
KSZTAŁT
W większości przypadków regulamin mistrzostw narzuca konkretny kształt przedłużanych paznokci. Najczęściej jest nim 

kwadrat, bo tylko w tym kształcie można obiektywnie ocenić np. krawędzie boczne. Jeśli budujesz paznokcie konkursowe, a 

w regulaminie nie jest określony kąt nachylenia przedniej krawędzi z boczną, jako 90 % (czyli kąt prosty) można sobie pozwolić 

na delikatne zebranie krawędzi. Wówczas paznokcie w wyglądzie ogólnym będą sprawiały wrażenie lżejszych. Wszystkie 

paznokcie, zarówno na ręce z wykonanym french’em jak i na ręce z paznokciami pomalowanymi na czerwono, muszą być 

uformowane idealnie w takim samym kształcie. Wtedy sędziowie przyznają maksymalną liczbę punktów. Zazwyczaj porównują 

prawą i lewą rękę ze sobą oraz sprawdzają kształt pięciu paznokci na każdej dłoni. 

W technice żelowej bardzo ważna jest ostrożna praca z krawędziami. Materiał jakim jest żel, uformowany na grubość linii włosa, 

jest bardzo podatny na złamania i trzeba bardzo delikatnie i ostrożnie go opracowywać. Zalecam używanie pilnika nawet o 

ziarnistości 240.

Konkurencje pink&white zarówno 

w technice żelowej, jak i akrylowej 

w y m a gają  od  u cz e s t ni k a  s e r i i 

przygotowań.  Należy oczywi ści e 

rozpocząć od uważnego przeczytania 

regulaminu i kryteriów oceny, które 

nierozerwalnie się z nim wiążą. Na 

więk szości mistrzostw oddzielnie 

oceniane są prace wykonane techniką 

akrylową i żelową. Postaram się w 

poniższym artykule wyjaśnić na czym 

polegają i jak są oceniane poszczególne 

kryteria w technice żelowej.
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DŁUGOŚĆ
W tym kryterium mamy do czynienia z określeniem długości paznokci w ramach jednej reki oraz z proporcją części różowej do 

białej. Jeśli w opisie kryterium zawarta jest informacja, że wszystkie paznokcie mają mieć taką samą długość wówczas należy 

pamiętać, że zarówno kciuk i mały palec musi mieć taka sama długość. Czasami jest dodawane określenie, że muszą mieć taką 

samą długość mierzona ręka do reki, wtedy możemy pracować w systemie proporcjonalnym. Jeśli nie jest inaczej określone w 

regulaminie to, palec wskazujący, środkowy i serdeczny mają taką samą długość, kciuk powinien być krótszy, a mały paznokieć 

dłuższy. Bezwzględnie paznokcie na obu dłoniach muszą być tak samo uformowane. 

Bardzo często w tym kryterium określa się proporcje części białej do różowej. Czasami jest ona określona wprost np. 80%, 

czasami podaje się widełki np. 50% do 80%. W opisie stosuje się zarówno proporcje ułamkowe jak i dziesiętne. Długość to 

bardzo ważne kryterium. Są mistrzostwa gdzie długość jest bardzo wysoko oceniana i trzeba się wyjątkowo skupić na tym 

kryterium.

KRAWĘDZIE BOCZNE 
Krawędzie boczne to bardzo często jedno z najważniejszych kryteriów oceny paznokci konkursowych. Jeśli długość i kształt 

zazwyczaj wyceniany jest na 10 punktów, to za krawędzie boczne można dostać nawet 20 pkt. Należy zawsze dokładnie 

sprawdzić w regulaminie jak oceniane jest to kryterium. Niestety jest to też najtrudniejszy do wykonania element paznokci 

konkursowych. Krawędzie boczne muszą być proste aż do wolnego brzegu paznokcia. Zarówno lewa jak i prawa strona muszą 

być uformowane identycznie. Krawędzie boczne nie mogą być szersze niż łoże paznokcia. Z perspektywy bocznej, dolna i 

górna płaszczyzna wolnego brzegu muszą przebiegać równolegle do siebie. Krawędź dolna powinna być zgodna z linią włosa 

tzn. powinna mieć taką samą grubość na całej swojej długości i nie powinna być grubsza od wizytówki. Jeśli już prawidłowo 

wykonamy krawędzie boczne to najważniejsze jest, żeby na każdym paznokciu były one identyczne i to jest najważniejsze 

kryterium oceny. Należy też pamiętać, że krawędzie to cała konstrukcja paznokcia konkursowego i pracujemy nad nimi już od 

momentu podkładania szablonu.    

KRZYWA „C”, APEX, TUNEL  
W tych kryteriach tak samo istotne i najwyżej punktowane jest identyczne wykonanie tych elementów na każdym paznokciu. 

Apex powinien być po pierwsze umiejscowiony w prawidłowym miejscu, po drugie na wszystkich dziesięciu paznokciach w 

tym samym miejscu i na tej samej wysokości. Krzywa „c” musi być jednakowo wygięta na każdym paznokciu. Jest to jedno z 

łatwiejszych kryteriów, punktowanych na równi najczęściej z długością i kształtem. W tym kryterium często określa się też 

procentowo ile powinien wynosić tunel paznokcia. Jeśli nie jest podane przyjmuje się, że paznokcie konkursowe powinny 

mieć tunel uformowany z połowy koła (czyli wygięcie 50%). Czasami organizator dopuszcza widełki np. 30%-50%. Jest to 

zdecydowane ułatwienie, ale pamiętajmy, że, jeśli już wybierzemy, jaki tunel będą miały paznokcie, to musi on być na wszystkich 

10 paznokciach taki sam.
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LINIA UŚMIECHU/PRZEDŁUŻENIE ŁOŻA
Jest to kryterium, które zazwyczaj punktowo jest oceniane mniej niż pozostałe kryteria, ale ma bardzo istotne znaczenie w tzw. 

ogólnym wrażeniu, które punktowane jest czasami bardzo wysoko. Linia uśmiechu powinna być wyraźna, przebiegać owalnie i 

posiadać taki sam kształt na wszystkich paznokciach. Uwaga, regulamin zazwyczaj określa czy obie dłonie maja być wykonane 

z french’em czy tylko jedna. Jeśli obie, to polakierowana dłoń, powinna mieć także poprawnie wykonany french, ponieważ 

często jurorzy przy np. ocenach porównawczych zmywają z jednego paznokcia czerwony lakier, by sprawdzić jak french został 

wykonany. Jeśli regulamin zezwala na używanie materiałów kamuflujących tzw. coverów, wówczas osobnym kryterium jest 

przedłużenie łoża paznokcia. Ocenie podlega najczęściej czystość przedłużenia tzn. żeby na materiale kamuflującym nie było 

cieni, stopień wycieniowania koloru covera (najjaśniej od skórek), dobór odcienia do koloru skóry.  

OBRÓBKA POWIERZCHNI 
W pracach konkursowych istotna jest też czystość wykonania paznokci konkursowych. Pod paznokciami i w wale paznokciowym 

nie powinno być resztek kleju, opiłków żelu czy pozostałości oliwki ( jeśli regulamin dopuszcza jej używanie). Powierzchnia 

paznokci nie powinna mieć pęcherzyków powietrza. Materiał żelowy powinien być tak rozłożony na paznokciach, aby nie było 

widać uskoku przy strefie skórek. Jeśli przedłużenie wykonywane jest na tipsie to powinien być opracowany tak, aby nie był 

widoczny. Wolny brzeg powinien być jednakowo biały na każdym paznokciu. W technice żelowej bardzo rzadko polerujemy 

paznokcie, zazwyczaj używamy materiałów nabłyszczających. Pamiętajmy, że w tym kryterium sędziowie mogą ocenić też 

połysk ( jak szkło) i brak śladów pilnika na powierzchni.

LAKIER 
Zazwyczaj organizatorzy mistrzostw określają rękę na, której paznokcie maja być pomalowane lakierem. W większości 

przypadków to organizator dostarcza lakier do pomalowania paznokci. Pamiętać należy, aby przed aplikacją, najlepiej jeszcze 

przed sygnałem start ( jeśli jest taka możliwość) sprawdzić jego konsystencję i poziom krycia. Zazwyczaj przyjmuje się, że jest 

to najprostsze pięć punktów do zdobycia, ale należy pamiętać, że musimy sobie zostawić co najmniej 10 min. na pomalowanie. 

Lakier powinien być położony idealnie równo wokół wału paznokciowego. Dobrze, jeśli pomalowany paznokieć wygląda jakby 

kolor wychodził spod eponychium. Oceniane jest także precyzyjne pokrycie lakierem bocznych krawędzi i linii włosa.

WYGLĄD OGÓLNY  
W tym kryterium ocenie podlega aspekt wymodelowania dłoni profesjonalnie, czysto i dokładnie. Jurorzy zwracają uwagę czy 

paznokcie są odpowiednio cienkie i eleganckie, czy na płytce lub skórkach nie znajdują się jakiekolwiek urazy. Najważniejsza 

jest odpowiedź na pytanie czy uczestnik mistrzostw stworzył perfekcyjny komplet paznokci konkursowych spełniających 

kryteria wymienione powyżej.

PODSUMOWANIE 
W technice żelowej, w konkurencji pink&white zazwyczaj organizatorzy określają, iż biała końcówka musi być utworzona za 

pomocą żelu budującego a nie powinna być malowana. Jeśli nie jest określone, jaki żel można używać, przyjmuje się, iż praca 

żelem budującym jest bardziej skomplikowana i wyżej w tej sytuacji oceniana. 

Przygotowując się do startu w technice żelowej, bardzo ważny jest dobór produktów do pracy. Zawsze polecam pracę na 

produktach, które są nam dobrze znane. Znajomość produktu żelowego oznacza m.in.:

 - wiemy jak produkt zachowuje się w rożnych warunkach środowiskowych (ciepło - zimno), 

- wiemy w jakim momencie można zaciskać tunel,

- wiemy, czy biel białego żelu nie zmienia się po utwardzeniu lub po ok. 1-2h od wykonania stylizacji. 

To tylko niektóre, najczęstsze problemy z produktami, jakie może spotkać osoba przygotowująca się do konkursów pink&white 

w technice żelowej.

Technika żelowa to nieustająca walka z czasem tym bardziej, że potrzebujemy jeszcze dodatkowo czas na polimeryzację 

produktu. Wprowadzenie produktów dedykowanych pod światło ledowe zdecydowanie przyspieszyło tempo pracy, ale nadal 

oferta dobrych jakościowo produktów dedykowanych pod lampy LED jest ograniczona. 

Przygotowania do mistrzostw to też praca z modelką i należy zawsze o tym pamiętać. Modelka powinna dokładnie wiedzieć 

jak ma wyglądać idealny paznokieć konkursowy. Należy jej pokazać podczas treningów na co musi zwrócić szczególna uwagę 

podczas mistrzostw. Bywa, że modelka ze swojej perspektywy widzi o wiele więcej niż uczestnik, często zdenerwowany startem. 

Sukces startów w konkurencjach pink&white w technice żelowej to oczywiście godziny ćwiczeń i praktyki, ale też doskonała 

znajomość produktów jakimi posługujemy się na mistrzostwach oraz dłonie i paznokcie modelki. Kształt jej płytki ma 

niebagatelne znaczenie. Przyjmuje się, że szerokość płytki to max 8 mm, długość uzależnia się od faktu czy pracujemy z 

coverem – wtedy może być krótsza niż 16mm czy bez  covera –  najlepiej powyżej 16 mm. Palce powinny być w miarę proste 

szczególnie wskazujący, środkowy i serdeczny. Skóra na dłoni zadbana, seria peelingów i zabiegów nawilżających wskazana. 

Naturalne paznokcie modelki nie powinny być płaskie, ani ze zbyt głęboką krzywizną. Dobrze jeśli płytka nie jest zbyt głęboko 

osadzona w wałach paznokciowych. To co najważniejsze, powinna być dyspozycyjna.

W kolejnych częściach artykułów dot. przygotowania do mistrzostw pink&white skupimy się na technice akrylowej, prawidłowym 

rozłożeniu czasu pracy i harmonogramie przygotowań do startów.
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