DKF PRÆSENTERER

DKF Nail Open 2019 - Soak off
REGLER
1.

Konkurrencen tager 1 time (60 min.)

2.

Det må kun udføres på natur negle (ingen forlængelser er tilladt)

3.

Modelens negle skal være u manicureret.

4.

Manicuren/PREP skal udføres i konkurrencen. Håndbad er tilladt. Håndlotion og massage er ikke
nødvending.

5.

Alle modellers negle vil blive tjekket for at sikre at neglene ikke er blevet manicureret og filet inden
konkurrencen.

6.

Alle neglene skal fremstå, så der ikke er tegn på manicure mindst en uge inden konkurrencen.

7.

Hvis der er tegn på manicure inden konkurrencen vil deltageren få fratrukket 5 point fra sit
scoresheet.

8.

Alle negle skal i konkurrencen lakeres med Gele lak. Ikke alm. negle lak.

9.

Topcoat skal påføres til afslutning

10.

Alle produkter skal have labels på så det tydeligt fremgår hvad de forskellige produkter på deltagerens
bord er.

11.

Alle produkter til at udføre en manicure er tilladt

12.

Alle produkter der skal bruges skal være på bordet inden konkurrencen starter.

13.

Det er ikke tilladt at tage yderlige produkter op af tasken eller tage imod noget fra nogen ude fra
konkurrence området når konkurrencen er gået i gang.

14.

Den ene hånd skal lakeres med en solid rød farve.

15.

