Opća pravila i informacije

* Govorite kada vidite!!!!
Ako vidite ili osjetite da natjecatelj krši pravila, morate nam to reći
******* ISKLJUČIVO ZA VRIJEME DOGAĐANJA / PRETVORBE!********

Pravila 2019/2020
Europsko natjecanje Nailpro Europe otvoreno je za sudjelovanje stručnjaka iz industrije noktiju koji
posjeduju licencu ili kvalifikaciju za pružanje usluga. Studenti i majstori iz zemalja u kojima nije
potrebna licenca mogu sudjelovati. Organizatori zadržavaju pravo zatražiti dokument o kvalifikaciji
ili obuci.
** SVA PRAVILA SU PREDMET DISCIPLINE TIJELA I DISKVALIFIKACIJA**

1.

natjecateljske godine.

Za sav rad koji se obavlja za određenu nominaciju
trebao bi pripadati natjecatelju koji je registrirao
kandidaturu, a samo on. U slučaju kršenja ovog
pravila, natjecatelji će biti isključeni iz sudjelovanja
u bilo kojem natjecanju Nailpro ili NAILPRO u
trajanju od jedne godine.

5.

Natjecatelji moraju stići na vrijeme do mjesta
registracije prije početka natjecanja kako bi dobili
cjelovite informacije o natjecanju. Natjecateljima
koji su kasnili nije dopušteno natjecanje. Radovi
u kategorijama nail arta mogu biti dovedeni na
konkurenciju od strane trećih osoba. Organizatori
nisu odgovorni za rad trećih osoba.

2.

Natjecatelji se mogu natjecati u nekoliko
nominacija. Organizator mora pribaviti zahtjev za
sudjelovanje na natječaju i predati natjecatelju
registar. NAILPRO će biti odgovoran samo za sve
promjene u registraciji tijekom natjecanja. Nećemo
prihvatiti prijave bez registracije na stranicama i
nećemo biti odgovorni za dobivanje registracije od
natjecatelja.

6.

Natjecatelji su dužni osigurati sve potrebne
materijale i instrumente za rad, uključujući i
svjetiljke (ako nije drugačije određeno). Materijal
mora biti u originalnim kutijama s naljepnicama,
bezimeni materijal je zabranjen.

3.

7.

Svi radovi moraju biti izvedeni unutar natjecateljskog
polja, osim u posebnim slučajevima određenim
pravilima. U slučaju da NAILPRO sazna da je došlo
do kršenja ovog pravila, natjecatelj će biti isključen
iz sudjelovanja na Nailpro natjecanju Europe
godinu dana.

Natjecatelj dobiva jednu stolicu - ako ostale stolice
nisu potrebne, možete upotrijebiti 2, ali ako ima
dovoljno stolica, morat ćete se odreći dodatne
stolice.

8.

4.

Konačna pravila će biti objavljena na brifingu
5-15 minuta pre početka takmičenja (ukoliko nije
propisano drugačije)

Organizatori zadržavaju pravo diskvalificirati
natjecatelje ili modele ili oduzeti bodove za kršenje
pravila Nailpro prvenstva, bez obzira je li došlo do
povrede prije ili za vrijeme natjecanja. U slučaju
kršenja pravila nakon dodjele i dodjele nagrada,
diskvalificirani natjecatelj mora vratiti sve primljene
nagrade i titule organizatorima Nailpro-a.
Osim toga, bit će uklonjena iz sudjelovanja na
NAILPRO ili NAILPRO natjecanjima tijekom jedne

9.

Tijekom brifinga natjecateljima je zabranjeno
dodirivanje modela materijala i pribora prije
početka natjecanja. Nepoštivanje pravila dovodi do
diskvalifikacije.
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10.

