WEDSTRIJDREGLEMENT
Benelux Soak-off Polish wedstrijd 2020
De Benelux Soak-off Polish wedstrijd wordt georganiseerd door Nail Design Magazine en vindt plaats
op zaterdag 14 november 2020 in Sint Niklaas.
Opdracht
De opdracht voor de Benelux Soak-Off Polish Wedstrijd 2020 luidt: het aanbrengen van een soak-off
gel of soak-off gel polish (gel-lak), volgens een professioneel systeem naar keuze, van om het even
welk merk. Traditionele nagellak is niet toegestaan. De nagels van één hand dienen een effen rode
kleur te krijgen. De nagels van de andere hand dienen een traditionele French manicure te krijgen,
met wit op de vrije rand en rozetinten op de nagelplaat. Deelnemers hebben 45 minuten de tijd deze
opdracht te voltooien.
•
•
•
•

•
•

De nagels van het model moeten voor de wedstrijd al voorbereid zijn voor het plaatsen van de
Soak Off. Dit moet dus thuis gebeuren en niet op de wedstrijdvloer. Ook niet op de
wedstrijdvloer net voordat de wedstrijd begint.
Op de nagels wordt een soak-off gel, soak-off gel polish of gel-lak aangebracht volgens een
professioneel systeem naar keuze, van om het even welk merk. Traditionele nagellak is niet
toegestaan.
De nagels van één hand dienen een effen rode kleur te krijgen.
De nagels van de andere hand dienen een traditionele French manicure te krijgen, met wit op
de vrije rand en rozetinten op de nagelplaat, waarbij geen glitters, shimmers of
parelmoerkleuren mogen worden gebruikt. Er mogen geen sjablonen gebruikt worden. Het
verkrijgen van een smile-line is enkel toegestaan door het tekenen en aflijnen met de vrije
hand!
Het gebruik van olie is toegestaan.
De volgende producten mogen niet gebruikt worden: lanoline, lotion, crème of producten,
nagellak top coat, andere gel producten.

Inschrijving
Het inschrijfgeld bedraagt voor abonnees op Nail Design Magazine € 40,00. Voor anderen bedraagt
het inschrijfgeld € 80,00. Inschrijving is alleen mogelijk via de website van het Nail Design Magazine
www.naildesign-magazine.nl. Na inschrijving ontvangen alle deelnemers een factuur voor het
inschrijfgeld. Het inschrijfgeld dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan.
Indien het inschrijfgeld niet op tijd is betaald kan dit reden zijn tot diskwalificatie, terwijl de
betalingsverplichting blijft bestaan. Je inschrijving tot deelname wordt pas na betaling definitief
verwerkt. Een late betaling kan tot gevolg hebben dat je op de reservelijst komt te staan. Restitutie
van het inschrijfgeld bij annulering van de deelname is helaas niet mogelijk. Mocht je onverhoopt
niet mee kunnen doen, laat het dan zo spoedig mogelijk weten aan de wedstrijdorganisatie via een email naar wedstrijden@naildesign-magazine.nl, zodat we iemand van de reservelijst kunnen
benaderen.

Deelnemer
De wedstrijd is toegankelijk voor alle professionals uit de beauty branche binnen de Benelux (België,
Nederland & Luxemburg).
De deelnemers dienen zich voor aanvang van de wedstrijd te legitimeren aan de hand van een geldig
identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort, ID-kaart).
Internationale deelnemers kunnen meedoen, maar zonder mededinging naar de titel BeNeLux
Kampioen. Bij een minimum van 5 internationale deelnemers wordt er een aparte beker voor de
beste internationale deelnemer ter beschikking gesteld.
Modellen
De keuze van het model is belangrijk. Modellen met vlekkeloze handen en een fraai recht nagelbed
verdienen de voorkeur. De modellen moeten natuurlijke nagels zonder enig product hebben.
Aangezien de nagels niet verlengd mogen worden tijdens of voor de wedstrijd is het belangrijk dat
het model mooie nagels op 1 lengte heeft. De minimum leeftijd voor een model is 18 jaar, bij twijfel
zal dit gecontroleerd worden aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.
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. Tatoeages op de armen zijn wel toegestaan. Als grens wordt
aangehouden dat de tatoeages niet onder, waar normaal gesproken het horloge zit, vandaan mag
komen. Kijk dus ook goed of het model geen grote moedervlekken, wijnvlekken, brandvlekken, etc.
heeft. Lange mouwen moeten opgerold kunnen worden tijdens de jurering.
De handen van het model worden vooraf gecontroleerd. Let op: zowel voor wondjes aan de handen
of nagelriemen die tijdens de wedstrijd ontstaan worden punten afgetrokken!
Modellen mogen alleen onder begeleiding van de wedstrijdleiding gebruik maken van het toilet.
Producten & Benodigdheden
Deelnemers moeten alle noodzakelijke elektrische benodigdheden zelf meebrengen. Daaronder
vallen bijvoorbeeld UV/LED-lamp, verlengsnoer, adapter en tafellamp.
Er mag met ieder merk gewerkt worden, mits alle producten gelabeld zijn.
Bij twijfel of het over een Soak Off Product gaat, behoudt de jury zich om enkele nagels af te weken.
Wanneer ontdekt wordt dat er gewerkt werd met een non-soak Off product, wordt de deelnemer
onmiddellijk gediskwalificeerd.
Procedure
Iedereen die zich inschrijft voor deze wedstrijd krijgt vooraf het wedstrijdreglement toegestuurd. Zo
kunnen alle deelnemers zich optimaal voorbereiden op de wedstrijd.
Deelnemers dienen zich uiterlijk een half uur voor aanvang van de wedstrijd te melden bij de
inschrijftafel. Op volgorde van aanmelding wordt bepaald welke werktafel de deelnemer en het
model krijgt toegewezen. De nagels van het model worden vooraf gecheckt. Hierna mogen geen
voorbereidende handelingen meer worden verricht bij het model. Als de floor judges zien dat er wel
een verlenging is gemaakt betekent dit diskwalificatie.

