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TEGIJA 2023

Aeg ja koht: 02.02.2023 kl 10.00–12.30 Teko meigiklass
Korraldaja: Tallinna Teeninduskooli iluteeninduse valdkond, 
Siret Rannik
Osavõtjad: Teko ST22-PE ja ST22-KES õpperühmade õpilased
Žürii: valdkonna spetsialistid väljastpoolt kooli
Võistluste tingimused ja läbiviimine:  
võistlus koosneb kolmest osast
1. Klassikaline maniküür 60 min, max 10 punkti
2. Käte spaahoolitsus 30 min, max 5 punkti
3. Küünte lakkimine ja kaunistamine 60 min, max 10 punkti
Kolme võistlusülesande punktisummad liidetakse kokku. 
Maksimaalne punktisumma on 25 punkti.
Autasustatakse kolme paremat võistlejat. Žüriil on õigus välja 
anda eripreemiaid. Võistlustel häid tulemusi näidanud õpilastel 
on võimalik esindada kooli vabariiklikel võistlustel. 

Võistlejad alustavad klassikalise maniküüriga ühel ajal. Võistluse erinevad osad lähevad sujuvalt 
järgmisteks üle. Igal osalejal peab olema modell. Võistlustöö sooritamiseks on aega 2,5 tundi.
Võistlusülesanne nr 1 KLASSIKALINE MANIKÜÜR
Protseduuriga   Võistleja peab teostama antiseptika enda ja modelli kätele,
alustamine   leidma endale ja modellile ergonoomilise asendi.
Küünte pikkus ja   Viilimistehnika on korrektne. Küünte vaba serva pikkus 
kuju valitakse   ei tohi ületada küüneplaadi pikkust ja peab olema
koostöös kliendiga  kõikidel sõrmedel ühepikkune. Küüneotsa kuju peab olema 
    kõikidel sõrmedel ühesugune.
Küüne vaba serva  Küüneplaadi vaba serva alune peab olema puhas. 
puhastamine   Ei tohi olla viilimise jääke, küünetolmu.
Küünenahkade   Küünenahad on tagasi lükatud kahjustamata küünt ja 
töötlemine   küünenahkasid. 
    Küünevallil  ja  küünenahal  ei  tohi  olla  kõvenenud  kohti.
    Küünenahka ei või liiga palju lõigata ega traumeerida.
    Kui  maniküürija  tekitab  modellile  võistluses  trauma, 
    alandab žürii punkte.
Üldmulje   Maniküüri professionaalsus, puhtus ja töö täpsus.
    Käte ja küünte üldmulje.

Võistlusülesanne nr 2 SPAAHOOLITSUS
Spaa-protseduuriga  Töölaud puhas mittevajalikest instrumentidest,
alustamine   spaatoodete valimine ja eksponeerimine   
Käte koorimine  Koorimistoote jäägid on lõplikult eemaldatud,
    protseduuri teostus on meeldiv
Mask    Maski kätele kandmine näeb visuaalselt kena välja, ei esine tühjasid 
    aukusid, maski eemaldamisel ei jää kätele nähtavaid maskijääke.

Võistlusülesanne nr 3 KÜÜNTE LAKKIMINE, teema „Sõbrapäev“
Ettevalmistus   Küüned on õlist ja maski jääkidest puhastatud, 
küünte lakkimiseks  kasutades sobivat vahendit.
Küünte lakkimine  Värv sobib modelli nahavärviga, lakk on kantud ühtlaselt 
    ja kutiikuli ääres on 1 mm vaba serv.
Nail Art   Lakitud küüntele joonistatakse vabalt valitud element, 
    lisatakse kivisid või kleepsdekoratsioone, 
    lakkimises väljendub fantaasia teemal „Sõbrapäev“.
Üldmulje   Töölaua puhutus. Käed on hooldatud, küünelakk ühtlaselt kantud, 
    küünte kaunistus on sobilik. Tehtud töö tulemuse elegantsus. 


