תקנון וחוקי התחרות
אמנות הטיפוח ,בניה
ועיצוב הציפורניים

לוח זמני התחרויות בתחרויות הציפורניים -בניית ציפורניים ,פדיקור ומניקור

9:45
10:00
12:30
12:45

בניית ציפורניים לתחרויות
באקריל )עם שימוש
בקומופלאז'(
הגרלת מספרי התמודדות
תחילת התחרות –  2.5שעות
סיום התחרות
תחילת השיפוט

one-Strok
עיצוב וציור סיני – )(BOX
מסירת עבודות עד 09:00
 10:00תחילת השיפוט
 11:00סיום התחרות

פדיקור משולב
9:45
10:00
11:30
11:45

10:00
11:00

בניית ציפורניים לתחרויות בג'ל
)עם שימוש בקומופלאז' (
הגרלת מספרי התמודדות
תחילת התחרות –  2.5שעות
סיום התחרות
תחילת השיפוט

הגרלת מספרי התמודדות
תחילת התחרות –  1.5שעות
סיום התחרות
תחילת השיפוט

12:45
13:00
15:30
16:45

"פוסטרים"  -שערים
ומגאזינים
מסירת עבודות עד 09:00
תחילת השיפוט
סיום התחרות

עיצוב טיפסים בצבעי אקריל
)(BOX
מסירת עבודות עד 09:00
 10:00תחילת השיפוט
 11:00סיום התחרות

אקוורל
ציור אמנותי על ציפורן )(BOX
15:15
14:30

מסירת עבודות עד 09:00
תחילת השיפוט
סיום התחרות

ייתכנו שינויים בלוח הזמנים ט.ל.ח
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Accessories Design
עיצוב זעיר )(BOX
10:00
11:00

13:45
14:00
15:30
15:45

מסירת עבודות עד 09:00
תחילת השיפוט
סיום התחרות

Accessories Design
עיצוב זעיר )(BOX
הגרלת מספרי התמודדות
תחילת התחרות  1.5שעות
סיום התחרות
תחילת השיפוט

כללי יסוד החלים על המשתתפים
.1סדר מספרי המראות  :הגרלת המספרים תתבצע לפני תחילת
התחרות .כל מתמודד יתבשר על מספרו לפני תפיסת עמדת העבודה
ברחבת התחרות.

 .6הפרת כללי תקנון התחרות או כל הפרה של כללי השתתפות
בתחרות יגרמו לפסילה על-ידי וועדת התחרות ,בהתאם לרשימת
הפרות ופסילות מתאימות .

המשתתף ייגש אל עמדת העבודה ויתמקם ע"פ מספר המראה
והמספר המופיע בצירוף לשמו במעטפה סגורה )ועדת השופטים
תבדוק את ההתאמה בין מספרי המראות לבין שמות המשתתפים(.

 .7נקודות פסילה :מינימום בסיסי של נקודות פסילה הינו  15נקודות
עבור כל הפרה .נקודות פסילה ייקבעו וייחשבו על-ידי ועדה בת
חמישה שופטים.
אם צוות השופטים כולל שישה חברים או יותר ,לכל  15נקודות פסילה
שצוינו יתווספו  3נקודות פסילה נוספות מכל שופט נוסף עבור הפרה
אחת.
כמות סופית של נקודות פסילה לא תעלה על  30עבור כל הפרה.

 .2חל איסור על הדוגמנים או גורמים אחרים להתערב או לעזור
למשתתפים בתחרות )בכל המקצועות המשתתפים(.
 .3בזמן סיור של חבר השופטים בין העמדות ,על הדוגמנים לשבת עם
הפנים אל המראה.
 .4בקטגוריות השיער בזמן התחרות על הדוגמנים או הדוגמניות
ללבוש חלוק.

 .8הרחקה מהתחרות
הרחקה מהשתתפות בתחרות תחול במקרים הבאים:
א .החלפת דוגמנים בזמן התחרות.
ב .החלפת מספרי המראה בין המשתתפים.

 .5חבר השופטים יעשה סבב אחד בלבד לצורך ביצוע ההערכה
להתרשמות הכללית מהעבודות.
עבודות שהוכנו מראש ומוצגות כמוכנות הינם בקטגוריות הבאות:















תדמית אופנה בקטגוריית שיער )(Full Fashion Look
תסרוקת פנטזיה
איפור גוף ) -Body Artעבודה מוכנה למחצה(
איפור לתצוגת אופנה
עבודה מצולמת – שיער גברים | נשים לשער של מגאזין
מקצועי
עבודה מצולמת  -איפור לשער של מגאזין מקצועי
עבודה מצולמת -ציפורניים לשער של מגאזין מקצועי

2008/19

עיצוב טיפסים בצבעי אקריל – נושא העולם החי וטבע )(BOX
 -One-Struckעיצוב וציור סיני – נושא זר פרחים )(BOX
תלת מימד - 3D -נושא זר פרחים )(BOX
עיצוב אביזרים )אקססוריז( -תכשיטים באקריל )(BOX
 – Mix-Mediaנושא חופשי )(BOX
תדמית אופנה בקטגוריית ציפורניים )(Full Fashion Look

קטגוריות התחרות – אליפות  OMCישראל 2019
להלן קטגוריות ההשתתפות לאמני בנייה וטיפוח הציפורניים:

התחרות האסטטית
בנייה וטיפוח הציפורניים
מניקור ופדיקור
.1
.2
.3
.4
.5
.6

מניקור סלוני
בניית ציפורניים לתחרויות בג'ל )עם שימוש בקומופלאז' (
בניית ציפורניים לתחרויות באקריל )עם שימוש בקומופלאז'(
פרנץ' דקורוטיבי – אקריל
פדיקור משולב – מכשורי – מומחה בפדולוגיה
פדיקור אסטטי משולב

.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
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 – Mix-Mediaנושא חופשי (BOX) -
 – Zhostovoבעיצוב זעיר (BOX) -
 -One-Struckעיצוב וציור סיני – נושא זר פרחים )(BOX
עיצוב טיפסים בצבעי אקריל – נושא העולם החי וטבע )(BOX
תלת מימד - 3D -נושא זר פרחים )(BOX
אקוורל -ציור אמנותי על ציפורן )(BOX
עבודה מצולמת – פוסטר

תיאור הקריטריונים
.1

אורך הציפורן -הדרישה לאורך הציפורן משתנה מקטגוריה לקטגוריה ,יש לקרוא בעיון את תקנון הקטגוריה בה
הינך נוטלת חלק.

.2

צורה -ניתן לבחור כל צורה של ציפורן .שימו לב! צורת הציפורן מתבקשת להיות הולמת את מבנה היד
והאצבעות ועליה להיות זהה בכל האצבעות.

