
Mezinárodní soutěž 

CZECH NAIL CUP 2022 
8. října 2022, Praha 7 (PVA Letňany) 

13. ročník Mezinárodní soutěže CZECH NAIL CUP se uskuteční v sobotu dne 8. 10. 2022 v průběhu 
kosmetického veletrhu v areálu PVA Letňany. Uzávěrka přihlášek: 5.10.2022.  

Nominace:  Na místě: 

• SOAK OFF (30 min, 2 ruce) 

• SALON NAIL ART – téma volné (1 hod., 2 ruce) 

• REALITY NAILS (45 min, 3 tipy) 
 

Domácí práce: 
Poster: 

• POSTER  SOAK OFF – Summer Time 

• POSTER SALON (modeláž) – Stiletto Nails (stavěná francie) 

• CreaNAIL Poster EXTREME – Mytologické bytosti 
 
Kategorie:   všechny nominace budou rozděleny do 2 kategorií  

JUNIOR – do této kategorie se registrují soutěžící, kteří se už zúčastnili 
soutěží, ale ani jednou neobsadili žádné z vítězných míst v žádné nominaci, a 
také nové soutěžící, kteří se na soutěž registrují poprvé. 

 
MASTER – do této kategorie se registrují soutěžící, kteří už soutěžili a 
v jakékoli soutěži a v jakékoli nominaci už alespoň jednou obsadili jedno ze tří 
vítězných míst. 

 
Domácí práce musejí být vyrobeny nově pro tuto soutěž. 

 
Podmínky účasti: Přesný průběh, harmonogram a detailní kritéria hodnocení obdrží každý 

soutěžící po přihlášení. Každý účastník musí být včas zaregistrovaný. Na 
online nominace soutěžící má svůj vlastní model. Ruce modelky se kontrolují 
před soutěží. Soutěžící si přinese vlastní pracovní materiál, všechny pracovní 
pomůcky, UV/LED lampu, lampu na svícení a prodlužovák s rozdvojkou 

 
Registrační poplatek: Registrační poplatek zahrnuje vstup na veletrh, pro online nominace také 

vstup pro modelku. 
  

JUNIOR: 
 1-2 nominace – 700,- / 30 € (za jednu nominaci) 
 3-6 nominací – 650,- / 28 € (za jednu nominaci) 
 
 MASTER: 
 1-2 nominace – 800,- / 35 € (za jednu nominaci) 
 3-6 nominací – 750,- / 33 € (za jednu nominaci) 
 
 



 
 

 TEAM: Cena za registraci teamu je jednotná pro všechny kategorie  
1000,- / 45 € za celý team 
 

Pro všechny soutěžící: V případě, že na předání cen a diplomů nebudete osobně, poštovné náklady 
se hradí navíc.  
 
Registrace a přihlášky: https://czechnailcup.com  
 
Další dotazy na:  Unique Style s.r.o. Veronika Vitkovská, +420 608981168  

Radka Kopciová, +420 603806027 
czechnailcup@seznam.cz 

 
Registrace pro domácí práce (postery) proběhne v období 20. 6. 2022 – 9. 9. 2022 s tím, že:  
registrační poplatek dle kategorie a počtu nominací. 
Registrační poplatky je nutné uhradit do 9. 9. 2022. 
 
Registrace pro nominace na místě proběhne v období 5. 9. 2022 – 5. 10. 2022 s tím, že:  
registrační poplatek dle kategorie a počtu nominací. 
Registrační poplatky je nutné uhradit do 5. 10. 2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://czechnailcup.com/
mailto:czechnailcup@seznam.cz


 
 

Soak Off Gel Manicure 
 
Zadání: 
Úkolem soutěžících je za 30 minut nalakovat přírodní nehty gellakovým systémem, na jedné ruce 
francouzské lakování a druhá ruka červená. Tvar nehtů musí být vhodný k rukám modelky (hranaté, 
kulaté, oválné). Aplikace gellaku bude těsně pod kůžičku, přitom jedna ruka bude nalakována 
červeným gellakem, na druhé ruce bude francouzské lakování (soutěžící si sám zvolí jaká ruka bude 
červená a na které bude francie). 
 
Manikúra je provedena před soutěží, není součástí soutěže. 
 