Svi zabranjeni materijali ili instrumenti pronađeni
na radnoj površini tijekom natjecanja bit će
oduzeti. Natjecatelj koji prekrši pravila može biti
diskvalificiran odlukom organizatora. Zaplijenjeni
materijali i instrumenti bit će vraćeni na zahtjev
natjecatelja, tek nakon dodjele nagrada.ceremonije
dodele nagrada.

11.

**. Prije početka natjecanja natjecatelj je dužan
na radni stol staviti sve potrebne instrumente i
materijale. Sve vrećice moraju biti pričvršćene.
Zabranjeno je uzimati bilo što iz torbe nakon
početka natjecanja, bez dopuštenja i nazočnosti
tehničkog suca ili organizatora.

17.

Čim tehnički sudac objavi kraj natjecanja, model
mora porasti i slijediti upute. On nema pravo
napustiti teren za natjecanje.

18.

*Suci i zaposlenici Nailpro-a zadržavaju pravo
hodati u natjecateljskom polju u bilo koje vrijeme
kada smatraju da je potrebno provjeriti tablice za
proizvode koji nisu dopušteni tijekom tekućih ili
budućih natjecanja. I oni će to učiniti!

19.

Ako se natjecatelj ne slaže s rezultatima ili sa
ocjenom suca, to treba izraziti na pristojan način.

12.

Kutije ili spremnici koji sadrže cirkon ili kamenje
zabranjeni su na radnoj površini u bilo kojem
trenutku.

20.

Ako se postavlja pitanje o kršenju pravila, potrebno
ga je odmah objaviti. NE čekati natjecanje ili zadatak.
Ako se to dogodi kasnije, dobit ćete sankcije.

13.

Natjecatelji ne smiju biti u sudskoj zoni ili u blizini
nadležnog područja. Diskvalifikacija slijedi kršenje
pravila.

14.

Nakon početka natjecanja, natjecateljima i
modelima nije dopušteno napuštanje mjesta
natjecanja bez dopuštenja sudaca na terenu ili
osoblja. Kršenje podrazumijeva diskvalifikaciju.

15.

21.

Ako natjecatelj uvrijedi ili izrazi nesposobnost
ili nezadovoljstvo, sudac će razmotriti hoće li
diskvalificirati natjecatelja i lišiti ga prava na
sudjelovanje na jednom ili svim prvenstvima Europe
Nailpro.

22.

Organizatori i osoblje prvenstva zadržavaju pravo
konačnog tumačenja pravila.

Kada je najavljen, natjecatelji moraju očistiti svoje
radne površine i napustiti teren za natjecanje.

16.

Tijekom ocjenjivanja radova modeli ne smiju
komunicirati sa sudijom ili jedni s drugima.

16 A.

23.

Autorska prava - apsolutno je zabranjeno kopirati,
stvarati analogni ili cjeloviti dizajn. Sva Nailpro
pravila su zaštićena autorskim pravima i sva prava
pridržana. Nije dopušten dizajn koji ima sličnosti.
Kazne se dodjeljuju suci, a diskvalifikacija je
moguća.

** Pristupno područje natjecanja namijenjeno
je natjecateljima, modelima i osoblju NAILPRO
natjecanja. Svatko tko uđe na teren s natjecateljem
ili modelom i / ili se približi natjecatelju ili isporuči
predmete bez dozvole poda Sage, natjecatelj će biti
kažnjen s 5 bodova bez ikakvih pitanja!
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Мodeli
Pošaljite ovaj odjeljak svojim modelima i uvjerite se da su navedeni u svakom od gore navedenih pravila!

1.

Natjecatelji su dužni sami osigurati modele.
Modeli moraju biti stariji od 18 godina. Ako je
model mlađi od 18 godina (ne mlađi od 14 godina),
mora dati dopuštenje roditelja ili osigurati njihovu
prisutnost. Na zahtjev organizatora, model mora
imati putovnicu. Rad se može izvoditi samo živim
modelima.

2.