.3

עור הידיים -חשוב שעור ידיה של הדוגמנית יהיה בעל מראה אסטטי ומטופח

.4

הקצה התחתון של הציפורן -הקצה התחתון של הציפורן יהיה ישר ,החלל שבין הציפורן לכרית האצבע יהיה
נקי לחלוטין משאריות השמן והקרם.

.5

שכבות לק  -שכבת הלק תהיה חלקה ואחידה ,הקו העליון של הלק ,הסמוך לעור הקרני יהיה מסודר וסימטרי.
הקצה העליון של הציפורן יכוסה בשכבת לק כאשר הלק לא יגלוש לחלק הפנימי של הציפורן.

.6

בניית פרנץ' בשתי ידיים )פרנץ' סלוני ,אבקת אקריל לבנה(' -החיוך' יהיה ברור וישר .פיתול קו 'החיוך' יהיה
מתאים ומקביל לעור הקרני .הקצה העליון של הציפורן יכוסה בלק במלואו .הלק יהיה נטול נצנצים ופרלמוטר
)פנינה( .הציפוי )השכבה( צריכה להיות חלקה וללא שקעים.

.7

רושם :הרושם הכללי ישפיע על נוכחותו של האפקט הרגשי )מושך את העין ,יחודיות ,חדשנות ועוד( בעבודה.
חשוב שהמראה הכללי של הציפורניים יהיה הרמוני ומושך את תשומת לב מיוחדת ,הדיוק בעבודה יהווה חלק
נכבד בהחלטת השופטים.
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אמנות בניית הציפורניים תקנון כללי למשתתפים בתחרות
" מניקור סלוני  -קלאסי "
)דף  1מתוך (2
ללא חלוקה לקטגוריות

שימו לב :בקטגוריה זאת העבודה מבוצעת בזמן אמת בזירת התחרות
קטגוריית מניקור קלאסי -עם ציפוי ג'ל
זמן ביצוע 1 -שעה ו  30-דקות ) 90דקות(.
במהלך התחרות על המשתתף ליישם את העבודה על ידה הימני של המודליסטית ולצפות בשכבת ג'ל לק בצבע אדום.
בידה השמאלי של המודליסטית ,על המתמודד ליישם פרנץ' מניקור באמצעות לק .ראשית על הציפורניים למרוח לק בצבע חלבי או מנומר )קומופלאז'(
ורק לאחר מכן בלק לבן יש למרוח בקצה הציפורניים.הערכה מתבצעת על ציפורניים שבשתי הידיים.
חל איסור על הדברים הבאים:
 .1הסרת הקוטיקולה בידה השמאלית של המודליסטית ,לפני התחרות וכלה בזמן התחרות .יד זו משמשת לשם השוואה והערכת הטיפול
בקוטיקולה בידה הימנית.
 .2חל איסור על שימוש בצבעים לבנים ומנומרים )קומופלאז'( בקצה הציפורניים.
 .3שימוש בתבניות או בגלופות.
 .4שימוש במכשירים להסרת הקוטיקלה ) (Cuticle removerוכו.
 .5חל איסור על שימוש בחומרים לקוטיקולה )קרמים ושמנים(.
פסילה מתמודדים מתקיימת במקרים הבאים:
 .1איחור הגעה לזירת התחרות.
 .2התנהגות לא ראויה בזירת התחרות.
 .3המשך ביצוע העבודה בתום זמן התחרות.
 .4יציאה באופן עצמאי מזירת התחרות )מודליסטית או מתמודדת(
 .5החלפת מודליסטית בזמן התחרות.
 .6אי התייצבות של המודליסטית להערכת הציונים.
 .7שימוש בחומרים אסורים )(Cuticle remover
 .8שימוש בטלפונים ניידים בזמן התחרות )מודליסטים או מתמודדים(.
.10חל איסור על המודליסטים לענידת תכשיטים  :שעונים ,טבעות ,צמידים
 .11סימנים מיוחדים :קעקועים ,צלקות ,כוויות ,יבלות על ידיים
 .12מניקור על ידה השמאלית של המודליסטית.
ציונים -צורת הציפורניים :ציפורניים חייבות להיות בעלות צורה זהה בקצות הציפורניים בשתי הידיים כבמו כן בזהות סימטרית מוחלטת
בציפורניים בשתי הידיים 10 -נקודות
אורך הציפורניים -האורך חייב להיות מדויק ופרופורציונאלי באופן שווה לאורך הציפורן  10נקודות
עיבוד הקוטיקולה וכריות צדדיות -יש להסיר את הקוטיקולה סביב למסגרת הציפורן ,יש לעבד חלק את איזור הקוטיקולה
בלי חתכים וללא עור קרני –  5נקודות
כריות צדדיות -אמורות להיות ללא עקבות עור קשה )קרטיניזציה( ,חתכים ועקמומיות .אסורה אדמומיות בכריות הצד 5 .נקודות
2008/19

)דף  2מתוך (2

כיסוי פרנץ' -יש ליצור פרנץ' מניקור ביד שמאל .קביעת צורת "חיוך" חייבת להיות סימטרית וזהה באופן אחיד וברור בכל  5הציפורניים.
קצוות הציפורניים אמורות להיות בצבע בהיר בוהק ,זהה בכל  5הציפורניים 5 .נקודות.
ציפורן טבעית צריכה להיות מכוסה בצבעים מנומרים )קומופלאז'( או בצבע חלבי.
על אזורי הקוטיקולה להיות נקיים מכל צבע לק –  5נקודות.
ציפוי בג'ל לק -לק )ג'ל לק( אמור לכסות באופן שווה את פני שטח הציפורן  ..בין העור ללק יש ליצור פס דק ובהיר 5 -נקודות
רושם כללי -מקצועיות וביצוע נקי של מניקור סלוני )ציפוי ציפורן – שכבת לק ,ג'ל – ופרנץ' מניקור( רושם כללי  10 -נקודות
בתחרות זאת סה"כ –  55נקודות
נקודות פסילה על הפרות הבאות:
נקודות פסילה ועונשין יינתנו על חתכים בזמן ביצוע העבודה,
שימוש בשמן וקרמים לקוטיקולה ולעור.
אי עמידה בכללי התחרות:
החלפת ידיים בזמן התחרות
החלפה בין צבע בסיס לבן לבין הצבע המנומר )הקומופלאז'(
שימוש בתבנית או בגלופה
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אמנות בניית הציפורניים תקנון כללי למשתתפים בתחרות
" בניית ציפורניים – בג'ל –או באקריל " )דף  1מתוך (2
ביצוע בפועל על מודליסטית בזירת התחרות

