SOAK OFF MANICURE
Lørdag 8. marts 2014
Kl. 10:30

Konkurrencen er for dig som laver Soak Off manicure på den naturlige negl, med enten en hybrid lak
eller en farvet gele, der påføres som almindelig traditionel lak men hærdes i UV el. LED lampe.
Opgaven er at manicurere 10 natur negle, og lakere den ene hånd med traditionel fransk og den anden
med Rød lak. Konkurrence deltagerne vil have 1 time til at udføre Soak Off Manicuren. Vinderen af
Danmarks mesterskabet i Soak Off Manicure bliver denne gang sendt videre til det Internationale
NAILYMPICS ITALY der afholdes i ROM 2015 (Roma Beauty Show – Roma International Estetica
Opgaven er at manicurerer 10 natur negle, og lakerer den ene hånd med traditionel Fransk og den
anden med Rød. Konkurrence deltagerne vil have 1 time til at udføre Soak Off Manicuren.
Derefter vil et kompetent Dommerpanel vurderer modellernes negle nøje, og der gives point ud fra
skalaen 1-10, hvor 1 er den laveste og 10 højest. Bedømmelsen af neglene vil foregå ved at alle negle
modeller trækker et nummer, dernæst vil modellene blive bedt om at sidde med hænderne bag et
gardin, dommerne vil således kunne bedømme kvaliteten af neglene, uden hensyn tagen til hvem der
har lavet neglene eller hvilken produktmærke der er blevet anvendt. Dommerne vil have 4 punkter
hver at dømme i, således at det ikke er muligt for dommeren at favoriserer nogen, idet der dømmes
samlet ud fra 12 punkter.
Deltager BETINGELSER
Konkurrencen er åben for alle skønhedseksperter der enten har en Kosmetolog el. Negleteknikker
baggrund og af Dansk nationalitet. Det koster kr. 550.- at deltage i DM i Soak Off Manicure. GRATIS
hvis du er medlem af DKF.
Beløbet skal være indbetalt senest 22. februar 2014 på konto: Danske Bank 9570 – 0009106626.
Her skal det fremgå tydeligt hvem der har indbetalt samt påføres at det er for DM i Soak Off Manicure.
Tilmelding på www.dkfnet.dk under konkurrencer
Sidste tilmelding frist samt betaling er fredag den 22. februar 2012
Præmier:
1.ste plads Pokal +certifikat + rejse til de internationale mesterskaber i Italien/ROM + sponsor gaver
2.nd plads Pokal +certifikat+ sponsor gaver
3.die plads Pokal + certifikat +sponsor gaver

Certifikat: Alle deltagere modtager et certifikat, der bekræfter Deres deltagelse i konkurrencen, samt
modtager deres score hvis det ønskes.
Dommerkomiteen afgørelse er endelig. Deltageren anerkender betingelserne for mesterskabet ved
indmeldelse
Program:
Søndag 8. marts.
8:30 - 9:30
Registrering
9:30 – 10:00 Opstilling af produkt og materiale på borde
10:00 - 10:30
Velkomst af deltagere, gennemgang af dagens program samt regler for konkurrencen.
-

Modellens negle tjekkes for rester af materiale og evt. skader på negle plade og bånd.

-

Modellen må ikke have tatoveringer eller smykker på hænder og arme. Modellen skal
have kortærmet bluse på eller kunne trække ærmerne op, under bedømmelsen af neglene.

10:30 - 11:30
Soak Off gel manicure konkurrencen starter
- Under konkurrencen vil der være mindst en kvalificeret supervisor tilstede i rummet for at sikre sig at
reglerne overholdes.
- Tilskuere er tilladt i lokalet, men det er forbudt at kommunikerer med deltagerne.
- Mobile telefoner skal være slukket under hele konkurrencen samt under bedømmelsen.
OBS!: Alle der ikke befinder sig i lokalet hvor konkurrence afholdes kl. 12:30, vil blive diskvalificeret.
Kl. 11:30 Konkurrencen slutter
Når tiden udløber, stopper alle deltagere med at arbejde, rejser sig op og står sammen med deres
model ved det bord, de har arbejdet ved.
- Hver deltager vil, når de bliver bedt om det, forlade deres bord og lokalet, kun modellen bliver
tilbage i rummet, indtil dommerne har foretaget deres bedømmelser.
- Alle modellerne vil dernæst trække et nummer.
- Det er ikke tilladt for modellen at forlade rummet før de er blevet evalueret af dommerne, skulle det
ske, vil de blive diskvalificeret fra konkurrencen, evt. toiletbesøg kan tillades under opsyn af
supervisor.
Kl. 11:30 DOMMERNE VUDERER
1st korte vurdering
De første modeller med nummer 1-3 vil blive bedt om at sidde med hænderne bag et gardin,
dommerne vil således kunne bedømme neglene og hvis nødvendigt tage ekstra notater. Den næste
gruppe af modeller vil følge… indtil alle modeller har været igennem. Dette vil give dommerne et
overblik over kvaliteten af neglene.

