde en een leuk aandenken. De winnaars
verkrijgen uiteraard ook nog een prachtige beker en de bijbehorende geldprijs. De geldprijzen worden
een maand na afloop van de wedstrijd overgemaakt op een rekeningnummer naar keuze van de
winnaar.
Overig
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluiten de wedstrijdleiding en de juryvoorzitter,
eventueel in samenspraak met de jury. Deze uitspraak is bindend. Het is niet mogelijk hiertegen in
beroep te gaan.
Deelnemers die zich inschrijven, verklaren akkoord te gaan met de inhoud en de strekking van dit
wedstrijdreglement en overige voorwaarden.
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