De Professionelle Danske Negle Mesterskaber
Gele/Akryl
2014
Lørdag 8. marts & Søndag 9 marts

Kvalifikationer:
Betingelserne for det Danske Mesterskab i Gele/Akryl er stillet i overensstemmelser med De internationale
Mesterskaber BEAUTY DUSSELDORF. Deltageren skal være fyldt 18 år, og den model der anvendes minimum
16 år.
Opgave og Mål:
Negleforlængelsen der skabes af konkurrencedeltageren skal være Konkurrence negle. I de 2 ½ der gives til at
konkurrer i, skal der skabes et sæt negle med ensartede hvide extension og ensartet smilelinie på alle 10
negle. Neglesengsforlængelsen el. forlængelsen skal skabes på alle 10 negle ved brug af camouflage gele/akryl
& der skal være en forlængelse på min. 1 mm fra den frie kant af den naturlige negl. Camouflage
Geleen/Akrylen på natur neglen skal være perfekt tonet ned mod neglebåndet i en farve der fader så der ingen
synlige overgang er. Hvid Akryl farve/ gele farve, eller produkter andet end Gele/Akryl er tilladt. Kun hvid Gele
el. Akryl pulver er tilladt.
GÆLDENDE FOR GELE: Paint on gel (tynd konsistens), hvid akryl lak, eller alm. lak er ikke tilladt, KUN HVID
GELE ER TILLADT. Top gel (med producentens label) er kun tilladt at bruge for konkave på underside af
forlængelsen. Neglene på den ene hånd (deltagerens valg højre eller venstre) skal lakeres med rød lak, og
den anden (den ulakerede hånd) bruges en top Gel. Top gel skal være helt klar uden glimmer eller
transparenter farve. Klar lak (top coat), eller buffer for at skabe glans er ikke tilladt. Det er tilladt at bruge en
Gele pensel til eller en helt ren neglelaks pensel til at påføre den røde lak. Det er tilladt at bruge Base coat
og Top coat ligeså er det tilladt at bruge negleolie eller/og håndcreme/lotion. Dog vil der for hænder der er
badet i håndcreme eller olie blive fratrukket point.
GÆLDENDE FOR AKRYL: Neglene på den ene hånd (deltageren vælger selv hvilken) skal lakeres med rød lak,
og neglene på den anden hånd skal poleres til højglans med en ”high shine Buffer” Top gele eller klar lak er
ikke tilladt. Den røde neglelak vil blive udleveret af ”gulv” dommeren efter konkurrences start. Det er kun
tilladt at bruge den udleveret en neglelak. Ingen andre neglelakker og topcoats er tilladte, Det er tilladt at
bruge en Gele pensel eller en helt ren neglelak pensel til at påføre den røde lak. Det er tilladt at bruge Base
coat og Top coat ligeså er det tilladt at bruge negleolie eller/og håndcreme/lotion. Dog vil der for hænder
der er badet i håndcreme eller olie blive fratrukket point.