שימו לב :בקטגוריה זאת העבודה מבוצעת בזמן אמת בזירת התחרות
זמן ביצוע -בפועל בזירת התחרות -שעתיים ו 30-דקות
השתתפות לבעלי מקצוע עם ניסיון של לא פחות משנה אחת.
אורך הציפורניים של המודליסטית אמורה להיות לא תעלה על  1מ"מ
לכל מתמודד אמור להיות לק בצבע אדום.
חל איסור על הדברים הבאים:
חל איסור על הנחת חומרים שקופים או חצי שקופים או ורודים.
חל איסור על ערבוב בין השיטות ,שימוש במכונות חשמליות ,שימוש בכל סוגי בסיס וכיסוי עליון ,דבק נוזלי ,כיסוי ג'ל ,שימוש במסגרת העבודה בכל סוגי
טיפסים.
תקנון בניית ציפורניים במסגרת התחרות:
קו החיוך  -גובה קו "חיוך" חייב ביחס של בין  1:3לאורכה של משטח הציפורן .
קו השיער -עובי הציפורן חייבת להיות בעובי של יעבור על עובי של כרטיס ביקור.
אורך קצה הציפורן ושטח הציפורן -אורכו של קצה הציפורן ושטח הציפורן חייבים ביחס של לפחות  2:3ולא יותר מ .1 :1
קשת תחתונה -גודלה של הקשת התחתונה אמורה להיות בטווח של .40-50%
עיקול  -Sהעיקול אסור להיות שטוח או קמור מדי.
הערה :בזמן התחרות בעת בניית הציפורניים ,נקודות הפסילה ואי עמידה בסטנדרטים של התחרות לא יהוו יותר מ  5-נקודות.
משימת התחרות -יש לעצב את הציפורניים בהתאם לתקנים של בניית ציפורניים לתחרות )פרנץ' מניקור( וקריטריונים של תחרות בזמן אמת.
על צורת קצה הציפורן להיות מרובעת )ריבוע רך( קצה הציפורן אמור להיבנות באמצעות אקריל לבן בהיר.
ציפורניים ביד אחת חייבות להיות מכוסות בלק אדום) .יש להודיע על איזו יד תתבצע הפעילות(
שיפוט -להערכה עומדות הציפורניים בשתי הידיים ,רושם כללי ,סך הכל  10נקודות
מקצועיות ,ניקיון ודיוק של בבניית הציפורניים ,ביצוע עדין ואלגנטיות ,רושם כללי מהידיים ומהציפורניים.
אורך הציפורניים מקסימום  10נקודות-האורך הנבחר של קצה הציפורניים אמור להיות רמוני ומדויק .ממדי שטח הציפורן אמורות להיות זהות בכל
הציפורניים .אורכו של קצה הציפורן ושטח הציפורן חייבות להיות זהות בכל הציפורניים.
מבנה קצה הציפורניים מקסימום  20נקודות -מבנה קצות הציפורניים אמורות להשתלב בהרמוניה עם מבנה שטח הציפורן ואורך הציפורניים.
כיוון הציפורניים המלאכותיות אמורות להיות כהמשך ישיר לאצבעות ,תוך יצירת אפקט חזותי של מקביליות בין הציפורניים והאצבעות בפרט.
מבנה קצה הציפורן אמורה להיות ברורה ,אחידה וסימטרית בכל הציפורניים ללא סטיות.
קווי רוחב  -מקסימום  10נקודות .קווי הרוחב של הציפורן הבנויה והציפורן הטבעית אמורות להיות בעלות אופי כיוון אופקי )ממשיכות את מבנה האצבע(
וליצור קו ישר ואחיד.
גבולות צדדיות של קצה הציפורן  -מקסימום  10נקודות -גבולות הציפורניים בקטע החופשי חייבות להקביל ולהיות המשך ישיר של גבולות משטח הציפורן,
ללא כל קימור ועקמומיות.
קימור  -מקסימום  10נקודות .על קימור הציפורן להיות חלק ואחיד )ללא שקעים וגבעות( יש לשמור על גובה ומיקום אחיד בכל הציפורניים.
קשת עליונה  -מקסימום  10נקודות) -לרוחב כיפוף( מבנה פני השטח בחתך האופקי אמורה להשתוות למבנה וצורה של הקשת התחתונה ,כמו כן מבנה פני
הציפורן )הקשת העורפית( אמורה להיות סימטרית ואחידה בכל הציפורניים ללא יוצא דופן ,על פני שטח הציפורניים יש להיות מבריקה ואחידה )ללא שקעים,
גבהים ועקבות פצירה(.
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אמנות בניית הציפורניים תקנון כללי למשתתפים בתחרות
" בניית ציפורניים – בג'ל –או באקריל " המשך )דף  2מתוך (2
ביצוע בפועל על מודליסטית בזירת התחרות