- Lakování gellakem musí být provedeno co nejblíže ke kůžičce, bez odstupů, oblouček u kutikuly 
musí být souměrný a hladký, gellak nesmí zatéct pod kůžičku nebo na ni. Vlasová linie a boční spodní 
hrany nehtů mohou být nalakovány nebo nemusí, ale musí být provedeno stejně na všech deseti 
nehtech. 
 
- Povrch nehtové ploténky musí být maximálně hladký a tvořit tzv. perfektní odlesk. 
 
- Červený gellak si každý soutěžící zajistí sám (jde o klasickou červenou barvu bez glitrů, perleti nebo  
metalízy). Pro nanášení gellaků může být použit jiný štěteček, než je v lahvičce s gellakem. 
 
- Na lakování bílé špičky se může použít pouze bílý gellak. Nehtové lůžko u francouzského lakování 
musí mít naturální vzhled, takže se dá použít průhledný, narůžovělý nebo kamuflážní mléčný gellak 
(hlavně nesmí být plně krycí a musí být vidět náznak přírodní lunuly). 
 
- Vrchní lesk může být s výpotkem nebo bez něj. 
 
- Použití olejíčku a krému na ruce je povoleno, pozor na přebytečné množství. 
 
- Před začátkem soutěže budou ruce modelky kontrolovány: nehty musí být přírodní, bez zbytků 
materiálu na povrchu, manikúra musí být provedena před soutěží. 
 
Důležité pokyny: 

- při soutěži je zákaz kouření, fotografování, točení na kameru a používání mobilu! - všechny   
výkony musejí být vypracovány v průběhu 30minut 
- je povolen finish gel (vrchní lesk) do lampy buď výpotkový nebo bezvýpotkový; - během 
soutěže můžete používat pouze gellakové materiály 
- všechny materiály a nástroje si soutěžící zajistí sám. 
- všechny pomůcky (UV/LED lampu, stolní lampu, prodlužovačku...) si soutěžící zajistí sám. 

 
  



 
 

KRITÉRIA HODNOCENÍ – Soak Off Gel Manicure 
 
1.Celkový dojem 
Hodnotí se první dojem a celkové sladění tvaru a délky nehtů. Dále se hodnotí profesionalita a 
technická dokonalost vyhotovení soutěžních nehtů podle předepsaných kritérií. 
 
2.Tvar nehtů 
Musí být přesný, bez odchylky, shodný na všech nehtech obou rukou. Tvar nehtů musí ladit rukám 
modelky. 
 
3. Délka nehtů 
Délka nehtů musí být proporčně stejná na všech prstech. 
 
4. Čelní pohled, tloušťka nehtů 
Při čelním pohledu musí být povrch nehtů hladký a rovnoměrný. Tloušťka volného okraje nehtu je 
rovnoměrná. 
 
5. Manikúra 
Hodnotí se dokonalé provedení manikúry: kůžičky kolem nehtů musí být čisté, bez záděrek, bez 
poranění. Musejí být upraveny také laterální nehtové valy. 
6. Lakování červeným gellakem 
Lakování červeným gellakem musí být provedeno maximálně blízko ke kůžičce, tzv. „pod kůžičku“. 
Oblouček musí být ideálně rovný bez odstupu od kůžičky. Červený gellak nesmí zatéct pod kůžičku 
nebo laterální nehtové valy. Vlasová linie a boční spodní hrany nehtů mohou být nalakovány nebo 
nemusí, ale stejně na všech nehtech. 
 
7. Lakování francie 
Hodnotí se přesnost provedení lakování francouzské bílé špičky. Linka úsměvu musí být proporčně 
rovnoměrná na všech pěti nehtech. Vlasová linie a boční spodní hrany nehtů mohou být nalakovány 
nebo nemusí, ale stejně na všech deseti nehtech. 
 
8. Nehtové lůžko 
Nehtové lůžko na ruce, kde je nalakována francie, musí být maximálně přírodní, takže dá se použít 
průhledný, narůžovělý nebo kamuflážní mléčný gellak (hlavně aby nebyl plně krycí a byl vidět náznak 
přírodní lunuly). 
 
9. Povrch nehtu 
Povrch nehtové ploténky musí být maximálně hladký, lesklý a tvořit tzv. perfektní odlesk. Vrchní lesk 
musí být dokonale nanesen v oblasti kůžičky a nikam nezatékat. 
 