Negleforlængelsen der skabes skal følge de specifikke kriterier der stilles. Strukturen og formen på
forlængelsen kan blive bestemt ved konkurrencen.
Brugen af tipper og/el. Negle forme er tilladt. Negle tipper skal være klare el. naturlige ingen brug af hvide
tipper er tilladt. Det er ikke tilladt at Præparerer tipper el. negleforme før konkurrencen, hvis sådant, vil det
blive konfiskeret af dommerne. Når Konkurrencedeltageren beslutter at benytte tipper, skal tipboksen være
helt ny og forseglet fra producentens side eller 20 separate og ikke præpareret løse tipper. Det er ikke tilladt
at præparerer negleforme inden konkurrencen. Aluminiums papir der anvendes under formen for ekstra
support er tilladt, men skal ligge flade på negle bordet i starten af konkurrencens, u-klippet og ikke placeret
på negleformen.
-Det er ikke tilladt at bruge eklektiske file i konkurrencen.
-På undersiden af neglen (Konkave) fra forlængelsen, skal der minimum være 1 mm. synlig af den anvendte
camouflage forlængelse og det resterende af negleforlængelsen skal være hvid. Linjen mellem camouflagen og
den hvide forlængelse skal være synlig og vel defineret.
- Alle tasker med produkter, jakker og håndtasker må ikke være i nærheden af neglebordet, og det er ikke
tilladt for konkurrencedeltageren af hente og bruge produkter fra tasker og lign. efter konkurrencens start.
Gulv dommeren vil overvåge dette.
Konkurrence betingelser:
Alle konkurrence deltager medbringer der egen model til konkurrencen. Det er ikke tilladt for negle modellen
at bære smykker, ure eller have synlige tatoveringer på hænder og arme. Neglemodellen bør have korte
ærmer på sin bluse/skjorte/T-shirt eller ærmer der kan trækkes op helt op til albuen. Den naturlige negleplade
må gerne være manicureret inden konkurrencen, den frie kant af naturneglen må maximalt have en længde på
2mm. Der må ikke været filet/buffet på Naturneglens overflade, den skal have en naturlig negleglans. Der må
ikke præpareres negle inden konkurrencen på konkurrence området. Neglenes tilstand og huden omkring
neglen vil blive kontrolleret og markeret ved hånd/negle bedømmelsen inden konkurrencen, af gulv
dommeren. Det er ikke tilladt at ryge eller bruge mobil telefon under konkurrencen. Brugen af mobil telefon
som ur/timer er tilladt dog skal mobilen være på lydløs el. vibrator. Brugen af Ipod el. Mp3 er tilladt, men
volumen skal være således at det ikke forstyrre de andre konkurrence deltager. Reglerne vil blive opretholdt at
gulv dommeren.
Præmier/Diplomer:
De 3 første placeringer vil modtage Diplom, Pokal samt Sponsor gaver. Øvrige deltager vil få Certifikat på deres
deltagelse.
Vinderen af 1.st pladsen kvalificerer sig til Det International Nail Championship 2015 i Düsseldorf og vinderen
vil få rejse + ophold for sig selv og dennes model dækket af Dansk Kosmetolog Forening. Såfremt vinderen af
1st. pladsen bliver forhindret i at deltage ved De Internationale Mesterskaber er det dennes pligt at meddele
dette i rimelig tid til DKF således at vinderen af 2.nd pladsen får mulighed for at overtage og så fremdeles.

Bedømmelseskriterie:
Mål:

Negleforlængelsen der skabes af Konkurrencedeltageren skal være en KONKURRENCENEGL

1. Form: Den valgte form skal være ensartet og sammenhængende på alle 10 negle. Kun den firkantet
(90◦) el. Firkantet/Ovale form er tilladt. Stilletto, mandelformet eller andre ukorrekte former er ikke
tilladt. Max Point 10
2. Længde: Længden skal være sammenhængende og ens på alle ti negle. Neglesengen på lillefingeren
skal være 2mm. kortere end neglesengen på langefinger og tommefinger, og neglesengen på ring og
pegefinger skal være 1mm. kortere end neglesengen på langefinger og tommelfinger. Den maximale
længde på konkurrence neglen skal være 1:1 eller den hvide forlængelse skal være samme længde
som neglesengen fra neglebåndet til det dybeste punkt i smilet. Minimum længden på den hvide
forlængelse skal være 50% af længden på neglesengen fra neglebånd til det dybeste punkt i smilet.
Længden vil blive vurderet af dommerne ud fra sværhedsgraden (længer og ensartet som mere
vaskeligt) Eksempel: når der arbejdes 80%. Når neglesengen fra neglebåndet til det dybeste punkt i
smilet er 20mm i længde på langefinger og tommelfinger, skal længden på den hvide forlængelse være
16mm i længde fra dybeste punkt i smilet til hårlinien med en total længde på 36mm. Ring og
pegefinger skal så have en neglesengs længde på 19mm og den hvide forlængelse 15,2mm med en
total længde på 34,2mm. Lillefingerens negleseng skal da være 18mm, med en hvid forlængelse på
14,4 mm og en total længde på 32,4mm. MAX POINT 10
3. Side linjen: set fra ”siden” + set fra ”oven” Sidelinjen skal når den ses fra siden, være parallel med
hinanden. Den øverste side linje og nederste side linje skal være parallel med hinanden. Sidelinjen når
den ses fra oven, skal den ikke være breder end den naturlige negls laterale side linje eller filet væk.
Sidelinjen kan være lige eller lidt tilspidset. Når sidelinjen ses fra hårlinjen skal de have samme højde.
MAX POINT 10+10