שימו לב :בקטגוריה זאת העבודה מבוצעת בזמן אמת בזירת התחרות
קו "השיער"  -מקסימום  10נקודות  -על קו קצה הציפורן יש להיות אחיד סביב היקף הציפורן ,ואחיד בעובי בכל  10-הציפורניים.
עובי הקו )"השיער"( לא יעלה על עוביו של כרטיס ביקור .עובי אחידות הקו בגבולות הצד חייבות להיות תואמים.
קשת תחתונה ) - (Tunnelמקסימום  10נקודות -על הקשת התחתונה להיות אחידה ובעלת מבנה אחיד של חצי עיגול מעל לכל אורך קצה הציפורן הבנויה.
על מידות הקשתות הנמוכות יש להיות אחידות ופרופורציונאליות לגודלן של הציפורניים הבנויות ולהוות אחוז שווה ) 40עד  (50%מההיקף המלא של כל
הציפורניים .קשתות תחתונות של כל הציפורניים חייבות להיות סימטריות וזהות בצורתם.
גבולות הציפוי המלאכותי בשטח של הקוטיקולה – מקסימום  10נקודות  -המעבר של הציפוי המלאכותי אסור להיות גלוי לעיין באזור הקוטיקולה .על
הגבולות להיות אחידות סביב היקף הקוטיקולה ולהימצא באותו מרחק מהקוטיקולה ,אך לא יותר מ  0.5מ"מ.
לכלוך וניקיון  -מקסימום  5נקודות  -על פני השטח הפנימיים של הציפורניים יש להיות חלקות ואחידות.
נוכחות כל לכלוך )שאריות דבקים ,אבקה ,שמן וחומרים אחרים(.
הערכה וציון על יד אחת:
קו "החיוך" מקסימום  15נקודות.
גובה וצורה של "החיוך" 5 -נקודות  -על גובהו וצורתו של קו "החיוך" להשתלב באופן הרמוני עם גודלה וצורתה של הציפורן הבנויה.
סימטריה של "החיוך"  5-נקודות  -קו ה"החיוך" אמור להיות סימטרי ולשמר על פרופורציות נתונות בכל הציפורניים.
איכות קו "החיוך"  5 -נקודות  -קו ה"חיוך" חייב להיות ברור ואחיד לכל האורך) 5נקודות(.
ניקיון החומר  -מקסימום  10נקודות  -משטח הציפורן צריך להיות אחיד ,נקי ושקוף )בצבע ורדוורד( בלי "הצללות משויישות" וכתמים לבנים ) 5נקודות(.
הצללות או הבהרות בצבע ,כמו כן בועות אינן מקובלות ) 5נקודות(.
פוליש והחלקת משטח הציפורן  -מקסימום  10נקודות  -על פני שטח הציפורן יש להיות נקיים מסימני שאריות פצירה וכו .הציפורן חייבת להיות חלקה כמו
משטח זכוכית.
מריחת לק מקסימום  5נקודות  -כיסוי הציפורן בלק חייב להיות זהה ושווה בכדי לכסות את כל פני שטח הציפורן ,כולל בצידי הקו וכיסוי גבולות הציפורן .יש
למרוח את גבולות הציפורן באופן המקסימאלי ,אך להשאיר מרווח מינימאלי מהקוטיקולה של לא יותר מ  0.5מ"מ  .נוכחות הלק מתחת לציפורן או בעור
הקוטיקולה.
נקודות פסילה מקסימום  5נקודות  -נקודות פסילה ניתנות גם בעקבות פציעה של הדוגמנית )חתך ,פצירת יתר של ציפורן טבעית וכו'(
אי עמידה בכללי התחרות עלולים להביא לנקודות פסילה ואף לכדי פסילת התמודדות.
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פרנץ' דקורטיבי
French manicure Sculpting ACRYLIC -GEL
העבודה מתבצעת על שתי הידיים
שימו לב :בקטגוריה זאת העבודה מבוצעת בזמן אמת בזירת התחרות
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דוגמנים :כל משתתף יהיה אחראי להתארגנות ולהבאת דוגמנית עבור העבודה וההשתתפות בתחרות.
ציפורניים של הדוגמניות חייבות להיות טבעיות וללא ליטוש .חל איסור לדגמן על ציפורניים מלאכותיות.
טכניקה :האמנ/ית יעשו עבודת מניקור על יד אחת ,ניתן להשתמש בכל הטכניקות ומכשירי עזר ,הציפורנים ביד השנייה לא יעברו מניקור על מנת
שהשופטים יוכלו להשוות )לפני ואחרי(.
אורך וצורת הציפורן :אורך וצורה התחלתית של הציפורן נתונה לשיקול דעת המתמודדים ,אם כי חשוב להקפיד על אחידות של אורך וצורה בכל
אצבעות היד.
עור הידיים :מצב העור סביב הציפורן ,כמו גם ,עור כפות הידיים יינתנו לשכלול נקודות עבור השופטים ,מצב הידיים של הדוגמניות ייבדק בידי שופטי
התחרות לפני תחילת התחרות ,בזמן מילוי טפסים מיוחדים .במידה ובמעמד הבדיקה יתגלו הפרות כללים ,המתמודד ישלל מהשתתפות בתחרות.
ציוד :כל מתמודד בתחרות יביא עימו ביום התחרות את הציוד הבא:
 מכשירי עבודה
 לקים ,מחזקי ציפורניים ,לקים עבור יצירת שכבת הפרנץ' ,מחזקי לק.
 תאורה מספקת.
 חל איסור להשתמש בשמנים ונוזלים טיפוליים לאחר גזירת העור מסביב לציפורן.
ציוד בשטח :הועדה המארגנת מקציבה לכל משתתף,
 שולחן עבודה
 שני כסאות
 שקע חשמלי עבור השימוש במכשירים חשמליים.
איסור :חל איסור להשתמש במכונות שיוף חשמליות ובמכונות מניקור .כמו-כן אסור להשתמש בתבניות )שבלונה( ליצירת פרנץ' מניקור אידיאלי.
שיפוט :השיפוט יתקיים בשני שלבים:
השלב הראשון יתבסס על פי רושם כללי ואילו השלב השני יוקדש לעיון מעמיק ופרטני בהתאם לקריטריונים בתחרות,
במהלך השיפוט ייתכן שהדוגמניות יצטרכו לגשת לשופטים יותר מפעם אחת.
פסילה :ההשתתפות בתחרות עשויה להיפסל במקרים הבאים,
 איחור הגעה לתחרות
 התנהגות לא נאותה במהלך התחרות
 ידיה של הדוגמנית לא עומדות בדרישות תקנות התחרות
 המשך עבודה לאחר אות סיום התחרות
 יציאה מאזור התחרות ללא הודעה ואישור
 במידה ויתגלה שימוש באמצעים וכלי עבודה שנאסרו בתקנון התחרות
 זמן מוקצב למתחרים – שעתיים וחצי