10. Čistota práce 
Hodnotí se čistota práce a technika práce s materiálem. 
  



 
 

Salon Nail Art 
Téma volné 

 
Zadání: 
Úkolem soutěžících je za 1 hodinu nazdobit nehty střední délky ve tvaru salonní mandle na obou 
rukách modelky technikou Ruční malba (barevnými gely, gellaky, akvarelovými nebo akrylovými 
barvami). Nehty mandlového tvaru (průhledné nebo kamuflážní) soutěžící vymodelují předem doma 
nebo v salonu jakoukoliv technologií (gel nebo akryl nebo polyacryl/polygel, na tipy nebo na šablony). 
Délka volného okraje nehtu činí od 0,5 do 1 cm (měří se zespod od přírodního nehtového lůžka). 
Nehty musejí být perfektně vypracované v souladu s kritérii. 
 
Důležité pokyny: 

- při soutěži je zákaz kouření, fotografování, točení na kameru a používání mobilu! 
- všechny výkony musejí být vypracovány v průběhu 1 hodiny; 
- technika modeláže je libovolná: gelová, akrylová, polygelová/polyacrylová, na tipy nebo na 
šablony; 
- při zvolení akrylové technologie je také povolen finish gel (lesk) do UV lampy; 
- během soutěže můžete používat profesionální materiály jakékoli značky; 
- design nehtů musí být vytvořen technikou Ruční malba, a to akrylovými barvami nebo 
barevnými gely, včetně gelů s efekty (glitrové, perleťové) a Sweet bloom gelů – omezeně (v 
rozsahu max.do 20 %) jenom jako dozdobení se mohou použit glitry, kamínky, perličky, 
pigmenty atd., ale základem je Ruční malba. 

KRITÉRIA HODNOCENÍ – SALON NAIL ART 

1. Celkový dojem 
Hodnotí se první dojem a celkové sladění tvaru a délky nehtů. Modeláž musí být čistá a perfektní bez 
zbytků materiálů, lepidla, prachu, olejíčku apod. Kladně se hodnotí originalita zdobení nehtů. Dále se 
hodnotí profesionalita a technická dokonalost vyhotovení soutěžních nehtů podle předepsaných 
kritérií. 
 
2. Tvar nehtů 
Musí být přesný, bez odchylky, perfektně vymodelovaný, shodný na všech nehtech obou rukou. 
Povoleny jsou pouze nehty ve tvaru Salonní mandle. 
 
3. Délka nehtů 
Délka nehtů musí být proporčně stejná na všech prstech (ukazováček, prostředníček a prsteníček jsou 
stejně dlouhé, palec je o cca 1 mm delší, malíček o cca 1 mm kratší). Délka volného okraje nehtu činí 
0,5 až 1 cm (měří se zespod od přírodního nehtového lůžka). 
 
4. Boční paralely, pohled shora 
Hodnotí se přesnost modeláže a pilování bočních linií, které musejí být jemně vyoblené (ne rovné) a 
musejí navazovat na nehtové lůžko. Špička nehtů musí být zaoblená při tom stejně na všech deseti 
nehtech. 
 
5. Spodní paralely, pohled boční 
Hodnotí se přesnost modeláže a pilování spodních linií, které musejí být jemně vyoblené a zrcadlově 
odrážet zaoblení horní paralely na volném okraji. 



 
 

6. Stresová zóna, pohled z boku 
Stresová zóna musí být vymodelována na správném místě a shodně na všech nehtech. Apex musí být 
na všech nehtech na stejném korektním místě v návaznosti na délce nehtu a z bočního pohledu volný 
okraj musí zrcadlově odrážet zaoblení spodních paralel nehtu. 
V případě, když si zvolíte delší nehty, vrchní paralel může být od Apexu až na špičku nehtu rovnější, 
ale ne úplně rovná jak u Gotické nebo Moderní mandle. 
 
7. Čelní pohled, C-oblouk nehtů 
Při čelním pohledu musí být povrch nehtů hladký a rovnoměrný. Oblouček nehtu, tzv. tunel musí být 
na všech prstech stejný a musí být patrný v oblasti přírodní linky úsměvu (ze spodní strany nehtu), ale 
na špičce nehtů nesmí být. 
 