Den anden hånd med en fransk lakering. Der skal bruges hvid på den frie kant og transparent pink på
neglepladen. Det er ikke tilladt at bruge skimmer eller perlemor.
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DKF Nail Open 2019 - Mixed Media
REGLER
1) Mixed Media er en indleverings konkurrence
2) Mixed Media boksen er lavet helt færdig inden konkurrencen og afleveres ved konkurrence start.
3) Man må gerne aflevere Mixed Media bokse der har været dømt til andre konkurrencer før, dog må de
ikke indleveres til konkurrence igen, hvis de har vundet 1, 2 eller 3 plads, til en hvilken som helt
konkurrence i en hvilken som helst division.
4) Neglene skal designes på tipper og placeres i en transparent æske/boks. Så de kan udstilles til
konkurrencen under hele messen.
5) Det er tilladt både selv at fremstille sin æske/boks eller købe en. Den må dog ikke være mere end 25,4
cm. brede og 10,16 i højden.
6) Hvis æsken/boksen er større end tilladt kan det medføre at den bliver diskvalificeret.
7) Alle Mixed Media bokse skal være 100% færdiggjort inden konkurrencen.
8) Et fuldt sæt med 10 tipper i forskellige str. så det forstiller rigtige negle. Hvis der bruges 10 tipper i
samme længde, vil der blive fratrukket 5 point fra deltagerens scoresheet.
9) Det er tilladt at sammensætte tipperne eller placere dem separat.
10) Som deltager skal du møde personligt op og aflevere din Mixed Media boks.
11) Alle Mixed Media bokse skal være udstillet under hele messen!
12) Tager man ikke sin Mixed Media boks med når messen lukker bliver de IKKE eftersendt. Det er
deltagerens ansvar af hente sin boks når messen lukker.
13) Der skal til hver Mixed Media boks medfølge en maskinskrevet beskrivelse af boksen og hvilke typer af
nailart medier der er brugt. Beskrivelsen skal både laves på engelsk og dansk.
14) Deltageren skal som minimum bruge 3 ud af disse 5 nailart medier: Airbrush, Akryl, Gele, hånd malede
elementer (micro art), Nail art dekrationer som f.eks. perler, sten, guldbarre, folie og knuste skaller.
Bruges der ikke minimum 3 af disse 5 nailart medier, fratrækkes der 5 point fra scoresheet.
15) Alle 3 medier skal udføres på kunstnerisk vis, ellers tæller de ikke som udført.
16) Ingen færdiglavet nailart, færdiglavet 3D nailart eller fimo er tilladt i Mixed Media boksen.
17) Det er kun nailart udført af deltageren selv, der må indleveres.
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18) Alle deltager skal mundligt forklare eller vise hvordan noget nailart er udført hvis de bliver spurgt af
dommerne.
19) Alt nailart anvendt til tipperne, hvad enten det fastgjort eller ej, vil tælle og må ikke strække sig længere
end 1 cm fra tippen, ellers vil 5 point trækkes fra slutresultatet.
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DKF Nail Open 2019 - Fantasy
REGLER
1) Man må gerne genbruge temaer og nailart der har været dømt til andre konkurrencer før, dog må de
ikke bruges til konkurrence igen, hvis de har vundet 1, 2 eller 3 plads, til en hvilken som helt konkurrence
i en hvilken som helst division.
2) Alt nailart skal forberedes inden konkurrencen af deltageren.
3) Alle deltager skal være klar til at mundligt forklare, eller vise hvordan noget er udført, hvis dommeren
spørger.
4) Deltager må kun stille op med nailart de selv har lavet.
5) Alt neglekunst skal være fastgjort på en tip som (base) alle tip længder er tilladt.
6) Alt kunst, pynt, grafik og nailart må være så stort som deltageren ønsker.
7) Tredimensionel grafik skal påføres med acryl eller gele.
8) Rhinesten, fjer, folie, ædelstene, tilbehør, smykker og maling er tilladt.
9) Denne konkurrence viser deltagrens kreativitet, sværhedsgrad og hvor gennemført temaet er blevet
udført.
10) Alle former for sculpturerings og 3D-værktøjer er tilladt. Tråd, folie, balloner, musik og andet elektronisk
udstyr er alle tilladt.
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DKF Nail Open 2019 - Stiletto nail art
REGLER
1) Denne konkurrence kombinerer de elementer der er i nailart og de tekniske aspekter der er i negle
struktur.
2) Deltageren ville blive bedømt på både tekniske men også kunstneriske aspekter.
3) Neglene skal have den traditionelle stiletto form, hvor neglen går ud i en spids.
4) Konkurrencen varer 2 timer (120 min.)
5) Deltageren bestemmer selv om de vil støbe i akryl eller gele og det skal gøres på skabeloner.
6) Tipper er ikke tilladt.
7) Deltageren må bruge produkter med hvilken som helst farver og glimmer.
8) Designarbejde kan indkapsles i neglen og/eller på toppen af neglene med kunst, der ikke er mere end 5
millimeter i højden.
9) Deltageren kan inkorporere alle typer maling og rhinesten til et ekstra kunstnerisk element på toppen af
neglen, men håndmalingen vil kun regne med 20% af den samlede score på alle kunstneriske
scoringskriterier.
10) Neglene vil blive dømt på lignende måde som andre nailart konkurrencer.
11) På førelsen skal udformes efter deltagerens ønske og evne.
12) Gel sealer eller topcoat skal påføres.
13) El fil er tilladt
14) Negle olie er tilladt.
15) El file olie er tilladt.
16) Pinching redskaber og C kurve sticks er tilladt.
17) Det er tilladt at forberede neglen helt, inden konkurrencens start. Dog skal primer først påføres efter
konkurrence start.
18) Skabeloner på ikke forberedes/klargøres inden konkurrencens start.
19) Klistermærker, eller færdiggjort nailart er ikke tilladt.
20) Alt nailart skal kreeres i konkurrencen.
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21) Alle generelle regler gælder i denne konkurrence.
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DKF Nail Open 2019 - Salon style French
REGLER
1) Deltageren skal lakere en hånd med en cremet rød lak. Ingen basecoat ridgefiller eller topcoat er tilladt.
Deltageren bestemmer selv hvilket brand lak de ønsker at bruge så længe det er en cremet lak. Shimmer,
glimmer eller frost er ikke tilladt.
2) Salon style franske negle (pink & hvid) skal laves. Cover pink er tilladt. Dette er negle som du ville lave på din
salon. Dette skal resultere i blødere kanter på de firkantede negle. Stiletto og mandelformede negle er ikke
tilladt.
3) Det er valgfrit om deltageren vil bruge akryl eller gele.
4) Konkurrencen tager 2 timer (120 min.)
5) Topcoat og Gele sealer på den franske hånd er tilladt.
6) Olie er tilladt
7) Vand og sæbe er tilladt at bruge til finish
8) Det er valgfrit om deltagren vil bruge skabelon eller tipper.
9) Det er ikke tilladt at forberede skabeloner inden konkurrencen. Dog må skabelonerne godt være sat sammen
2 og 2 i lag så længe de igen er sat fast på papiret.
10) Neutrale eller klare tipper og skabeloner er tilladt. Ingen hvide tipper er tilladt.
11) El fil er tilladt
12) File olie og creme er tilladt
13) Pinching redskaber og C kurve sticks er tilladt.
14) Det er tilladt at skulpturere den ene hånd i rent clear eller pink akryl /gele. Det er denne hånd der skal
lakeres med rød lak. Den anden hånd skal være fransk, med pink og hvid skulptureret akryl/gele.
15) UV og LED lamper er tilladt at have på bordet. Deltagere skal selv stå for disse.
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