2008/19

אמנות בניית הציפורניים תקנון כללי למשתתפים בתחרות

Mix Media - BOX
שימו לב :בקטגוריה זאת העבודה מוגשת כעבודה מוכנה מבעוד מועד ומוצגת בתוך קופסת פרזנטציה.
מטרת התחרות  -לחשוף אמני בניית הציפורניים המוכשרים.
על האמן להראות מיומנויות שליטה מגוונות בחומרי עבודה ובטכניקות של עיצוב הציפורניים.
תנאי ההשתתפות בתחרות:
זמן ביצוע  -עבודה מוגשת מוכנה מבעוד מועד.
נושא הקטגוריה -נושא פתוח
 .2הגשת עבודה -מוגשת כעבודה מוכנה ,מבעוד מועד ומוגשת בתיבה מאובטחת ,מותר לקשט ולצייר על  20%מהקופסה בהתאם לנושא.
 .3על המתמודד ליישם את העבודה על  10טיפסים בהתאם לגודל האמיתי של הציפורניים.
 .4על הטיפסים להיות הדוקים ומקובעים בתוך התיבה) ,צורת הטיפסים ריבוע ישר לא ארוך מ  10ס"מ( עם הגשת העבודה יש לצרף תיאור ביצוע )הכולל מידע
על רעיון ,הסבר ,טכניקות וחומרים(.
 .5העבודה חייהת להכיל ביצוע טכניקות הבאות.
א .פיסול פנימי באמצעות ג'ל או אקריל.
ב .ציור באמצעות צבעים אקרלייים על פני הג'ל או האקריל.
ג .גילוף על פני הג'ל או האקריל.
ד .אפליקציה באמצעות ג'ל או אקריל.
ה .פיסול )תלת ממדי( לנפח באמצעות ג'ל או אקריל ) 20%מהיקף העבודה הכללי(
מותר השימוש בנייר כסף ,אבנים נוצצות וקישוטים דקורטיביים אחרים
מתמודדים ראשים לקבל בחזרה את העבודה בתום הכרזה על זוכי התחרות.
מארגני התחרות אינם אחראים על שלימות העבודות.
קריטריונים וציונים:
פיתוח הנושא -הרמוניה ורעיון כללי  10 -נקודות.
רמת קושי של העבודה -מורכבות ,ביצוע מזערי ,עיצוב פרטני של חלקים בודדים ,דיוק וניקיון העבודה 10 -נקודות
טכניקה של ביצועים -שימוש מרובה בטכניקות שונות ,וניקיון העבודה 10 -נקודות
מקוריות  -ייחודיות ורעיון חדשני )יוצא דופן(  10 -נקודות
קומפוזיציה -בנייה נכונה של הרכב העבודה ,כל פריט ופריט חייב להיות מחובר ולהשלים אחת את השני תוך כדי יצירת קומפוזיציה שלימה.
מיומנות -ביצוע וירטואוזי להשלמת הרעיון המרכזי ,שימוש חופשי במברשת ,מהירות וקלילות ביצוע אלמנטים מורכבים –  10נקודות.
ציור פריטים נפרדים -ציור דק ,הדגשת קווים ,שימוש בפריטים מיניאטוריים שונים  10 -נקודות
פיתרונות צבע -בחירה הרמונית של צבעים וגוונים ומיזוג ביניהם –  10נקודות
רושם כללי -רושם כללי של העבודה בכללותה .הרמוניה ,ניקיון ביצוע ומשיכה רגשית  10נקודות
בתחרות זאת סה"כ –  100נקודות
נקודות פסילה על כל עבירה  5נקודות
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ONE STROCK - BOX
שימו לב :בקטגוריה זאת העבודה מוגשת כעבודה מוכנה מבעוד מועד ומוצגת בתוך קופסת פרזנטציה.
מטרת התחרות  -לחשוף אמני בניית הציפורניים המוכשרים.
על האמן להראות מיומנויות שליטה מגוונות בחומרי עבודה ובטכניקות של עיצוב הציפורניים.
תנאי ההשתתפות בתחרות:
זמן ביצוע  -עבודה מוגשת מוכנה מבעוד מועד.
נושא הקטגוריה -צבעוניות הפרחים
 .2הגשת עבודה -מוגשת כעבודה מוכנה ,מבעוד מועד ומוגשת בתיבה מאובטחת ,מותר לקשט ולצייר על  20%מהקופסה בהתאם לנושא.
 .3על המתמודד ליישם את העבודה על  10טיפסים ,על הטיפסים להיות הדוקים ומקובעים בתוך התיבה) ,צורת הטיפסים ריבוע ישר לא ארוך מ  5ס"מ( עם
הגשת העבודה יש לצרף תיאור ביצוע )הכולל מידע על רעיון ,הסבר ,טכניקות וחומרים(.
העבודה חייבת להתבצע בנוסח הבא:
א .בעבודה יש להשתמש אך ורק בג'לים צבעוניים.
ב .חל איסור על שימוש בשבלונות )גלופות( הדפסים וציורים מוכנים מכל סוג.
ג .מותר לכסות בשכבת .UV
ד.מתמודדים רשאים לקבל בחזרה את העבודה בתום הכרזה על זוכי התחרות.
ה .מארגני התחרות אינם אחראים על שלימות העבודות.
קריטריונים וציונים:
פיתוח הנושא -הרמוניה ורעיון כללי  10 -נקודות.
רמת קושי של העבודה -מורכבות ,ביצוע מזערי ,עיצוב פרטני של חלקים בודדים ,דיוק וניקיון העבודה 10 -נקודות
טכניקה של ביצועים -שימוש מרובה בטכניקות שונות ,וניקיון העבודה 10 -נקודות
מקוריות  -ייחודיות ורעיון חדשני )יוצא דופן(  10 -נקודות
קומפוזיציה -בנייה נכונה של הרכב העבודה ,כל פריט ופריט חייב להיות מחובר ולהשלים אחת את השני תוך כדי יצירת קומפוזיציה שלימה.
מיומנות -ביצוע וירטואוזי להשלמת הרעיון המרכזי ,שימוש חופשי במברשת ,מהירות וקלילות ביצוע אלמנטים מורכבים –  10נקודות.
ציור פריטים נפרדים -ציור דק ,הדגשת קווים ,שימוש בפריטים מיניאטוריים ומוטיבים שונים  10 -נקודות
פיתרונות צבע -בחירה הרמונית של צבעים וגוונים ומיזוג ביניהם –  10נקודות
רושם כללי -רושם כללי של העבודה בכללותה .הרמוניה ,ניקיון ביצוע ומשיכה רגשית  10נקודות
בתחרות זאת סה"כ –  100נקודות

2008/19

אמנות בניית הציפורניים תקנון כללי למשתתפים בתחרות
" סגנון –  – Zhostovoבעיצוב זעיר " BOX -
ללא חלוקה לקטגוריות

שימו לב :בקטגוריה זאת העבודה מוגשת כעבודה מוכנה מבעוד מועד ומוצגת בתוך קופסת פרזנטציה.
הנושא הוא "נוף עונת האביב"  -ללא חלוקה לקטגוריות
 .1בעבודה ניתן להשתמש בג'לים צבעוניים.
 .2הגשת עבודה -מוגשת כעבודה מוכנה ,מבעוד מועד ומוגשת בתיבה מאובטחת עם מכסה שקוף )על מכסה התיבה להיפתח(
 .3על הטיפסים להיות הדוקים ומקובעים בתוך התיבה ,עם הגשת העבודה יש לצרף תיאור ביצוע )הכולל מידע על רעיון ,הסבר ,טכניקות וחומרים(
 .4יש להשתמש רק טיפסים ארוכים באורך  10ס"מ ,סה"כ כמות הטיפסים  10יחידות .
יש לסדר את הטיפסים בצורה המדמה את אצבעות הידיים,
 .5תחרות זו נועדה אך ורק לביצוע ע"פ טכניקת ציור אמנותי.ZHOSTOVO -
 .6טיפסים יכולים להיות מצופים עם  UVמבריק לקבלת מראה מבריק ונראות של ביצוע גמור
 .7למשתתף הזכות לקבל את עבודתו עם הכרזה על תוצאות התחרות.
 .8מארגני התחרות אינם אחראים על שלימות העבודות.
חל איסור על הדברים הבאים:
חל איסור על שימוש בגלופות וציורים מוכנים מכל סוג.
חל איסור על שימוש בנצנצים,לקים צבעוניים ,נייר כסף ,באבני חן וכו.
חל איסור על עיצוב פנימי וחיצוני של תיבת ההגשה )של הקופסה(
יש למקם ולחבר את העבודה בתיבה מאובטחת עם מכסה שקוף.
חל איסור על שימוש בטיפסים שאינם תואמים את הדרישות של התחרות.
חל איסור על שימוש בציור אמנותי "בטכניקה הסינית"
קריטריונים וציונים:
פיתוח הנושא -הרמוניה ורעיון כללי  10 -נקודות.
רמת קושי של העבודה -מורכבות ,ביצוע מזערי ,עיצוב פרטני של חלקים בודדים ,דיוק וניקיון העבודה 10 -נקודות
טכניקה של ביצועים -שימוש מרובה בטכניקות שונות ,וניקיון העבודה 10 -נקודות
מקוריות  -ייחודיות ורעיון חדשני )יוצא דופן(  10 -נקודות
קומפוזיציה-בנייה נכונה של הרכב העבודה ,כל פריט ופריט חייב להיות מחובר ולהשלים אחת את השני תוך כדי יצירת קומפוזיציה שלימה.
מיומנות -ביצוע וירטואוזי להשלמת הרעיון המרכזי ,שימוש חופשי במברשת ,מהירות וקלילות ביצוע אלמנטים מורכבים –  10נקודות.
ציור פריטים נפרדים -ציור דק ,הדגשת קווים ,שימוש בפריטים מיניאטוריים שונים  10 -נקודות
פיתרונות צבע -בחירה הרמונית של צבעים וגוונים ומיזוג ביניהם –  10נקודות
רושם כללי -רושם כללי של העבודה בכללותה .הרמוניה ,ניקיון ביצוע ומשיכה רגשית  10נקודות
בתחרות זאת סה"כ –  100נקודות
נקודות פסילה על כל עבירה  10נקודות