8. Tloušťka nehtů (hair-line) 
Tloušťka volného okraje nehtu je rovnoměrná, odpovídá max. síle kreditky a je na všech nehtech 
stejná 
 
9. Zóna kutikuly 
V oblasti kutikuly materiál musí být zpracován do ztracena. Přechod mezi materiálem a přírodní 
nehtovou ploténkou musí být jemný a neviditelný s minimálním odstupem od kutikuly a bočních valů. 
Kutikula a valy nesmí být poraněny. 
 
10. Linie úsměvu (smile-line) 
Linka úsměvu musí být pravidelná, přesná a čitelná. Tvar linky úsměvu má odpovídat celkovému 
tvaru a délce nehtů a napodobovat mandličku. Linie úsměvu není povinná, avšak je kladně 
hodnocena. Na nehtové lůžko je v případě nutnosti aplikován kamuflážní odstín gellaku nebo 
barevného gelu. 
 
11. Nail Art (zdobení nehtů) 
Hodnotí se kvalita zpracování zvolené techniky Nail Artu a náročnost jednotlivých elementů. 
 
12. Soulad s tématem 
Hodnotí se, na kolik práce odpovídá tématu. 
 
13. Kompozice 
Hodnotí se kompozice práce, takže vkusné umístění všech prvků na deseti nehtech, dynamičnost 
práce, námět. Hodnotnost každého nehtu v celkové kompozici. 
 
14. Kreativita 
Hodnotí se originalita, kreativita vaší práce. 
 
15. Barevná kompozice 
Hodnotí se umění použití barev, barevné sladění, celkový dojem vypracování barev. 
 
16. Čistota práce 
Hodnotí se čistota práce a technika práce s materiálem. 
  



 
 

Reality Nails 
 

Zadání: 
Úkolem soutěžících je za 45 min nazdobit 3 tipy libovolné délky a tvaru (tipy naturálního tělového 
odstínu si soutěžící donesou s sebou, tvar a délku tipů je možné předpřipravit doma) ve stylu tří 
předložených pořadatelem obrázků žen různého věku (20 let, 30 let, nad 45 let), různé národnosti 
jakoukoliv technikou zdobení (kromě 3 D prostorového zdobení) s použitím jakýchkoliv materiálů; 
zdobení musí být salonní, totiž odpovídat reálným požadavkům klientek v salonu (viz foto). Jednotlivé 
tipy musí být položeny a následně připevněny na související obrázek ženy, jejíž stylu odpovídají. 
Je povoleno použití nadlaku nebo finish gelu. 
Je povoleno použití elementů decoru: kamínky, perličky, glitry, folie, krajky. 
 
Je zakázáno:  
3 D prostorové zdobení, nálepky, vodolepky. 
 
Důležité pokyny: 

- při soutěži je zákaz kouření, fotografování, točení na kameru a používání mobilu! - všechny 
výkony musejí být vypracovány v průběhu 45 minut; 
- technika zdobení je libovolná (kromě 3 D prostorového zdobení); 
- během soutěže můžete používat profesionální materiály jakékoli značky; 
- jako dozdobení se mohou použit glitry, kamínky, perličky, pigmenty atd. 

 

KRITÉRIA HODNOCENÍ – Reality Nails  
 
1. Celkový dojem 
Hodnotí se první dojem od práce, kvalita práce, čistota, elegance a jemnost práce 
 
2. Kompozice 
Hodnotí se kompozice práce, takže vkusné umístění všech prvků na tipu, námět. 
 
3. Obtížnost a technika práce 
Hodnotí se, jak nehtová designérka umí pracovat se zvolenými materiály a jak zvládá zvolené 
techniky, počet a kombinace zvolených technik. Také se hodnotí jemnost, dynamičnost a 
harmoničnost práce, propracovanost drobných elementů a detailů. 
 
4. Sladění barev 
Hodnotí se, jak nehtová designérka zvládá zákony koloristiky. Jednotlivé odstíny musí být harmonicky 
zapojeny do kompozice a odpovídat zadání. Dále se hodnotí výběr určitých odstínů, průhlednost a 
jemnost práce. 
 
5. Nail Art 
Hodnotí se, nakolik práce odpovídá stylu, věku, národnosti předložených na obrázků žen. 
 
6. Soulad s tématem 
Hodnotí se, nakolik by byla práce využitelná v salonech, jestli takové zdobení opravdu je vhodné pro 
každodenní práci v salonu. 
 
