
REGLER  

 

• Skulpteringsgelé är tillåten. 

• Paint-on-french ej tillåtet. 

• All form av Camouflage /coverfärger ej tillåtet. 

• Franska Tippar är ej tillåtet. 

• Clear och naturella tippar tillåtna. 

• Finish Gels är tillåtna så länge den är clear och transparent. 

  (Tillåtet i kategori Gel ej i kategori Acryl) 

• C-Curve-sticks och klämmor är tillåtna. 

• Inga smycken (ringar, klockor, armband o.s.v.) ska bäras under bedömning. 

• Inga synliga tatueringar tillåtna på modellens hand eller underarm. Långärmat i svart döljer. 

• Under tillställningen är det inte tillåtet att röka, använda mobiltelefon, video eller                                                

fotografera. 

• Lackning kommer att ske med ett standardlack som kommer att delas ut. Inga andra 

produkter tillåtna för 

lackning. Top Coat / överlack är ej tillåtet. 

• Arbetsområdet skall hållas rent och prydligt. 

• Modellen skall vara minst 16 år. Det kommer inte att förekomma någon kontroll av 

modellernas händer för 

skärsår, repor eller andra skador innan tävlingen. 

•Den tävlande måste ha modellens händer förmanikyrerade och naglarna måste fria från 

material rester så att den 

tävlande ska kunna börja arbeta omgående. 

• Skada på händerna eller om skada skulle uppstå under tävlingen leder till poängavdrag. 

• Tävlande måste ta med egen utrustning såsom bordslampa och skarvsladd 

• Tävlande eller modeller får inte lämna tävlingsområdet under pågående tävling. 

 

Under tävlingen kommer golvdomare att se till att följande regler följs.  

Överträdelse leder till poängavdrag: 

• Om den tävlande börjar förbereda modellens hand vid arbetsstationen innan tävlingen   

startar. 

• Om elektrisk nagelfil eller andra otillåtna elektriska apparater används. Bortsett UV-lampa i 

kategori UV-Gel. 

• Om korrekturpenna används för att arbeta ut smilelinjen. 

• Om andra produkter finns på arbetsbordet och som inte behövs för förlängningen av 

naglarna så som ex. 

mobiltelefon, flera lacker (rent arbetsbord!). 

Mobiltelefon är tillåtet endast för att visa tiden. Den måste ha ljudet avstängt och inte vibrera. 

Det är inte tillåtet att fotografera under pågående tävling 

• Det är inte tillåtet att tillgå sitt bagage efter tävlingsstart. Alla produkter skall finnas på 

bordet. 

• Ingen förberedning av tippar eller mallar tillåtet. 

• Om transparent eller vit lack är lackad på undersidan av naglarna. 

• Om arbete fortsätts efter tävlingstidens slut. 

• Om den tävlande deltar i annan kategori än den hon/han är anmäld till. 

• Uvlampa ej tillåten i akrylkategorin. 

• Om paint-on french används trots förbud. Den fria franska måste skulpteras med vit 

skulpteringsgel respektive 

vit akryl. 



• Om otillåtna produkters så som högglans gel/ high gloss, (endast på gel tävlingen är gel 

sealer tillåten) franska 

tippar, camouflage /cover gel/ cover akryl/ 

• Finish Gels endast tillåtna i kategori Gel, så länge den är clear och transparent. (ej tillåtet i 

kategori Akryl) 

Modellerna får inte lämna domarrummet under bedömningen och måste stanna kvar i 

domarrummet tills 

bedömningen är klar. 

Modellen får inte använda sin mobiltelefon under bedömningen. 

Modellen får inte röra sina naglar innan bedömningen är klar hos alla domare. Överträdelse 

kan ge 

poängavdrag. 

Det är den tävlandes skyldighet att sätta sig in i kriterier och regler samt informera sin modell 

om gällande 

regler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KRITERIER  

 

Franska akryl naglar tipp eller mall gelé eller akryl 

10 poäng totalt för varje kategori 

1 poäng per nagel 

Varje nagel måste uppfylla kriterierna i kategorin för att få 1 poäng 

Konvex 10 p 

Nagelns ovansida skall vara helt symmetrisk 

Nagelns konvexa ckurva och form ska vara symmetrisk över hela nageln över alla zoner. 

Konkav 10 p 

Nagelns konkava tunnel på fria kanten ska vara helt symmetrisk 

Den konkava ckurvan ska likna insidan av en tunnel från längst in vid fingret till längst ut på 

fria kanten 

Apex och övre linjen 10 p 

Den högsta punkten på nageln, apex, skall vara placerad på samma ställe på alla naglar. 

Inte för långt fram och inte för långt bak. 

Den övre linjen ska vara gradvis stigande och fallande. 