2008/19

אמנות בניית הציפורניים תקנון כללי למשתתפים בתחרות
"עיצוב תלת-מימד "3D

שימו לב :בקטגוריה זאת העבודה מוגשת כעבודה מוכנה מבעוד מועד ומוצגת בתוך קופסת פרזנטציה.
מטרת התחרות  -לחשוף אמני בניית הציפורניים המוכשרים.
על האמן להראות מיומנויות שליטה מגוונות בחומרי עבודה ובטכניקות של עיצוב הציפורניים.
תנאי ההשתתפות בתחרות:
זמן ביצוע  -עבודה מוגשת מוכנה מבעוד מועד.
נושא הקטגוריה" -זר פרחים"
הוראות כלליות :על המתמודד ליישם את העבודה על  10טיפסים עם אלמנטים של עיצוב פנימי ,באמצעות טכניקות הבאות:
ציור אמנותי על ציפורן ,גילוף אמנותי ,פיסול והבלטה באמצעות נפח) ,ג'ל ואקריל( הרכב בתלת מימד) ,בגובה לא יותר מ  2ס"מ(
צורת הטיפסים חופשית ,אורך הטיפסים לא יותר מ  5ס"מ.
אלמנטים בעלי נפח לא יצאו מתוואי הרוחב ותוואי אורך הטיפסים אל יותר מ 1-ס"מ.
יש להדק את הטיפסים לתיבת בה הם יוצגו.
חומרים:
אקריל צבעוני ,אקריליק עם נצנצים וצבע למונומר ,ג'ל להדגמה ,ג'ל צבעוני ,צבע אקרילי.
חל איסור על הדברים הבאים:
חל איסור על שימוש בנצנצים יבשים.
חל איסור על תבניות ליציקת חומר )אקרילי או ג'ל( לשם מטרת אלמנט של נפח .היות ושימוש בכלי זה אינו מפגין שליטה ומיומנות מקצועית בחומר.
חל איסור על שימוש בטיפסים קנויים.
חל איסור על שימוש בחומרים לא מקצועיים.
מותר להשתמש:
מותר לבצע את העבודה באמצעות מכשירי שיוף )חשמליים(.
קריטריונים להערכת השופטים:
 .1ניקיון וביצוע -עבור חדות וביצוע נקי של העיצוב  10 -נקודות
 .2טכניקה ביצוע -עיצוב פנימי ואקווריום של הבלטה ותלת מימד ,ציור אמנותי ,גילוף מתוך החומר ,אלמנטים של נפח.
הערה :שימוש בכל האלמנטים הנ"ל מזכה בהתייחסות מועדפת –  10נקודות
 .3פריסת שווה של היצירה בכל שטח הטיפס ,יחס של אלמנטים עיצוביים בכל אחת מהציפורניים,
מילוי אזורים או העדפה להשארת אזורים ריקים מתוכן  10נקודות
 .4עבודה עם צבע -ניגודיות והדגשת הציור ,בחירת צבעים ,וקונספט השילוב ביניהם  10נקודות.
 .5מקוריות וחדשנות -שימוש במוטיבים חדשניים ,גילוי של נושא חדש ,ביצוע וסגנון ייחודי  10נקודות
 .6זמינות ואיכות של אלמנטים תלת-ממדיים -חבר השופטים מעריך את מורכבות ואיכות האלמנטים התלת ממדיים המחקר של פרטים תלת-ממדיים
והקונספט המשותף במראה הכללי של העבודה  10נקודות
 .7נקודות פסילה -משתתף שלא קיים את הכללים ,ייענש על ידי המשקיפים בנקודות פסילה בהתאם לרשימה של הפרות הכללים  5נקודות פסילה על כל
עבירה.
 .8סה"כ ניקוד מקסימלי 80 -נקודות
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אמנות בניית הציפורניים תקנון כללי למשתתפים בתחרות
"ציור אמנותי על ציפורן  -אקוורל" BOX
נושא הקטגוריה "פרחים" )ללא חלוקה לקטגוריות(
שימו לב :בקטגוריה זאת העבודה מוגשת כעבודה מוכנה מבעוד מועד ומוצגת בתוך קופסת פרזנטציה.
מטרת התחרות  -לחשוף אמני בניית הציפורניים מוכשרים.
על האמן להראות מיומנויות שליטה מגוונות בחומרי עבודה ובטכניקות של עיצוב הציפורניים.
הגשת עבודה -מוגשת כעבודה כמוכנה ,על  10טיפסים )באורך  10ס"מ( באורכים שונים המדמים ציפורניים טבעיות.
שימוש בטיפסים באורכים אחרים יביאו לנקודות פסילה.
יש לבצע את העבודה בטכניקה של ציור באקוורל ,בצבעי אקוורל ,בלי שרטות ותחימת גבולות הציור )מלבד אמצע הפרחים והענפים אך לא יותר מ ( 20%
חל איסור על הדברים הבאים:
חל איסור על שימוש בנצנצים ,בנייר כסף ,באבנים וכו.
חל איסור על שימוש במריחת שכבת כיסוי טופ ,סילר מכל סוג.
חל איסור על שימוש בגלופות וציורים מוכנים מכל סוג.
יש למקם ולחבר את העבודה בתיבה מאובטחת עם מכסה שקוף.
הרקעים המותרים :ורוד בהיר ,תכלת בהירה ,אפור בהיר ,לבן ופנינה.
קריטריונים וציונים:
רושם כללי -העבודה אמורה להביע תמונה כללית ,מושלמת ולהמחיש את הנושא המרכזי  10 -נקודות
מקצועיות ומיומנות  -ביצוע מושלם של העיצוב )דיוק ,בצורה מסודרת והרמונית(  10 -נקודות
צביעה אמנותית -הערכה מועדפת ניתנת לעמידה בבחירת צבע ועמידה בקונספט שנבחר  10 -נקודות
מקוריות -גישה לא שגרתית ושימוש וחדשנות מקצועית ביצירת העבודה  10 -נקודות
טכניקה -הערכה מועדפת למקצוענות בעמידה ברוח קונספט העיצוב המובחר 10 -נקודות
נקודות פסילה:
לא הוגשה העבודה באופן הראוי להגשת העבודה בהתאם לתנאי התחרות )ללא תיבה וכן ללא טיפסים מחוברים לתיבה(  5נקודות פסילה.
משתתף שלא קיים את הכללים ,ייענש על ידי המשקיפים בנקודות פסילה בהתאם לרשימה של הפרות הכללים
בתחרות זאת סה"כ –  50נקודות
נקודות פסילה על כל עבירה  5נקודות
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אמנות בניית הציפורניים תקנון כללי למשתתפים בתחרות
" פדיקור משולב – מכשורי – מומחה בפדולוגיה"
פתרון בעיות ,בלי חלוקה לקטגוריות