7. Soulad s realitou 
Práce musí odpovídat reálným potřebám klientek v salonu. Tvar, délka tipů a zdobení musí být 
salonní. 



 
 

8. Soulad tvaru a délky 
Hodnotí se, nakolik vhodné zvolené tvar a délka tipů odpovídají stylu a věku ženy na obrázku. 
 
9. Originalita 
Práce musí vynikat a odlišovat se zajímavým přístupem a zpracováním. Zda nehtová designérka 
dokázala vytvořit svůj nezaměnitelný styl. 
 
10. Náročnost Nail Artu 
Hodnotí se, nakolik je Nail Art náročný u všech tipů. 
 
11. Čistota práce 
Hodnotí se čistota práce a technika práce s materiálem. 
  



 
 

POSTER Soak Off 
Summer Time 

 
Svou práci prosím zašlete e-mailem na czechnailcup@seznam.cz nejpozději do 11.9.2022. Hodnocení 
proběhne elektronicky, takže porotce budou hodnotit elektronické (digitální) fotografie. Tisknout 
letos nic nemusíte! Všechny postery vytiskneme my. Budou k vidění během veletrhu For Beauty v 
Pražských Letňanech 7.-8.10.2022. 
 
Téma – Summer Time 
 
Zadání: 
Soutěžící musí vytvořit jedinečný autorský obraz obou rukou na zadané téma. Nehty jsou libovolného 
tvaru, ale musí být pouze přírodní, zpevněné a nalakované gellakem. Na Nail Art je možné použít UV 
lesk, UV matt, barevný gellak, transfer folii, swarovski kamínky, kaviár, kovové prvky (to vše 
maximálně 10 % na nehet) 
 
Parametry: 
Fotografie musí být ve vertikálním formátu (na výšku) v rozměru A2 (594x420 mm) a rozlišení min 
300 DPI (7051 x 4996 px). Na fotografii musí být dobře viditelné nehty obou rukou a část nebo celý 
obličej a případně účes modelky (nemusí být). Hodnotí se sladění nehtů s vizáži a celkovým obrazem, 
profesionalita a originalita nehtů i umělecká kvalita fotografie. Pro práci můžete použit jakékoli 
profesionální materiály na zpevnění nehtů a také barevné gellaky. Jsou povoleny celkové úpravy 
fotografie, jsou však zakázány úpravy (retuše) samotných nehtů a jejich okolí (kutikula a boční valy) 
 
Je zakázáno: 
Je zakázáno umístění kamínku Nail artu v oblasti kutikuly: hodnotí se mj. úprava kutikuly, takže 
alespoň na polovině prstů musí být vidět, jak je upravená oblast kůžiček, tak i lakování tzv. ke kůžičce. 
Jsou zakázány úpravy nehtů v programech pro úpravu fotografií. Je zakázáno použití hotových pozadí 
pro nehty: celý obraz včetně modelky, vizáže a nehtů musí být přípraven a proveden najednou. Za 
porušení pravidel budou odečteny trestní body: 1 bod za každé porušení Fotografie, které nebudou 
odpovídat technickým parametrům v zadání, nebudou do soutěže zařazeny. Je zakázáno, aby jako 
model na posteru byla samotná účastnice, porotkyně nebo porotce. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

KRITÉRIA HODNOCENÍ – POSTER SOAK OFF 
 
1.Celkový dojem 

Hodnotí se první dojem práce, kvalita práce, čistota, elegance a jemnost práce, celkový obraz 

 

2.Kvalita fotografie 

Kvalita fotografie v elektronické podobě by měla být ve velikosti A2 (594x420 mm) a rozlišení min 

300 DPI (7051 x 4996 px) 

 

3. Světlo a stín 

Hodnotí se celkové osvětlení objektu fotografie a osvětlení jednotlivých elementu práce. Důležité 

elementy by neměly být příliš světlé nebo naopak tmavé a ve stínu. 

 

4. Obraz 

Hodnotí se námět a jeho zpracování, nakolik nehty ladí s obličejem, účesem modelky a případně s 

dalšími elementy kompozice a také nakolik obraz modelky odpovídá zvolenému tvaru, délce a Nail 

Artu na nehtech. 