Natjecatelji i njihovi modeli u potpunosti su
odgovorni za upoznavanje, razumijevanje i
poštivanje pravila. Nepridržavanje istih može
dovesti do uklanjanja bodova ili diskvalifikacije od
strane organizatora Nailpro Europe.

5.

Modeli ne smiju imati nakit (na prstima,
zglobovima, itd.), Uključujući satove. Za kršenje
ovog pravila, suci imaju pravo uzeti 5 bodova u
kategoriji ili iz glavne skupštine. Ovo se pravilo
ne primjenjuje na kategoriju Fantasy Nail Art.

6.

Modeli ne smiju pomicati sučevu zavjesu
tijekom postupka ocjenjivanja.

7.

3.

Modeli ne smiju spustiti glave na stolove
tijekom suđenja! Ako model ne surađuje
sa sucima, natjecatelj će dobiti 5 bodova.
Ako se model i dalje ne ponaša u skladu s
pravilima, natjecatelj može biti diskvalificiran.
Tijekom procesa ocjenjivanja, modeli ne smiju
razgovarati s drugim modelima ili sucima. Ne
mogu koristiti mobilne telefone tijekom cijelog
postupka.

4.

o kršenju pravila, ravnatelj natjecanja će
odlučiti hoće li natjecatelje diskvalificirati za
neprihvatljivo ponašanje modela.

Tijekom natjecanja, model ne smije pomoći
natjecatelju. Model ne smije upuhivati prašinu
ili lizati nokte tijekom natjecanja do kraja
ocjenjivanja. Ako tehnički sudac izda upozorenje

Čim tehnički sudac objavi kraj natjecanja,
natjecatelj mora odmah prestati raditi,
odmah ukloniti sve materijale i instrumente
iz ruke, udaljiti se od radne površine i
napustiti natjecateljsko polje. Natjecateljima
je zabranjeno dodirivati ruke modela
prije ocjenjivanja radova. Kršenje pravila
podrazumijeva diskvalifikaciju.

8.

Svaki Nailpro zaposlenik u natjecateljskom polju
ima pravo uzeti 5 bodova s bilo kojim natjecateljem
koji krši narudžbu, uzrokujući nepoštivanje NPC
osoblja ili za bilo koju vrstu kršenja pravila.

*** MOLIMO VAS DA OBRATITE PAŽNJU!
NAILPRO KONKURENCIJA ĆE SUCCEE GLOBALNO-ZA SADA NE SMO SVIJETSKI KUP! USKORO DOLAZI
!!! Zato vas molimo da ne objavite da ste pobijedili na Nailpro Svjetskom natjecanju!

Е-mail: info@nailprocroatia.com
Web: www.nailprocroatia.com
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INFORMACIJA
Ova pravila vrijede za NALPRO kup. Za detaljnije informacije kontaktirajte nas elektroničkim
putem. ISKLJUČIVO! Nećemo odgovarati na telefonske pozive.
1.

Primjenom natjecatelja i njihovih modela, pristaju
na korištenje osobnih podataka Creative Age
Publications i Istočno-europske udruge za nokte,
za korištenje navedenih informacija i fotografija
radova za objavljivanje u novinama, te korištenje
audio i foto materijala.
Age Publications i istočnoeuropska udruga za
nokte smatraju se vlasnicima svih fotografija i videa
prvaka, fotografiranih / fotografiranih od strane
fotografa na prvenstvu.
Sve fotografije i video materijali su u vlasništvu
East European Nail Association i Creative Age
publikacija i ne mogu se koristiti bez pismenog
dopuštenja. Primjenom, automatski pristajete na
ovo pravilo prvenstva.

2.

Po dolasku, svaki natjecatelj će dobiti Certifikat
o sudjelovanju s narukvicom i / ili okruglom
naljepnicom s brojem. Narukvice - za modele,
boja odgovara svakoj pojedinačnoj nominaciji.
Natjecatelji u kategoriji novih natjecatelja dobit će
bijelu narukvicu za svako natjecanje - posebno.
Mora biti fiksirana na ruci modela. Nemojte previše
zatezati zapešće, narukvica bi trebala biti u središtu
dlana.
Broj na narukvici treba pretvoriti od modela do
suca. Stavite narukvicu na desnu stranu modela,
ako u natjecanju sudjeluje samo jedna ruka - onda
na ruci koja se ocjenjuje.

