REPORTAŽA
Med zmagovalkami tudi tekmovalke iz tujine
Naziv ŠOLA LETA 2012 je osvojila srednja šola, katere
učenci so zbrali največji seštevek točk tekmovanj
Manikira, Permanentno lakiranje in Total Look. Šola
leta je skupno z največjim številom, točk Srednja
Zdravstvena in Kozmetična šola Maribor.
In kdo je bil najboljši?
Med dijakinjami je 1. mesto osvojila Polona Mohorič iz
SZKŠ Maribor, 2. mesto Maja Lončarič iz SZKŠ Maribor
in 3. mesto Barbara Valentan iz SZKŠ Maribor.
V kategoriji PERMANENTNO LAKIRANJE so prva
mesta osvojile naslednje tekmovalke: Med odraslimi
tekmovalkami je 1. mesto osvojila Cameliya Milosheva
iz Bolgarije, 2. mesto Anela Crnogorac iz Slovenije in 3.
mesto Mojca Polajžer iz Slovenije.
Med dijakinjami je 1. mesto osvojila Anja Muhič iz ŠC
Novo Mesto, 2. mesto Ervina Hasanović iz ŠC Novo
Mesto in 3. mesto Regina Rupar iz SZŠ Celje.
V kategoriji NAIL DESIGN so tekmovale samo odrasle
tekmovalke, to so: 1. mesto Cameliya Milosheva
iz Bulgarije, 2. mesto Anja Aleksandra Krumins iz
Hravške in 3. mesto Nina Rode iz Slovenije.
V kategoriji STILETTO NAIL ART, ki je bila prav tako
namenjena le odraslim tekmovalkam, so prva mesta
osvojile: 1. mesto Mojca Polajžer iz Slovenije, 2. Mesto
Eleonora Corini iz Italije in 3. mesto Aleksandra Zalar
iz Slovenije.
V kategoriji TOTAL LOOK so bile najboljše naslednje
skupine:
Največ točk in 1. mesto med odraslimi je prejela skupina
Bloody Night (Mojca Polajžer, Jožica Polajžer, Lidija Korez
iz Slovenije)
Med dijaki je 1. mesto osvojila skupina His Story (Lea
Peperko, Marija Lukovnjak, Polonca Stušek, Nataša
Zvonar, Sebastjan Bec iz SZŠ Celje), 2. mesto je osvojila
skupina Black Diamond (Špela Gliha, Maša Drmota,
Tjaša Eržen, Maruša Germovšek-model iz SŠFKZ
Ljubljane), 3. mesto je osvojila skupina Dark Ladies
(Kaja Trop, Lina Jurič, Polona Mohorič, Nina Kaučevič iz
SZKŠ Maribor).
V kategoriji NAIL ART-BOXSED MIXSED MEDIA so
odrasle tekmovalke osvojile 1. mesto Renata Sviglin iz
Hravaške, 2. mesto Jasmina Mihelak iz Slovenije in 3.
mesto Simona Budja iz Slovenije.
Vsem udeležencem tekmovanja iskreno čestitamo za
dosežena mesta.
Tekmovanje je bilo odlično organizirano, kar je bilo slišati
tudi med razstavljavci in obiskovalci, ki se vsako leto
udeležijo tega sejma.
Za naprej pa ima Mojca Janežič še načrte: »Drugo leto
želimo nadaljevati s tradicijo, in tudi obdržati stroga
sanitarno-higienska pravila. Vpeljali pa bomo različne
stopnje v nekaterih tekmovanjih saj opažamo, da so
tekmovalci z več izkušnjami iz preteklih tekmovanj
lahko v veliki prednosti pred tistimi, ki se tekmovanja
udeležijo prvič, zato bi bilo bolje, če bi ti tekmovali v
ločeni konkurenci.

Zmagovalci v kategoriji Total Look med
učenci. Dijakinje srednje kozmetične šole
Celje, skupaj z zmagovalnim modelom.

Naziv ŠOLA LETA 2012 je osvojila srednja
Zdravstvena in Kozmetična šola Maribor.

Zmagovalni nohti v kategoriji Total Look
med odraslimi tekmovalci.

Podeljevanje pokalov in nagrad na glavnem odru
tekmovalkam, ki so osvojila najboljša mesta.

Na tekmovanju so ocenjevale priznane mednarodne sodnice. Od leve: Krasimira Petrova Krumova iz Bolgarije, Zlatka Brodie iz Anglije, Karen
Derbysyhire iz Anglije in Claudia Valli iz Švice.

Tudi letos je največ zanimanja med obiskovalci
tekmovanja pritegnila kategorija Total Look, ki
je bila letos prava paša za oči, saj je tekmovalo
rekordno število skupin.

Nail Art – prikazan na 10 konicah z uporabo različnih medijev za nail art, ki se lahko
uporabijo na naravnih ali umetnih nohtih.
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