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Топ Nail съдии от Европа, ще оценяват състезателите на
NAIL ARENA Professional
Поредното изключително събитие по време на 20-годишния юбилей на международното
изложение за красота и здраве Arena of Beauty Professional, с международният шампионат
NAIL ARENA Professional, който ще се проведе за първи път тази година и се организира под
шапката на INJA (International Nail Judge Association). За провеждането на състезанията, у нас
пристигат 12 съдии от Италия, Испания, Кипър и Молдова.
Участниците ще мерят умения и вдъхновение в 6 практически и 3 задочни категории.
Изправени са пред спецификите на френския маникюр, художествения талант и технически
умения при изграждане на нокти, авторски дизайни, вградени в структурата на изградените
ноктите. Последни, но не на последно място са Задочните дизайнерски състезания.
Специфичното при тях е, че се изработват само върху типси – удължители и се предават в…
специални прозрачни кутии! Точно като скъпоценни бижута, които трябва да бъдат прецизно
съхранявани. Интересно е, че за първи път у нас ще могат да се видят и педикюрни арт
дизайни (Salon Trend Pedicure Art).
Всички състезателни Дивизии на NAIL ARENA Professional ще се проведат по правилата и
критериите на INJA. Един от организаторите e Дебора Милиа, която е сертифициран
международен INJA съдия, международен Мастър обучител, собственик на компанията My
Lovely Nails, носител на 10 международни награди от нейл шампионати в Италия, Испания и
България. Дългогодишният нейл специалист и преподавател, жури на няколко европейски
шампионата, носител на десетки награди от международни нейл състезания и на приза ТОР
10 – Катя Райкова е другият инициатор на събитието, както и кръстник на шампионата NAIL
ARENA Professional.
Шампионатът, който ще се състои на 29 и 30 септември има за цел да привлече както
български, така и участници от чужбина, а организаторите имат нелеката задача да изпълнят
всички препоръки от INJA за да може след 2 години България да стане част от семейството на
Nailympion.
Повече за INJA (International Nail Judge Association):

INJA е първата по рода си организация създадена преди 5 години в САЩ. Мисията на INJA е да
създаде и наложи стандартизация на състезанията по маникюр в цял свят, което може да
бъде постигнато чрез обединяване на международни конкурси, осигуряване на единна
система и правила, които да се следват от квалифицирани съдии. Асоциацията се основава и е
представлявана от най-квалифицираните нейл дизайнери в цял свят, които са част от
Почетния Съдийски Съвет. Те са отговорни за запазването на целостта на всеки конкурс,
свързан с INJA и обективното оценяване на всеки участник. Понастоящем председател на INJA
е Лиса Комфорт, а в мрежата на асоциацията членуват 400 съдии от над 30 страни. Провеждат
конкурси в цял свят: САЩ, Испания, Италия, Португалия, Аржентина, Азия - Южна Корея ,
Швейцария, Дания, Украйна, Тайван и други. Някои от тези страни са домакини само на INJA
конкурси, други на Nailympion, трети провеждат и двата конкурса. Всяка година над 2500
маникюристи от цял свят участват в конкурсите Nailympion и INJA.
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