 

5. Kompozice 

Hodnotí se kompozice a námět fotografie. Umístění elementů kompozice na fotografii. Jak nehty ladí 

s obrazem a dalšími prvky kompozice, jestli jsou všechny důležité elementy dobře viditelné a 

nezanikají. 

 

6. Manikúra 

Hodnotí se kvalita provedení manikúry. 

 

7. Narovnání přírodní nehtové ploténky 

Hodnotí se architektura zpěvněných přírodních nehtů, jestli je Apex umístěn správně a rovnoměrně a 

tvoří tzv. odlesk a to na všech nehtech. 

 

8. Aplikace gellaku 

Hodnotí se kvalita lakování gellakem zvoleného tvaru a délky nehtů, přesnost na všech prstech, 

preciznost, technika práce. Zejména se klade důraz na lakování nehtů v oblasti kůžiček. 



 
 

9. Nail Art 

Hodnotí se zvolený odstín/odstíny gellaku, jejich kombinace. V případě Nail Artu se hodnotí 

kompozice a čistota nalepení komponentů 

 

10.Modelka 

Hodnotí se make-up a účes modelu/modelky, přesnost detailů, úroveň zpracování, nakolik odpovídá 

Tématu 

 

11. Soulad s tématem 

Hodnotí se, na kolik práce odpovídá tématu 

 

12. Originalita 

Práce musí vynikat a odlišovat se nevšedním a zajímavým přístupem a zpracováním. Zda nehtová 

designérka dokázala vytvořit svůj nezaměnitelný styl a použila nové motivy. 

  



 
 

POSTER SALON – Stiletto Nails 
Stavěná francie 

 
Svou práci prosím zašlete e-mailem na czechnailcup@seznam.cz nejpozději do 11.9.2022. Hodnocení 
proběhne elektronicky, takže porotce budou hodnotit elektronické (digitální) fotografie. Tisknout 
letos nic nemusíte! Všechny postery vytiskneme my. Budou k vidění během veletrhu For Beauty v 
Pražských Letňanech 7.-8.10.2022. 
 
Téma – Stiletto Nails 
 
Zadání: 
Soutěžící musí vytvořit jedinečný autorský obraz jedné ruky na zadané téma. Nehty jsou ve tvaru 
Stiletto, celková délka nehtů od kůžičky do špičky je od 5 do 7 cm. Nehty musí být vymodelovány ve 
stylu stavěné francie, francie nesmí být namalovaná, musí být modelovaná. Na francii je možné 
použít libovolné barevné gely a gellaky ,akrylové pudry, třpytky, glitry různých tvarů a velikostí, 
pigmenty, folie, perleť, kovové prvky, kaviár, ale vše musí být zabudováno uvnitř designu. Francie 
musí být na všech pěti nehtech, zdobení na povrch nehtu je povoleno pouze v podobě kamínků a 
kaviáru a to max 10% na nehet, pouze jeden libovolný nehet může být kamínky nazdoben o něco 
více. 
Je zakázáno o použít samolepky, vodolepky, razítka, a hotové prefabrikované 3D elementy (květy, 
listy a podobné). Je zakázáno jakékoliv jiné zdobení na povrch nehtů, kromě kamínků a kaviáru v 
uvedené míře. 
 
Parametry: 
Fotografie musí být ve vertikálním formátu (na výšku) v rozměru A2 (594x420 mm) a rozlišení min 
300 DPI (7051 x 4996 px). Na fotografii musí být dobře viditelné nehty jedné ruky a nějaký doplněk. 
Hodnotí se sladění nehtů s doplnkem a celkovým obrazem, profesionalita a originalita nehtů i 
umělecká kvalita fotografie. Pro práci můžete použit jakékoli profesionální materiály na modeláž 
nehtů UV gel, akryl, polygel, vše je možné kombinovat, linii úsměvu je možné pilovat. Jsou povoleny 
celkové úpravy fotografie, jsou však zakázány úpravy (retuše) samotných nehtů a jejich okolí (kutikula 
a boční valy) Jsou zakázány úpravy nehtů v programech pro úpravu fotografií. 
 