3.

Teme: Natjecatelji se obvezuju voditi se pravilima
određene nominacije. Za nesukladnost, tehnički
suci imaju pravo povući bodove ili diskvalificirati
natjecatelje.
Odluku donosi ravnatelj natjecanja i bit će objavljen
na svečanoj dodjeli nagrada. Imajte na umu da, ako
su boje i nijanse propisane u mraku, to znači da se
druge boje i nijanse ne mogu koristiti.

4. **.

Natjecatelji su dužni prijaviti svoju kvalifikaciju
(nova, master ili veteranska) tijekom registracije,
ako natjecanje nije divizijsko, a natjecatelji su
odgovorni za prijavu u dobru podjelu.
Ako otkrijemo da ste se registrirali kao NOVO i
da ste zapravo VETERAN, bit ćete diskvalificirani,
trebat ćete vratiti trofej i novac.

5.

Natjecatelji ne smiju objavljivati radove s natjecanja
na bilo kojoj društvenoj mreži prije dodjele nagrade.
Svaki natjecatelj koji prekrši ovo pravilo može
dobiti upozorenje ili će vjerojatno biti diskvalificiran
iz natjecanja za tu kategoriju za koju je slika
objavljena.

6.

Svi natjecatelji su odgovorni za preuzimanje
trofeja. Ako ste strani natjecatelj i ne možete doći
na svečanost dodjele nagrada, molimo vas da
organizirate da vam netko dobije trofej. Nailpro
natjecanje neće poslati trofej pobjednicima.

NOVI NATJECATELJ u umjetničkim nominacijama (ART)
- natjecatelj koji nikada nije sudjelovao ili nije osvojio niti jedno od prva tri mjesta na bilo kojem DIVISIONAL
NAIL ART natjecanju u kategoriji umjetnosti.
MASTER natjecatelj u Umjetničkim nominacijama (ART)
- natjecatelj koji je jednom osvojio drugo i treće mjesto, ali nikada nije bio prvo mjesto na bilo kakvim
DIVISIONALNIM natjecanjima u umjetničkoj kategoriji.
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VETERANI natjecatelj u umjetničkim nominacijama (ART)
- natjecatelj koji je barem jednom osvojio prvo mjesto na bilo kojem DIVISIONAL NAIL ART natjecanju u
kategoriji umjetnosti.
NOVI natjecatelj u Tehničkim (EXTENSION) nominacijama
- natjecatelj koji nikada nije sudjelovao ili osvojio niti jedno od prva tri mjesta na bilo kojem DIVISIONALNOM
natjecanju u ekspanziji noktiju.
MASTER natjecatelj u tehničkoj (EXTENSION) nominaciji
- natjecateljica koja je osvojila drugo i treće mjesto, ali nikada nije prvo mjesto na bilo kojem DIVISIONALNOM
natjecanju u tehničkoj kategoriji.
VETERAN u Tehničkom (EXTENSION) nominacijskom
- natjecatelju koji je osvojio prvo mjesto na bilo kojem DIVISIONALNOM natjecanju u ekspanziji noktiju u
kategoriji.
Non-divisional natjecanja koje uključuje obje skupine natjecatelja:

UMJETNIČKE KATEGORIJE

ruke

HAND PAINTED NAIL ART
3-D NAIL ART
MIX MEDIA NAIL ART
FANTASY NAIL ART

SALON SUCCESS
Salonsko modeliranje noktiju (gel ili
akrilna tehnologija)
vrijeme rada 1.5 sati, dvije ruke

UMJETNIČKE TEHNIČKE NOMINACIJE:

SCULPTURED NAILS
Konkurentno modeliranje noktiju
(gel ili akrilna tehnologija)
- 2,5 sata rada, dvije ruke

od 2019/2020

FIVESTYLE SCULPTURED NAIL
oblici, 5 stilova - modeliranje različitih oblika
noktiju s jedne ruke
(koristeći gel ili akrilnu tehnologiju)
FRENCH TWIST
modeliranje nokta s jedne ruke
(ukrasni francuski)
EXTREME STILETTO DESIGN
- Dizajn s jedne ruke

TEHNIČKE NOMINACIJE
3 IN ONE
3 in 1 = modeliranje francuskog na savjetima +
francusko modeliranje na obrascima + idealni
par (gel ili akrilna tehnologija)
radno vrijeme je 2,5 sata, jedan majstor, dvije

SCULPTURED STILETTO
stil noktiju u francuskom stilu
(gel ili akrilna tehnologija)
radno vrijeme 2 sata, jedna ruka
PERFECT MATCH
- Francusko modeliranje na savjetima
+ frenz modeliranje na obrascima
= idealan par s jedne ruke
ON MY OWN
- Modeliranje nokta s jedne ruke
TIP &OVERLAY
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NON- DIVISIONAL NATJECANJE
CHROME/STAMPING

IT’S ALL ABOUT THE BLING «Stvar je briljantna!»
Oblačenje noktiju s elementima dizajna
(ne divizisko, jedna ruka, 45 minuta)

SOAK-OFF GEL APPLICATION
30 minuta radnog vremena, dvije ruke

TIP &OVERLAY RELAY
timsko francusko modeliranje na tipsama
(gel ili akrilna tehnologija)
radno vrijeme 3 kruga za 25 minuta,
jedna ruka

SOAK-OFF GEL NAIL ART
radno vrijeme 1 sat, jedna ruka

7.

Ako sudjelujete kao novi natjecatelj u natjecanju s
4 ili manje sudionika, onaj koji osvoji prvo mjesto
nije dužan postati veteranski status. Ako odlučite
da možete sudjelovati u ovom statusu, nećete se
moći vratiti na status novog konkurenta.

8.

Novi i Master natjecatelji koji su osvojili prvo mjesto
u ART kategoriji, moraju biti veterani na sljedećem
natjecanju Nail Atr. Još uvijek se mogu natjecati kao
novi i majstor u bilo kojem tehničkom natjecanju
sve dok ne osvoji prvo mjesto na ovom natjecanju

9.

Ako natjecateljski tim sudjeluje u ekipnom
natjecanju, njegovi članovi moraju prijaviti svoje
članstvo određenom timu u vrijeme registracije.
Broj natjecatelja je neograničen, ali će brojati
bodove natjecatelja koji su ušli u prvih 10, a ako
natjecatelj napusti momčad ili ode u drugi, njegovi
bodovi ostaju u izvornom timu.

10.

Natjecatelj koji se natječe u timovima robne marke
treba raditi samo s njihovim proizvodima (osim
datoteka i metalnih instrumenata).

11.

NAGRADE: Novac je uključen ako nije drugačije
naznačeno.

12.

Svi natjecatelji primaju kupove ili medalje

13.

VETERANI dobivaju novčane nagrade za: 1.2 i 3
mjesto

14.

NON-DIVISONAL: natjecanja koja kombiniraju sve
kategorije natjecatelja (novi master i veterani).
Novčane nagrade dodjeljuju se za 1,2 i 3 mjesta.
U kategoriji Kategorija i Tip and Overlay realy, svi
članovi dobivaju medalje, osim ako nije drugačije
naznačeno.
Nagrade:
medalje,
sponzorirani
proizvodi,
poklon bonovi, novčane nagrade (prema odluci
organizatora).

15.