Tevens krijgt het model een polsbandje met daarop het deelnamenummer, waarop zij later wordt
gejureerd.
Deelnemers krijgen 45 minuten de tijd voor deze wedstrijd. Daarna dienen de deelnemers de
wedstrijdvloer te verlaten. Werken vóór het startsein of na het stopsein betekent diskwalificatie.
De modellen worden begeleid naar de wachtruimte voor de juryhokjes en blijven tot de jurering
beëindigd is. Zij mogen deze ruimte uitsluitend verlaten na toestemming van de wedstrijdleiding onder bepaalde voorwaarden en zo nodig onder begeleiding. Het is belangrijk dat de modellen in
deze ruimte blijven tot iedereen gejureerd is, aangezien er een mogelijkheid bestaat dat sommige
modellen worden terug geroepen door de jury bij eventuele onduidelijkheden. Modellen die zich niet
aan deze regels en voorwaarden houden, worden gediskwalificeerd.
Divisies
Het Benelux Kampioenschap Soak Off kent 2 divisies1: Beginners en Gevorderden. De deelnemer
moet dus rekening houden met inschrijven in de juiste divisie. Dit wordt bij aanmelding voor aanvang
van de wedstrijd nog gecontroleerd door de wedstrijdleiding. De wedstrijdleiding behoudt zich het
recht voor om deelnemers in een andere divisie te plaatsen, indien daartoe aanleiding is, zelfs op de
wedstrijddag zelf.
Beginners divisie Soak Off
• Je hebt nog nooit eerder mee gedaan aan een Soak Off wedstrijd.
• Je hebt wel eerder mee gedaan aan de Benelux Soak Off wedstrijd en hebt geen plaats 1 t/m 5
behaald.
• Je hebt wel eerder meegedaan aan een andere (inter)nationale Soak Off wedstrijd maar nog
nooit een podiumplaats behaald.
Gevorderden divisie Soak Off
• Je hebt wel eerder mee gedaan aan de Benelux Soak Off wedstrijd en hebt plaats 1 t/m 5
behaald.
• Je hebt eerder meegedaan aan een andere (inter)nationale Soak Off wedstrijd en een
podiumplaats behaald (1, 2 of 3).
• Je hebt nog nooit eerder mee gedaan aan een (inter)nationale Soak Off wedstrijd, maar wilt zelf
graag meedoen in de gevorderden divisie, omdat je vindt dat je daar thuishoort.
Einde wedstrijd
Als het sein voor einde wedstrijd is gegeven, mag er niet doorgewerkt worden. Gebeurt dit wel dan
betekent dit diskwalificatie. Deelnemers worden verzocht hun spullen op te ruimen en de
wedstrijdvloer te verlaten.
De modellen worden onder begeleiding naar de jury gebracht. Deelnemers mogen niet mee.
Vervolgens worden de modellen opgeroepen om naar de juryhokjes te gaan voor hun beoordeling.
Wij verzoeken de modellen zo min mogelijk met elkaar te praten tijdens de beoordeling, zodat de
jury zijn opperste concentratie kan behouden.
Let er op dat het polsbandje met het deelnamenummer goed te zien is voor de jury en draai deze
met het nummer naar boven.
1

Zijn er minder dan 5 deelnemers in één van de divisies, dan zullen divisies worden samengevoegd.