שימו לב :בקטגוריה זאת העבודה מבוצעת בפועל בזירת התחרות.
מטרת התחרות – לחשוף את מומחי הפדיקור ,על האמן להראות מיומנויות שליטה מגוונות בחומרי עבודה ובטכניקות שימוש במכשירים.
תנאי ההשתתפות בתחרות:
בתחרות זאת ,לוקחים חלק מומחים ,אשר ע"פ תקנון התחרות אמורים לבצע פדיקור ברגלי מודליסטים באמצעות מכשירים לפדיקור
התחרות הינה תחרות פתוחה ,בה יכול להשתתף מתמודד עם ניסיון של שנה  1לכל הפחות.
זמן ביצוע -שעה ושלושים דקות.
ביצוע  -פדיקור מתבצע באופן מלא על כף רגל אחת בלבד .על כף הרגל השנייה לא תתבצע כל פעולה )כף רגל במצב טבעי(
חומרי עבודה :
 .1בתחרות ניתן להשתמש בחומרים והמוצרים הרלוונטיים לפדיקור .אין להשתמש בשמנים לציפורניים וכן בקרמים ובמסכות.
 .2בתחרות מוערכות התוצאות הסופיות של ביצוע העבודה.
 .3ההחלטה של חבר השופטים והמשקיפים היא סופית ובלתי ניתנת לערעור.
 .4על המתמודדים יש להתייצב לתחרות בלבוש מקצועי.
 .5בעת ביצוע העבודה יש להשתמש במסכה ובכפפות מגן.
חל איסור על הדברים הבאים:
 .1על המתמודד לספק לעצמו מודליסטים לביצוע העבודה
 .2חל איסור על השתתפות מודליסטים עם בעיות זיהומיות.
רושם כללי -על התוצאה הסופית יש להיראות ע"פ נורמות מקובלות .יש לבצע פדיקור מקצועי ולהתאים לסטנדרטים מודרניים המקובלים לטיפוח וטיפול כף
הרגל  10 -נקודות.
כף הרגל -יש לטפל בעור היבש ,ע"פ הדרישות הרפואיות המקובלות עד לעומק הבריא .יש ליצור מעבר הומוגני ומטושטש בין צידי העור היבש לבין רקמת העור
הבריאה ,יש לטשטש עקבות כלי העבודה על עור כפות הרגליים .חל איסור על הסרת העור היבש עד לכדי קבלת צבע וורוד בעור .התקנון מתיר השארת צבע
טבעי ,צהבהב של העור  10 -נקודות.
צורת הציפורן – על הציפורניים להיות זהות בחמשת האצבעות ,על החריץ שבין הציפורן לעור להיות חופשי,
העדפה לציפורן מרובעת עם פינות מעוגלות  10 -נקודות.
צידי הציפורניים -הצדדים חייבים להיות זהים ,בעת בדיקה ,על הטמפון להחליק בקלות מצד לצד תוך כדי בדיקת ציפורן חודרנית  10 -נקודות.
החריצים הצידיים -חריצי צד צריכים להיות חלקים וישרים ,בלי עקבות כלי עבודה ,ללא חתכים ועור קוצי 10 -נקודות.
כריות אצבעות צדדיים ואחוריים -על עור כרית האצבעות להיות חלק ,ללא חתכים וקימורים .לא תתאפשר אדמומיות בקרנית העור  10-נקודות.
קוטיקולה -יש להסיר את הקוטיקולה מסביב לציפורן .על אזור הקוטיקולה להיות מעובדת בצורה חלקה ,ללא חתכים וקוצים .אין להשאיר שאריות קרום.
מותרת אדמומיות קלה באיזור הקוטיקולה  10 -נקודות
ריטושים  -על הציפורן להיות חלקה ,ללא סדקים .את הריטוש ניתן לבצע באמצעות בצירה וראשי שיוף  10נקודות
סדקים – כל סדק מעובד –  1נקודה .ציפורן חודרנית – כל קצה מוסרת  1נקודה .עיבוי הציפורן -כל ציפורן  1נקודה.
היפר-קרטוסיס והזעת יתר -פיתרון הבעיה  5נקודות .יבלת --כל יבלת מעובדת  2נקודות.
נקודות פסילה -משתתף שלא קיים את הכללים ,ייענש על ידי המשקיפים בנקודות פסילה בהתאם לרשימה של הפרות הכללים.
סה"כ ניקוד מקסימאלי 105 -נקודות
נקודות פסילה על כל עבירה  5נקודות
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אמנות בניית הציפורניים תקנון כללי למשתתפים בתחרות
" פדיקור אסטטי משולב "
שימו לב :בקטגוריה זאת העבודה מבוצעת בפועל בזירת התחרות.