4. Apex: Apex skal være ensartet på alle ti negle. Når der ses fra siden skal apex være mellem 25% og
50% af længden fra neglebåndet til hårlinjen. MAX POINT 10
5. Konveks & Konkave: Konveks og Konkave skal være eneartet på alle 10 negle når der ses fra neglens
hår linje perspektiv. Konveks= buer indad () og Konkave = buer nedad )( MAX POINT 10 + 10

6. C-kurve: C kurven skal være 40-50 % på alle 100 % cirkler og skal være ensartet og sammenhængende
på alle 10 negle. MAX POINT 10
7. Neglebånd: Negle bånds området og den laterale sidevæg fra den naturlige negl skal være perfekt
tonet med produktet der er brugt i konveks og må ikke have nogen synlige eller tydelige kanter.
MAX POINT 10
8. Hår linjen: Hårlinjen skal være så tynd som et visitkort eller tyndere og ens og konsistens på alle ti
negle. MAX POINT 10

9. Smile linjen + Hvide frie kant: Smilelinjen skal være lavet på alle ti negle og skal være ensartet. Der må
ikke være nogen skygger i smilelinjen og kanten af smilet skal være skarpt og synligt samt ensartet.
Den hvide forlængelse må kun være skabt i hvid akryl pulver eller hvid gele. Der må ikke være nogen
luftbobler. MAX POINT 10 + 5
10. Neglesengsforlængelsen: Neglesengs forlængelsen må ikke vise nogen synlige afgrænsning linjer og
skal være perfekt tonet til neglebåndet og den laterale sidevæg. Neglesengsforlængelsen skal når den
ses fra den konkave (undersiden af forlængelsen) vinkel, have minimum 1mm synlig længde. Den
resterende neglelængde skal være hvid men en skarp og synlig linje mellem camouflagen og det hvide.
MAX POINT 10
11. Lakering & Polering: Hånden med lakeringen (Konkurrencedeltageren vælger selv hvilken) skal være
lakeret ensartet på alle 5 fingernegle med 1mm fra neglebåndet eller med lak påført under
eponychium (højere sværhedsgrad), uden striber eller synlige penselstrøg i lakeringen eller lak på
huden. Neglene på den U lakerede hånd skal være poleret til ”high shine” over hele overfladen af
convex. Der må ikke være nogen synlige filespor. Der må ikke være nogen matte områder i overfladen
grundet ujævnheder og arbejdet skal udføres med en højglans buffer uden brug af top gel eller top
coat. MAX POINT 10+5

12. Pasformen/ produkt rester + helhedsindtryk: eksakte fittings af de brugte negleforme el. tipper (ved
brugen af tipper skal kontakten med neglen tones til transparent) uden rester af lim, filestøv og lak
under forlængelsen. MAX POINT 10 Der bør ikke være nogen fileskader på den naturlige negl eller
huden omkring neglen, som ikke var noteret inden konkurrences start. Konkurrencen neglen skal være
skabt ud fra overstående kriterier. MAX POINT 10
Total MAX POINT 160