Let erop dat de modellen de juryruimte pas mogen verlaten nadat dit door de wedstrijdleiding is
aangegeven.
Jury
De jury bestaat uit 3 tot 5 deskundige nationale & internationale juryleden vanuit de branche,
waaronder een onafhankelijke juryvoorzitter die het verloop controleert van de procedures. De jury
zal tijdens de wedstrijd niet op de wedstrijdvloer aanwezig zijn, maar krijgt een speciale jurytraining.
Ieder jurylid zal door middel van een loting zijn eigen criteriapunten krijgen en jureert ook alleen
deze punten. 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.
Beoordeling
De jurering geschiedt aan de hand van het deelnamenummer dat voor aanvang van de wedstrijd aan
de deelnemer en het model is toegekend. De namen van de deelnemers of hun modellen zijn dus bij
de jury niet bekend. Er wordt ‘blind’ gejureerd, het jureren gebeurt dus zodanig dat de juryleden
alléén de handen van de modellen te zien krijgen.
Er wordt tijdens de beoordeling gewerkt met een 10-puntensysteem, waarbij 1 het laagst is en 10
foutloos.
Prijzen
Alle deelnemers aan deze wedstrijd ontvangen een op naam gestelde oorkonde.
De winnaars (1, 2 en 3) winnen een beker. Voor de beste internationale deelnemers is er eveneens
een beker, indien er minimaal 5 internationale deelnemers zijn.
Na de prijsuitreiking worden de winnaars verzocht in de buurt van het wedstrijdpodium te blijven
aangezien er door de media nog foto’s gemaakt zullen worden.
Na afloop van de prijsuitreiking is voor alle deelnemers een scoreformulier beschikbaar.
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.
Overig
•
Als de wedstrijd is begonnen, mogen deelnemers niets meer uit hun meegebrachte
nagelkoffer of –tas halen. Alles moet al uitgestald zijn op tafel.
•
Tijdens de wedstrijd is eten en roken niet toegestaan op de wedstrijdvloer. Er mogen alleen
non-alcoholische drankjes worden genuttigd.
•
Alle foto’s en video’s die worden gemaakt door de organisatie of haar personeel zijn eigendom
van de organisatie en mogen worden gebruikt op welke manier dan ook, die de organisatie
gepast acht, zonder dat daar een compensatie aan verbonden is voor modellen en/of
deelnemers.
•
Op de wedstrijdvloer zijn tijdens de wedstrijd geen mobiele telefoons toegestaan bij modellen
en deelnemers.
•
Een grote klok zal in de wedstrijdruimte de tijd aangeven.
•
Communicatie met mensen buiten de wedstrijdvloer is tijdens de wedstrijd niet toegestaan.

•

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.

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 het inschrijfgeld betalen, verklaren akkoord te gaan met de inhoud en de strekking
van dit wedstrijdreglement en overige voorwaarden.

BEOORDELINGSCRITERIA
Soak-off Polish 2020

Onderdeel

1. Vorm
2. Lengte

3. Smile line

4. Roze / wit applicatie
(french)

5. Rode lak

6. Cuticle Area

7. Surface

8. Productresten /
wondjes

9. Product control
10. Overall Impression

Uitleg

De gekozen vorm moet consistent zijn op alle tien de nagels.
De gekozen vorm moet passen bij de hand.
De lengte moet, gemeten vanaf de nagelriem tot de vrije rand,
gelijk zijn op gelijke vingers (dus pink en pink, duim en duim,
etc.). Ze moeten in verhouding zijn tot elkaar.
De lengte moet in balans zijn met de hand van het model.
De smile-line moet op alle nagels gelijk en consistent zijn. Er
mogen geen schaduwen in zitten en het eindpunt moet scherp en
zichtbaar zijn. Het diepste punt van de smile-line moet in het
midden zitten en de eindpunten van de smile-line moeten op
dezelfde hoogte zitten. De smile-line mag niet recht zijn.
Past de vorm van de smile-line bij de natuurlijke nagel?
De witte soak-off polish bedekt de gehele vrije rand (free edge)
van de nagels, inclusief de haarlijn (voorkant van de vrije rand) en
de onderste zijlijnen. Het wit is egaal zonder schaduw.
De roze soak-off polish egaal, zonder strepen of schaduwen.
De nagels van de hand die rood gelakt worden, moeten op een
consistente manier en op dezelfde manier op alle 5 de nagels,
met maximum 1 millimeter ruimte in het nagelriemgebied óf de
lak aangebracht in het eponychium (hogere moeilijkheidsgraad)
worden. De haarlijn (voorkant van de vrije rand) en de onderste
zijlijnen moet eveneens mee gelakt zijn. De lak mag geen strepen
vertonen en ook niet op de huid zitten.
Het product is zo dicht mogelijk tegen de nagelriem en zijwallen
aan gezet, maar raakt de nagelriem en zijwallen niet met
maximum 1 millimeter ruimte
Het gehele oppervlakte van de nagels moet egaal zijn. Er mogen
geen hobbels of rimpelingen voel- of zichtbaar zijn, Het oppervlak
moet een super glans hebben, er mogen geen matte plekken
zichtbaar zijn.
Er mag geen vijlstof meer aanwezig zijn, tevens mag er geen
product op de huid zitten, of overvloedige nagelriemolie.
De natuurlijke nagel en het omringende weefsel mogen geen
nieuwe verwondingen bevatten.
Aan de onderkant van de nagels mogen geen productresten
aanwezig zijn.
Het product moet dun opgebracht zijn. Het product moet vrij zijn
van rimpels, strepen en luchtbellen.
De soak-off polish applicatie is compleet af en behoeft geen
verbetering. Is de set meer dan salonwaardig, is de set de titel
van Benelux kampioen waardig?
Totaal aantal punten:

Maximaal te
behalen
punten
10
10

10

10

10

10

10

10

10
10

100