מטרת התחרות – לחשוף את מומחי הפדיקור ,על האמן להראות מיומנויות שליטה מגוונות בחומרי עבודה ובטכניקות שימוש במכשירים.
תנאי ההשתתפות בתחרות:
בתחרות זאת ,לוקחים חלק מומחים ,אשר ע"פ תקנון התחרות אמורים לבצע ספא פדיקור קלאסי ברגלי מודליסטים באמצעות מכשירים לפדיקור
התחרות הינה תחרות פתוחה ,בה יכול להשתתף מתמודד עם ניסיון של שנה  1לכל הפחות.
זמן ביצוע 1 -שעה ו 30-דקות.
ביצוע  -פדיקור מתבצע באופן מלא על כף רגל אחת בלבד .על כף הרגל השנייה לא תתבצע כל פעולה )כף רגל במצב טבעי(
חומרי עבודה :
 .1בתחרות ניתן להשתמש בחומרים והמוצרים הרלוונטיים לפדיקור .אין להשתמש בשמנים לציפורניים וכן בקרמים ובמסכות.
 .2בתחרות מוערכות התוצאות הסופיות של ביצוע העבודה.
 .3ההחלטה של חבר השופטים והמשקיפים היא סופית ובלתי ניתנת לערעור.
 .4על המתמודדים יש להתייצב לתחרות בלבוש מקצועי.
 .5בעת ביצוע העבודה יש להשתמש במסכה ובכפפות מגן.
 .6על המתמודד לספק לעצמו מודליסטים לביצוע העבודה
 .7חל איסור על השתתפות מודליסטים עם בעיות זיהומיות.
רושם כללי -על התוצאה הסופית יש להיראות ע"פ נורמות מקובלות .יש לבצע פדיקור מקצועי ולהתאים לסטנדרטים מודרניים המקובלים לטיפוח וטיפול כף
הרגל  10 -נקודות.
כף הרגל -יש לטפל בעור היבש ,ע"פ הדרישות הרפואיות המקובלות עד לעומק הבריא .יש ליצור מעבר הומוגני ומטושטש בין צידי העור היבש לבין רקמת העור
הבריאה ,יש לטשטש עקבות כלי העבודה על עור כפות הרגליים .חל איסור על הסרת העור היבש עד לכדי קבלת צבע וורוד בעור .התקנון מתיר השארת צבע
טבעי ,צהבהב של העור  10 -נקודות.
צורת הציפורן – על הציפורניים להיות זהות בחמשת האצבעות ,על החריץ שבין הציפורן לעור להיות חופשי,
העדפה לציפורן מרובעת עם פינות מעוגלות  10 -נקודות.
צידי הציפורניים -הצדדים חייבים להיות זהים ,בעת בדיקה ,על הטמפון להחליק בקלות מצד לצד תוך כדי בדיקת ציפורן חודרנית  10 -נקודות.
החריצים הצידיים -חריצי צד צריכים להיות חלקים וישרים ,בלי עקבות כלי עבודה ,ללא חתכים ועור קוצי 10 -נקודות.
כריות אצבעות צדדיים ואחוריים -על עור כרית האצבעות להיות חלק ,ללא חתכים וקימורים .לא תתאפשר אדמומיות בקרנית העור  10-נקודות.
קוטיקולה -יש להסיר את הקוטיקולה מסביב לציפורן .על אזור הקוטיקולה להיות מעובדת בצורה חלקה ,ללא חתכים וקוצים .אין להשאיר שאריות קרום.
מותרת אדמומיות קלה באיזור הקוטיקולה  10 -נקודות
ריטושים  -על הציפורן להיות חלקה ,ללא סדקים .את הריטוש ניתן לבצע באמצעות בצירה וראשי שיוף  10נקודות
סדקים – כל סדק מעובד –  1נקודה .ציפורן חודרנית – כל קצה מוסרת  1נקודה .עיבוי הציפורן -כל ציפורן  1נקודה.
היפר-קרטוסיס והזעת יתר -פיתרון הבעיה  5נקודות .יבלת --כל יבלת מעובדת  2נקודות.
נקודות פסילה -משתתף שלא קיים את הכללים ,ייענש על ידי המשקיפים בנקודות פסילה בהתאם לרשימה של הפרות הכללים
 .1איחור בזמן תחילת התחרות.
 .2התנהגות בלתי הולמת בזמן התחרות.
 .3המשך בעבודה לאחר תום זמן התחרות ,עזיבה של זירת התחרות ,אי לבישת ביגוד מקצועי תואם ,שימוש בחומרים ומכשירים אסורים.
סה"כ ניקוד מקסימאלי 80 -נקודות
נקודות פסילה על כל עבירה  5נקודות
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אמנות בניית הציפורניים תקנון כללי למשתתפים בתחרות
" פוסטר -צילום אופנה "
ללא חלוקה לקטגוריות

שימו לב :בקטגוריה זאת העבודה מוגשת כעבודה מוכנה מבעוד מועד ומוצגת בתערוכת הצילומים
נושא" -ציפורניים של העתיד".
תנאי השתתפות -תחרות זאת פתוחה לכל מקצועני ענף הציפורניים.
על המתמודד לבצע עיצוב ציפורניים מקורי וחדשני ,העבודה מוגשת כעבודה מצולמת שהוכנה מבעוד מועד.
ביצוע -בקטגוריה זאת ,האמן מפעיל את הדמיון והיצירתיות שלו ומציג עיצוב על דגמי ציפורניים מלאכותיות .תוך שימוש בכל האמצעים והחומרים המקצועיים
העומדים לרשותו.
הגשה -על המתמודד להציג עיצוב עתידני של ציפורניים ,לצלם ולהגיש כעבודה מצולמת .מותר לצלם חלק מגוף מודוליסטית ואקססוריז.
משימה -על המתמודדים לשלוח את התמונות בקבצי תמונות  JPGלדוא"ל בגודל לא פחות מ  DPI 300על גודל 45X30
חל איסור על הדברים הבאים-
עיצוב ,עריכה וריטוש בתוכנות מחשב )פוטושופ(
שימוש בתמונות קנויות או בעבודה שנעשתה על ידי אדם אחר.
קריטריונים והערכה כללית:
רושם כללי -רושם כללי של העבודה בכללותה .גילוי של הנושא ,עיצוב עמוס כמות מוגזמת של פריטים 10 .נקודות
קומפוזיציה -פריסה נכונה של אלמנטים המרכיבים את התמונה הכללית עומס יתר כמות מוגזמת של –  10נקודות
מורכבות -מורכבות בביצוע העבודה .דיוק וניקיון העבודה 10 .נקודות.
דיוק בביצוע -הרמוניה ,אלמנטים זעירים ,תוך שימת דגש על יופיים של הציפורניים .דיוק בפיניש הפרטים הקטנים  10נקודות.
ייחודיות וחדשנות -עבודה צריכה להיות בעלת עיצוב יוצא דופן .שימוש במוטיבים חדשים .יצירת עיצוב ייחודי  10 .נקודות
בחירת הצבעים -ניגודיות הצבעים והבנה של הצילום ,בחירת הצבעים ושילובים 10 .נקודות
נקודות פסילה -משתתף שלא קיים את הכללים ,ייענש על ידי המשקיפים בנקודות פסילה בהתאם לרשימה של הפרות הכללים.
סה"כ ניקוד מקסימלי 105 -נקודות
נקודות פסילה על כל עבירה  5נקודות
תמונות יש לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוניisraoic@gmail.com :
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איגוד מעצבי השיער ,אמני האיפור ובונות הציפורניים בישראל ,או.אי.סי ישראל
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