Den övre linjens apex ska inte vara för markant men heller inte vara platt. 

Mall eller tipp placering 10 p 

Den fria kantens sidolinjer ska inte ha några glipor eller hack pga fel mall eller tipp placering 

Det ska inte synas några limrester eller glapp mellan material och naturlig nagel. 

Mallen eller tippen ska ha varit placerad på så sätt att undersidan av nageln är jämn och fin 

Den naturliga nageln får inte synas. 

Fria kanten. 10 p 

Formen på naglarna ska vara konsekvent på alla naglar 

Sidolinjer 10 p 

Sidolinjerna måste följa rakt ur från lateralerna 

Nageln ska inte vara bredare eller smalna av på den förlängda delen av nageln. 

Sidolinjerna ska vara likadana på höger och vänster sida 

Inga ojämnheter ska synas på sidolinjerna. De ska vara raka och släta 

Varje sidolinje är värd 0,5 poäng Totalt 10 poäng 

Både höger och vänster sida måste vara korrekt för att nageln ska få 1 poäng 

 

 

Undre linjen, sidolinjerna sett från sidan 10 p 

Den fria kanten, förlängningen, ska följa rakt ut från naturliga nageln ända ut 

Nageln ska inte vara vinklad eller filad uppåt eller nedåt 

Alla naglar ska följa samma riktning 

Inga ojämnheter får synas 

0,5 poäng per linje på höger och vänster sida . Totalt 10 poäng 

Både höger och vänster sida måste vara korrekt för att nageln ska få 1 poäng 

C kurva 10 p 

Ckurvan måste mäta minst 40% av en cirkel. 

C kurvan ska vara symmetrisk och inte för oval eller för öppen 

Framkanten/ hårlinjen på nageln ska vara lika tunn och jämn i mitten som på sidorna 

Förlängningen av nageln ska inte vara tjockare än 1 mm 

Yta 10 p 

Nagelns yta ska inte ha synliga filmärken 

Ytan ska vara helt slät 

Ytan ska ha hög glans likt glas, utan matta fläckar någonstans 



Längd 10 p 

Nagelns längd bedöms efter två olika kriterier 

Det första är att nageln mäts från nagelbandet till djupaste delen av smile linjen. Den delen 

ska vara lika lång 

som den vita förlängningen. Den vita förlängningen mäts från den djupaste delen av smilet till 

mitten av den fria 

kantens avslut. 

Samt skall pekfinger långfinger och ringfinger ha samma längd 

Lillfingret bör vara något kortare och tummen något längre 

5p 

Det andra är att naglarna mäts mot varandra då höger hands hela längd ska matcha vänster 

hands hela längd. 

5p 

Produktanvändning 10 p 

Produktapplikationen ska se kontrollerad ut. Jämnt applicerad. 

Inga skuggor i färger eller i övergångarna. 

Den vita färgen ska vara jämn i färgen utan skuggor 

Inga bubblor i materialet. 

Det får inte finnas en för stor marginal mellan materialet och nagelbanden. Applikationen ska 

vara nära 

nagelbanden och täcka hela naturliga nageln med jämnt och symmetriskt avslut. 

Materialet får inte vara bortfilat. 

Lackning 10 p 

2 lager rött lack ska appliceras utan under eller överlack 

Lackningen ska vara nära nagelbanden med ett jämnt fint avslut 

Färgen ska vara jämnt applicerad utan synliga penselmärken 

Färgen ska vara tät och nageln får ej synas igenom 

Sidorna och framkanten av nageln måste vara lackade 

Inget lack på undersidan av nageln eller på huden 

Ytan måste vara blank 

Nagelband och produktrester 10 p 

Nagelbanden eller naglarna får inte ha synlig rodnad eller skador 

Det får inte finnas produktrester i nagelbanden eller på huden 

Övergången mellan material och naturlig nagel ska inte synas eller kunna kännas. 

Undersidan av nageln ska var ren utan damm eller produktrester eller rester från lim eller olja. 

Undersidan av nageln ska vara slät 

Smile 10 p 

Smile linjen ska vara lika och konsekvent på alla 5 naglar 

Linjen ska vara skarp och oval. 

Smile linjen ska vara centrerad i mitten av nageln 

Avsluten på smile linjen ska vara i samma höjd och matcha varandra. 

Avsluten ska inte vara bortfilade 

Månar 10 p 

Månarna ska vara synliga men ha ett naturligt utseende 

Månarnas djupaste punkt ska vara centrerad 

Månarnas avslut ska matcha på höger och vänster sida 

Avsluten ska vara skarpa och får inte vara bortfilade 

Månarnas linje ska vara skarp 

Månarna ska vara skulpterade i gelé resp akryl. 

Färgen på månarna ska vara likadan på alla 5 naglar och inte ha skuggor. 