Je zakázáno: 
Použití hotových pozadí pro nehty: celý obraz včetně nehtů musí být přípraven a proveden najednou. 
Za porušení pravidel budou odečteny trestní body: 1 bod za každé porušení Fotografie, které 
nebudou odpovídat technickým parametrům v zadání, nebudou do soutěže zařazeny. 
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KRITÉRIA HODNOCENÍ – POSTER SALON 
 
1.Celkový dojem 
Hodnotí se první dojem práce, kvalita práce, čistota, elegance a jemnost práce, celkový obraz 
 
 
2.Kvalita fotografie 
Kvalita fotografie v elektronické podobě by měla být ve velikosti A2 (594x420 mm) a rozlišení min 
300 DPI (7051 x 4996 px) 
 
3. Světlo a stín 
Hodnotí se celkové osvětlení objektu fotografie a osvětlení jednotlivých elementu práce. Důležité 
elementy by neměly být příliš světlé nebo naopak tmavé a ve stínu. 
 
4. Obraz 
Hodnotí se námět a jeho zpracování, nakolik nehty ladí s dalšími elementy kompozice a také nakolik 
doplněk odpovídá zvolenému tvaru, délce a Nail Artu na nehtech. 
 
5. Kompozice 
Hodnotí se kompozice a námět fotografie. Umístění elementů kompozice na fotografii. Jak nehty ladí 
s obrazem a dalšími prvky kompozice, jestli jsou všechny důležité elementy dobře viditelné a 
nezanikají. 
 
6. Manikúra 
Hodnotí se kvalita provedení manikúry. Jestli je čistá a bez poranění. 
 
7.Modeláž nehtů 
Hodnotí se tvar nehtů (jestli je stejný na všech prstech), délka nehtů, zdali je jednotná na všech 
prstech, tloušťka nehtů musí být stejná na všech nehtech 
 
8.Parametry modeláže 
Apex je na správném místě a na všech nehtech stejný, boční paralely jsou rovnoběžné, bez vyboulení, 
spodní a vrchní paralela je v souladu 
 
9. Linka úsměvu 
Linka úsměvu musí být stavěná a to na všech pěti nehtech. 
 
10.Nail Art 
Hodnotí se provedení nailartu a jeho složitost a preciznost. Barevné ladění 
 
11. Soulad s tématem 
Hodnotí se, na kolik práce odpovídá tématu 
 
12. Originalita 
Práce musí vynikat a odlišovat se nevšedním a zajímavým přístupem a zpracováním. Zda nehtová 
designérka dokázala vytvořit svůj nezaměnitelný styl a použila nové motivy. 
  



 
 

CreaNAIL Poster EXTREME 
Mytologické bytosti 

 
Svou práci prosím zašlete e-mailem na czechnailcup@seznam.cz nejpozději do 11.9.2022. Hodnocení 
proběhne elektronicky, takže porotce budou hodnotit elektronické (digitální) fotografie. Tisknout 
letos nic nemusíte! Všechny postery vytiskneme my. Budou k vidění během veletrhu For Beauty v 
Pražských Letňanech 7.-8.10.2022 
 
Téma – Mytologické bytosti 
 
Zadání: 
Soutěžící musí udělat jedinečný autorský Nail Art delších nehtů libovolného tvaru (jde o jakékoliv 
Extrémní nehty dlouhé min. 12 cm) na zadané téma. 
 
Parametry: 
Fotografie musí být ve vertikálním formátu (na výšku) v rozměru A2 (594x420 mm) a rozlišení min 
300 DPI (7051 x 4996 px).  
Na fotografii musí být dobře viditelné nehty minimálně jedné ruky a část nebo celý obličej a účes 
modelky. Hodnotí se sladění nehtů s vizáží a celkového obrazu, profesionalita a originalita nehtů i 
umělecká kvalita fotografie.  
 
Pro práci můžete použít jakékoli profesionální materiály na modeláž nehtů a Nail Art, vše je 
povoleno.  
Nail Art nesmí překrývat více jak 30 % celkového tvaru, tvar nehtu musí být zřetelně vidět. Je povolen 
airbrush. 
Jsou povoleny celkové úpravy fotografie, jsou však zakázány úpravy (retuše) samotných nehtů. 
 
Je zakázáno: 
Jsou zakázány úpravy nehtů v programech pro úpravu fotografií.  
Je zakázáno používat obtisky a samolepky na nehty.  
Je zakázáno použití hotových pozadí pro nehty: celý obraz včetně modelky, vizáže a nehtů musí být 
přípraven a proveden najednou  
Za porušení pravidel budou odečteny trestné body: 1 bod za každé porušení  
Je zakázáno, aby jako model na posteru byla samotná účastnice, porotkyně nebo porotce.  
 
Fotografie, které nebudou odpovídat technickým parametrům v zadání, nebudou do soutěže 
zařazeny. 
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KRITÉRIA HODNOCENÍ – POSTER EXTREME 
 
1.Celkový dojem 
Hodnotí se první dojem od práce, kvalita práce, čistota, elegance a jemnost práce, celkový obraz 
 
2.Kvalita fotografie 
Kvalita fotografie v elektronické podobě by měla být ve velikosti A2 (594x420 mm) a rozlišení min 
300 DPI (7051 x 4996 px) 
 
3. Světlo a stín 
Hodnotí se celkové osvětlení objektu fotografie a osvětlení jednotlivých elementu práce. Důležité 
elementy by neměly být příliš světlé nebo naopak tmavé a ve stínu. 
 
4. Obraz 
Hodnotí se námět a jeho zpracování, nakolik nehty ladí s obličejem, účesem modelky a případně s 
dalšími elementy kompozice a také nakolik obraz modelky odpovídá zvolenému tvaru, délce a Nail 
Artu na nehtech. 
 
5. Kompozice 
Hodnotí se kompozice a námět fotografie. Umístění elementů kompozice na fotografii. Jak nehty ladí 
s obrazem a dalšími prvky kompozice, jestli jsou všechny důležité elementy dobře viditelné a 
nezanikají 
 
6. Modeláž nehtů 
Hodnotí se kvalita zpracování zvoleného tvaru a délky nehtů, přesnost modeláže nehtů na všech 
prstech, preciznost. 
 
7. Nail Art 
Hodnotí se zvolená technika zdobení nehtů a úroveň zpracování Nail Artu, nakolik vkusně jsou 
sladěny elementy zdobení a jak dobře jsou provedeny, nakolik odpovídá tématu. 
 
8.Obtížnost a technika práce 
Hodnotí se obtížnost zvolené techniky modeláže a zdobení nehtů, přesnost a čistota práce, 
propracovanost detailů. Zvolený tvar a zdobení nehtů. 
 
9. Modelka 
Hodnotí se make-up a účes modele/modelky, přesnost detailů, úroveň zpracování, nakolik odpovídá 
tématu 
 
10. Soulad s tématem 
Hodnotí se, na kolik práce odpovídá tématu 
 
11. Originalita 
Práce musí vynikat a odlišovat se nevšedním a zajímavým přístupem a zpracováním. Zda nehtová 
designérka dokázala vytvořit svůj nezaměnitelný styl a použila nové motivy. 
 
12. Kreativita 
Zkuste do během práce zapojit představivost a kreativitu. Kreativita se projevuje jednak ve tvaru 
nehtů, ale také ve způsobu využití konkrétních elementu a technik. 
 
Tresné body se načítají za porušení pravidel  



 
 

TOP Team 

Letos už počtvrté máte možnost soutěžit jako tým! 
Pracujete pod jednou značkou, ve stejném salonu nebo máte kolegyně, které by také rady soutěžily? 
Pak je nová Týmová soutěž právě pro Vás! 
Minimální počet účastníků v týmu je 3 a maximální 10. 
Každý tým musí mít název. Do přihlášky musí každý soutěžící uvést, jestli patří do nějakého týmu a 
upřesnit do jakého. 
Vítězný tým bude určen na základě dosažení počtu bodů za umístění do 5.místa, a to ve všech 
nominacích: 
1. místo – 5.bodů, 2. místo – 4 body, 3. místo – 3 body, 4.místo – 0,5 bodu, 5.místo – 0,5 bodu 
 
Maximální počet účastníků v týmu, plus účast ve více nominacích = větší šance na výhru!  
Vítězný tým dostane speciální cenu!!! 
 
Jako tým mate možnost být označeny jako tým, takže během soutěží a vyhlášení můžete mít na sobě 
trička s logem značky materiálů se kterými pracujete nebo s logem Vašeho salonu!  
Nenechte si ujít možnost se nabít adrenalinem a udělat si navíc extra reklamu. 
 
Za registraci celého týmu se hradí jednotný poplatek 1000,-. 