Nova natjecanja mogu imati drugačiju strukturu
nagrađivanja. Pobjednici dobivaju novac ili medalje.
Detaljnije pogledajte pravila posebnih natjecanja.
Novčani nagradni fond određuje se pojedinačno za
svako natjecanje.

16.

Nominacije u kojima se rad provodi s jedne ruke
modela - pitali bismo, ako je moguće, da ako
natjecatelji dijele jedan model, oni će biti na istoj
razini.
Primjer - Novi s novim Master i Master ili veteran i
veteran. To će olakšati rad sudaca i modela. To nije
pravilo, to je zahtjev.
17.
Evaluacija se provodi na sljedeći način: tri suca
odvojeno u grupi ispituju nove, gospodare i veterane,
a zatim se iz svake skupine odabere 10 finalista. Za
natjecanja koja nisu podijeljena, sustav je isti.
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18.

Tijekom ocjenjivanja finalista njihov se rad razmatra
odvojeno. Ocjenjuju se prema 10 kategorija,
sustavom od 10 bodova. 1 je neprihvatljivo, 10 je
veliko. Svaki sudac je odgovoran za 3-4 kategorije.
Kategorije za svaku nominaciju navedene su u
pravilima za imenovanje. Rezultati će dobiti samo
finaliste.

19.
Konačni broj bodova i suci dodjeljuju mjesta. Sudac
ima pravo na posljednju riječ. Odluka sudaca je
konačna.

Cup NAILPRO - INDIVIDUALNI I TIMSKI CUP

Kako bi se natjecanje održalo prema planu, kategorija mora imati najmanje 4 natjecatelja. Naime, četiri u
kategoriji veterana i četiri u kategoriji majstora i četiri u kategoriji novih natjecatelja ili četiri člana koji nisu
članovi divizije.
Ako broj natjecatelja nije dovoljan, novi natjecatelji mogu se natjecati samo s veteranima u ovom slučaju. U
slučaju da pobjede ne prelaze na sljedeću razinu, one će ostati Novi. Plaćanje za sudjelovanje u natjecanju
bit će vraćeno samo ako je organizator otkazao natjecanje, a ako je manje od 4 veterana, natjecanje neće biti
održano i bit će dopušteno prebaciti uplatu za kortizaciju na drugo natjecanje tijekom te godine natjecanja.
Nova pravila bodovanja za sve prijavljene natjecatelje: za sve pojedinačne i ekipne natjecatelje, NAILPRO
Cup bodovi će se računati kao 100% njihovih bodova.
Nailapalooza Europ: Svi bodovi zarađeni u natjecanju računat će se kao dvostruki za Nailpro Europ Cup u
godini kupa.

INDIVIDUALNI CUP

Natjecatelj s najvećim brojem bodova (prvih 5 bodova) na bilo kojem natjecanju u svakoj Nailpro Europe
zemlji će se zvati NAILPRO CUP TOP-MASTER za tu godinu.
Pojedinačni natjecatelj s najvišim ukupnim bodovima (top 3 boda) na kraju NAILPRO Cup Sesonea će se
zvati NAILPRO Grang-Champion za godinu i dobit će:
- NAILPRO Cup Cup
- novu nagradu
- jedna strana intervjua za novine NAILPRO
Deset finalista dobit će NAILPRO Cup medalje.

TIM CUP

Prvih pet bodova za svakI TIM u svakoj emisiji bit će u mogućnosti boriti se za timski kup.Najviši rezultat u
ukupnom rezultatu (bodovi iz prvih 5 u ekipi) na kraju NAILPRO natjecateljske sezone osvojit će NAILPRO
Cup tim za tu godinu.
-NAILPRO Cup Timski prvak.
- Svi finalisti moraju biti prisutni na Nailpro natjecanju.

Nove promjene

Pravila publikacije za kreativnu dob. Sva pravila kao i kriteriji sudaca ne smiju se koristiti, ako odobrenje
NAIPRO-ovog direktora natjecanja nije odobreno. Sva Nailpro pravila su zaštićena
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