2nd mere detaljeret vurdering
Modellerne vil nu blive vurderet individuelt af dommerne og der gives point. Der gives point fra
skalaen 1 til 10, hvor 1 er ”meget ringe” og 10 er ”perfekt”
Efter vurderingen har dommerne, såfremt det ønskes, igen mulighed for at revurderer modellerne
individuelt. Modellerne må først forlade rummet, når alle dommerne har set dem, og de ikke ønsker at
vurderer dem en ekstra gang.
Klasse: SOAK OFF MANICURE Kriterier der dømmes efter
Opgave

Soak off manicuren skal laves som var den skabt på en
Hudpleje el. neglesalon den ene hånd med fransk og den
anden med rød lakering.
1. Form
Den valgte form skal være ensartet fra finger til finger.
Formen der er valgt skal passe harmonisk til hånden.
Oversiden af den frie kant må ikke være ujævn, og den frie
kant går lige ud fra neglepladen.
2. Længde
længden, målt fra neglebånd til den frie kant er i
overensstemmelse mellem matchende negle (Lillefinger til
lillefinger, osv.) og i forhold til hinanden
• længden er afbalanceret til modellens hænder
3. Neglebånd Ingen fileskader eller irritation på den omkringliggende hud.
Lakken er lagt tæt til neglebånd, men berører dem ikke.
4. Pink og
den hvide lak dækker fuldstændig den frie kant af negle,
Hvid “Fransk“ herunder den hårfine kant for enden af neglen. (forsegling)
5. Smile Linie. Ensartet smilelinie på alle negle. Materialet er jævnt påført,
rene linjer, ingen skygger eller ujævnheder, jævn farve.
6. Rød Lak
Den røde lak skal fuldstændig dækker hele neglen (tæt på
neglebånd og alle kanter)
påføringen er glat, jævn og ren, må ikke røre neglebånd el.
huden. Den hårfine kant på neglen er dækket. (forsegling)
7. Overfladen Det færdige resultat af lakeringen har en glat/jævn og
højglans overflade. Ingen buler, knaster, krympning af
materialet eller matte pletter
8. Sidelinjer
Lakken er påført i sidelinjer, og overfladen er jævn og lige.
Sidelinjerne af den naturlige negl er konsekvent formet
9. Produkt
Neglebånd og laterale folder er fri for produkt. Den påførte
Kontrol
lak er påført jævnt og glat uden krympning og striber.
10. Underside
11. Finish
12. Overall

Maximum.
Points 100
5 points

5 points

10 points
10 points
5 points
10 points

10 points
10 points
10 points

Undersiden af neglen er fri for støv, snavs, olie, el.
5 points
overskydende produkt.
kanten af neglene er glatte og færdige, neglene er rene og fri 10 points
for støv
Den valgte Soak off lak komplementerer modellens
10 points
hænderne. Den komplette påføring af lakken er fuldstændig,
og behøver ingen forbedringer

Vigtigt:
● Dommerne dømmer udelukkende ud efter ovenstående kriterier.
● Under bedømmelsen må modellen ikke have nogen former for tatoveringer eller
bære smykker (armbånds ure, ringe, armbånd mm.) på hænder og underarme.
● Modellen bør have en kortærmede bluse på eller ærmerne skal kunne rulles op.

● Der gives point ud fra følgende skala
Scoring Guide

10 – Fejlfri

5 – Middel

9 - Næsten fejlfri

4 - Under middel

8 - Meget godt

3 – Ringe

7 – Godt

2 - Meget ringe

6 - Over middel

1 – Uacceptabel

Andre vigtige informationer.
- Ved at fremsende tilmelding indikerer ansøger at han/hun accepterer alle
betingelser for at deltage i konkurrencen. Enhver form for regreskrav er udelukket.
- Deltagerne skal iføre sig neutralt, helt sort tøj uden reklametryk.
- Deltagerne skal accepterer, at alle billeder, der bliver taget under mesterskaberne
kan bruges i redaktions- og reklameøjemed
- Medbring selv mad og drikkevarer, det bliver en lang dag 

- VINDERNE skal huske at der skal tages billeder og må derfor ikke forlade messen
før dette er gjort.
Vel mødt, Vi håber du vil få en fantastisk dag og ønsker dig held og lykke i konkurrencen.

SPONSOR:

