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Küsimuste korral palun kontakteeruge organisaatoritega!

Võistluse ülevaate plaan
(Võistlustingimused ja hindamine)
Kunstiline „Pindmine disain“ ilma kategooriateta
Teema omal vabal valikul.
 Kogu töö peab olema enne võistluse algust 100% valmis
 Registreerumisel palun esitage isikuttõendav dokument.
 Tööde vastuvõtt algab 11. mail kell 13.00 (T&M Ilusalongi messi boksis)
Võistlustingimused:
 Konkursil võib osaleda iga meister kes teeb kunstküüsi professionaalsete
toodetega , kes tegeleb küünedisainiga ja kes on end registreerinud konkursist
osavõtuks.
 Kogu töö peab olema enne võistluse algust 100% valmis. ( hinnatakse tööd 10-l tipil).
 Töö peab olema sooritatud 10-l tipil „Hollywood“ , järgides naturaalküünte suuruseid.
Kui töös kautatakse ainult ühte suurust tippe, siis lõplikust punktisummast võtab źürii 5
trahvipunkti maha.
 Tööna esitatud tipid peavad olema kinnitatud pealt klaasiga kaetud alusele. Aluse







katteklaas ei tohi hindamisel moonutada tippidel olevat tööd.
Keelatud on aerograafi kasutamine.
Võistlustöö kohta peab meistril olema trükitud töökirjeldus. Kirjelduses peab olema
informatsioon kasutatud materjalide kohta ja nende loetelu.
Meistril peab olema võistlustsoonis kõik võistlustööks kasutatud materjalid juhuks, kui
źürii palub osavõtjal teha kontrolltööd.
Võistlustingimuste järgimist kontrollivad saalikohtunikud, kes võivad määrata
rikkumiste eest trahvipunkte või siis diskvalifitseerida võistlusele hilinemise pärast.
Osavõtjad peavad oma võistlustöö kohe peale konkursi tulemuste väljakuulutamist
kaasa võtma. Vastasel juhul źürii ei vastuta võistlustöö eest.

Hindamine
(max 30 punkti)
Kriteeriumid

Max punkte

Üldmulje

 Töö peab olema lõpuni viimistletud
kujundusega ja peab vastama valitud
teemale.

5

Meisterlikkus






Disaini viimistlemise täpsus.
10-l tipil oleva disaini kokkusobivus.
Töö raskusaste.
Töö vormistamise puhtus.

5

Värvilahendus

 Hinnatakse kasutatud värvide ja
värvikompositsioonide omavahelist
sobivust ja vastavust valitud teemale.

5

Lisapunktid

Orginaalsus

5
 Uute ideede kasutamine.
Eriliste värvilahenduste
kasutamine.

5

Tehnika

 Hinnatakse disainilahenduste
professionaalsust, erinevate
materjalide kasutamist,
professionaalsust tipi pinna katmisel
värviga ja värvide omavahelist
sobivust, ühesulavust, üleminekuid,
kontraste j.n.e..
 Kompositsiooni loetavus.

5

Trahvipunktid

 Konkursitingimuste rikkumise korral

10

Diskvalifitseerimine

 Konkursitingimuste rikkumise korral

NB! Kohtunikud hindavad töid ainult üleval loetud kriteeriumite järgi

Sisse ehitatud akrüüldisain ilma kategooriateta.
Teema omal vabal valikul.
 Kogu töö peab olema enne võistluse algust 100% valmis.
 Registreerimisel palun esitage isikuttõendav dokument.
 Tööde vastuvõtt algab 11. mail kell 13.00 (T&M Ilusalongi messi boksis)
Võistlustingimused:
 Konkursil võib osaleda iga meister kes teeb kunstküüsi professionaalsete
toodetega, kes tegeleb küünedisainiga ja kes on end registreerinud konkursist
osavõtuks.
 Kogu töö peab olema enne võistluse algust 100% valmis. ( hinnatakse valmis tööd 10-l
tipil).
 Töö peab olema sooritatud 10-l tipil „Hollywood“ , järgides naturaalküünte suuruseid.
Kui töös kautatakse ainult ühte suurust tippe, siis lõplikust punktisummast võtab źürii 5
trahvipunkti maha.
 Tööna esitatud tipid peavad olema kinnitatud pealt klaasiga kaetud alusele. Aluse
katteklaas ei tohi hindamisel moonutada tippidel olevat tööd.
 Töös peab olema kasutatud ainult professionaalseid akrüülitooteid.
 Keelatud on kasutada geele, akrüülvärve või muid lisamaterjale (10. trahvipunkti).
 Võistlustöö kohta peab meistril olema trükitud töökirjeldus. Kirjelduses peab olema

informatsioon kasutatud materjalide kohta ja nende loetelu.
 Meistril peab olema võistlustsoonis kõik võistlustööks kasutatud materjalid juhuks, kui
źürii palub meistril teha kontrolltööd.
 Osavõtjad peavad oma võistlustöö kohe peale konkursi tulemuste väljakuulutamist
kaasa võtma. Vastasel juhul źürii ei vastuta võistlustöö eest.

Hindamine
(max 30 punkti)
Kriteeriumid

Max punkte

Üldmulje

 Töö peab olema lõpuni viimistletud
kujundusega ja peab vastama valitud
teemale.

5

Meisterlikkus

 Disaini viimistlemise täpsus.
 10-l tipil oleva disaini omavaheline
kokkusobivus.
 Töö raskusaste.
 Töö vormistamise puhtus.

5

Värvilahendus

 Hinnatakse kasutatud värvide ja
värvikompositsioonide omavahelist
sobivust ja vastavust valitud teemale.

5

Lisapunktid

5

Orginaalsus

 Uute ideede kasutamine.
 Eriliste värvilahenduste kasutamine.

5

Tehnika

 Hinnatakse disainilahenduste
professionaalsust, erinevate
materjalide kasutamist.

5

 Disaini süźeelist lahendust ja
teemaarendust.

Trahvipunktid

 Konkursitingimuste rikkumise korral.

Diskvalifitseerimine

 Konkursitingimuste rikkumise korral.

15

NB! Kohtunikud hindavad töid ainult üleval loetud kriteeriumite järgi!

Sisse ehitatud geeldisain ilma kategooriateta
Teema omal vabal valikul.
 Kogu töö peab olema enne võistluse algust 100% valmis.
 Registreerimisel palun esitage isikuttõendav dokument.
 Tööde vastuvõtt algab 11. mail kell 13.00 (T&M Ilusalongi messi boksis)
Võistlustingimused:
 Konkursil võib osaleda iga meister kes teeb kunstküüsi professionaalsete
toodetega, kes tegeleb küünedisainiga ja kes on end registreerinud konkursist
osavõtuks.
 Kogu töö peab olema enne võistluse algust 100% valmis. ( hinnatakse valmis tööd 10-l
tipil).
 Töö peab olema sooritatud 10-l tipil „Hollywood“ , järgides naturaalküünte suuruseid.
Kui töös kautatakse ainult ühte suurust tippe, siis lõplikust punktisummast võtab źürii 5
trahvipunkti maha.
 Tööna esitatud tipid peavad olema kinnitatud pealt klaasiga kaetud alusele. Aluse
katteklaas ei tohi hindamisel moonutada tippidel olevat tööd.
 Töös peab olema kasutatud ainult professionaalseid geelitooteid.
 Keelatud on kasutada akrüüle, akrüülvärve või muid lisamaterjale.
 Võistlustöö kohta peab meistril olema trükitud töökirjeldus. Kirjelduses peab olema
informatsioon kasutatud materjalide kohta ja nende loetelu.
 Meistril peab olema võistlustsoonis kõik võistlustööks kasutatud materjalid juhuks, kui
źürii palub meistril teha kontrolltööd.
 Osavõtjad peavad oma võistlustöö kohe peale konkursi tulemuste väljakuulutamist
kaasa võtma. Vastasel juhul źürii ei vastuta võistlustöö eest.

Hindamine
(max 30 punkti)
Kriteeriumid

Max punkte

Üldmulje

 Töö peab olema lõpuni viimistletud
kujundusega ja peab vastama valitud
teemale.

5

Meisterlikkus

 Disaini viimistlemise täpsus
10-l tipil oleva disaini omavaheline
kokkusobivus.
 Töö raskusaste.
 Töö vormistamise puhtus.

5

Värvilahendus

 Hinnatakse kasutatud värvide ja
värvikompositsioonide omavahelist
sobivust ja vastavust valitud teemale.

5

Lisapunktid

5

Originaalsus

 Uute ideede kasutamine.
 Eriliste värvilahenduste kasutamine.

5

Tehnika

 Hinnatakse disainilahenduste
professionaalsust, erinevate materjalide
kasutamist.
 Disaini süźeelist lahendust ja
teemaarendust.

5

Trahvipunktid

 Konkursitingimuste rikkumise korral.

15

Diskvalifitseerimine

 Konkursitingimuste rikkumise korral.

Küünedisain – „Mix media“ ilma kategooriateta
Teema omal vabal valikul.
 Kogu töö peab olema enne võistluse algust 100% valmis
 Registreerimisel palun esitage isikuttõendavat dokument
 Tööde vastuvõtt algab Tööde vastuvõtt algab 11. mail kell 13.00 (T&M Ilusalongi

messi boksis)
Võistlustingimused:
 Konkursil võib osaleda iga meister kes teeb kunstküüsi professionaalsete
toodetega , kes tegeleb küünedisainiga ja kes on end registreerinud konkursist
osavõtuks.
 Osaleja, kes võistleb oma kvalifikatesioonile ja eelnevatele osavõttudele mitte
vastavas kategoorias, koheselt kvalifitseeritakse.
 Meister peab näitama oma oskusi kunstküünte ja küünedisaini erinevate
materjalide valdamises.
 Meistril peab olema võistlustsoonis kõik võistlustööks kasutatud materjalid juhuks,
kui źürii palub osavõtjal teha kontrolltööd.
Kogu töö peab olema enne võistluse algust 100% valmis. ( hinnatakse tööd 10-l tipil).
 Töö peab olema sooritatud 10-l tipil „Hollywood“ , järgides naturaalküünte
suuruseid. Kui töös kautatakse ainult ühte suurust tippe, siis lõplikust
punktisummast võtab źürii 5 trahvipunkti maha.
 Tööna esitatud tipid peavad olema kinnitatud pealt klaasiga kaetud alusele. Aluse
katteklaas ei tohi hindamisel moonutada tippidel olevat tööd.
 Kõikide tööde kohta peab meistril olema trükitud töökirjeldus. Kirjelduses peab
olema informatsioon kasutatud materjalide kohta ja nende loetelu.
 Osavõtjad peavad oma töös kasutama nelja eri art-disaini tehnikat:
 Akrüül
 Geel
 Kunstiline disain
 Mahuline disain (kuni 3 mm)
 Igasuguste lisandite, näiteks killud, liiv, litrid, värviline pulber j.n.e., kasutamine
on keelatud.
 Vähema, kui nelja art-disaini tehnika kasutamise puhul võtab źürii lõplikust
punktisummast 5 punkti maha.
 Osavõtjad peavad oma võistlustöö kohe peale konkursi tulemuste väljakuulutamist
kaasa võtma. Vastasel juhul źürii ei vastuta võistlustöö eest.

Hindamine
(max 30 punkti)
Kriteeriumid

Max punkte

Üldmulje

 Töö peab olema lõpuni viimistletud
kujundusega ja peab vastama valitud
Teemale

5

Meisterlikkus

 Disaini viimistlemise täpsus
10-l tipil oleva disaini kokkusobivus
 Töö raskusaste
 Töö vormistamise puhtus

5

Värvilahendus

 Hinnatakse disaini elementide ja
sealhulgas ka pidmise disaini elementide
värvide kooskõla ja sobivust
valitud teemaga.

5

Mahulisus

 Hinnatakse disaini vormistamise
professionaalsust, korralikkust ja töö
puhtust.
 Disainielementide maksimumkõrgus
om 3mm.
 Hinnatakse kujundite viimistluse taset

5

Orginaals

 Uute ideede kasutamine.
 Eriliste värvilahenduste kasutamine.

Pindmise disaini
elemendid(akrüülvärvid,
vesivärvid)

 Hinnatakse disainielementide kasutamise
professionaalsust, nende puhtust,
korralikkust ja viimistlemise taste.

5

Tehnika

 Hinnatakse disaini vormistamise ja geeli
ning akrüüli kasutamise
professionaalsust
 Teemale vastavust ja teema arendust

5

Trahvipunktid

 Konkursitingimuste rikkumise korral

10

NB! Kohtunikud hindavad töid ainult üleval loetud kriteeriumite järgi!

Autasustamine järgmisel päeval 11. mail kell: 17:00
Soovime kõikidele võistlejatele rõõmsat meelt!!
T&M Ilusalongi meeskond!
Tartu Näituste Messikeskus!

Tartu „Ilumess 2013“

