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Részvételi feltételek: 
 

 A körömdíszítő versenyen csak OKJ-s bizonyítvánnyal rendelkező körmös indulhat. 

 A versenyen kizárólag Crystal Nails alapanyagokkal lehet dolgozni. (A felhasználandó 

anyagok listáját kérjük a regisztrációval együtt a verseny helyszínén leadni. (Az 

anyagok ellenőrzése miatt szükséges.) 

 

Általános szabályok:  

 

 A feladat 5 előre elkészített körmöt (bal kézen) a helyszínen dekorálni a kiírás 

témájának és kritériumainak megfelelően. A másik kézen (jobb) természetes, natúr (saját) 

körmöt kell borítani, illetve díszíteni CrystaLac-kal, a helyszínen. A két kéz elkészítésére 

összesen 3 óra áll rendelkezésre.  

 Modellt a versenyző hoz magával! 

 A versenyző felelőssége a megfelelő modellválasztás - minden versenyző a saját 

modelljével dolgozik. 

 Amennyiben valamilyen sérülés található a modell kezén, az pontlevonással jár. 

 A modell a kezén és csuklóján nem viselhet ékszert, tetoválást, egyéb ismertető jelet. 

 A versenyzők nem érhetnek a modellekhez az eligazítás kezdetétől, illetve a 

versenyidő lejárta után. 

 A verseny vége után a modellek nem hagyhatják el a versenyterületet a rendezők 

engedélye nélkül. 

 A mobiltelefonokat a modelleknek és versenyzőknek is ki kell kapcsolni a verseny és 

a zsűrizés teljes ideje alatt. 

 A versenyzők és modelljeik az általunk biztosított CN Hungarian NailArt Cup pólót 

kell viselniük a rendezvény teljes ideje alatt. 
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 A verseny helyszínén a Crystal Nails versenyzőnként biztosít: fehér pamut törölközőt, 

papírtörlőt, szemetest.  Minden további felszerelésről – például asztali lámpa, UV lámpa 

és hosszabbító – a versenyző maga gondoskodik. 

 

Versenykiírás:  

 

 Az előre elkészített épített körmök körömágy hosszabbítással, áttetsző anyagból 

készüljenek, szalon hosszban (maximum 3:2 arányban), szabadon választható 

formában. A körmöt Top Shine fényzselével fedjük, hogy a zsűri ellenőrizni tudja az 

előre elkészített körmöt. 

 Technikailag korrekt köröm építése kötelező. A zsűri a verseny előtt ellenőzi, és 

értékeli az építést, mely a végeredménybe beleszámít. (10 p) 

 Kizárólag épített technika alkalmazható, tip kizárva. 

 A versenyző felelőssége a téma megfelelő megjelenítése. A kiírt téma mindegyik 

körmön jelenjen meg. (10 p) 

 Mindkét kéznél tilos a következők használata: gumigyümölcs, háló, matrica, csipke, 

filc, toll, airbrush, szalvéta technika. 

 Akrilfesték vagy aquarell festék használata csak kontúrozáshoz és árnyékoláshoz 

mindkét kézen megengedett. 

 Kizárást von maga után a körömlakk, a felületre mintaként használt akril és aquarell 

festék. 

 A felület dekorálása a bal kézen kizárólag Royal Gel-lel, jobb kézen kizárólag 

CrystaLac-kal és NailArt CrystaLac-kal történjen. 

 A zsűri pontozza az elkészített munka kidolgozottságát (10p), ötletességét (10p), 

színek harmóniáját (5p), díszítések esztétikus elhelyezését (5p), nehézségi fokát (10p), 

vonalvezetés/vonalvastagságot (10p). 

 Strassz kövek használata megengedett, de csak a köröm 1/10-ét fedheti maximum és 

száma maximum 10db/köröm lehet. 

 A modellt nem kell beöltöztetni, minden versenyző és modell a szervező Crystal Nails 

által biztosított egyen pólóban versenyez.       

 Kizárólag Crystal Nails műköröm alapanyagokból (porcelán, zselé) készíthető a bal 

kézre, előre megépített köröm. A bal kézre kerülő díszítés kizárólag Royal Gel-ből 

készülhet, akril és/vagy aquarell kontúrral, árnyékkal. A jobb kézre kizárólag 

CrystaLac, NailArt CrystaLac kerülhet, akril és/vagy aquarell kontúrral, árnyékkal. 

 


