Kieséses Hangnyomás verseny szabályzat:
A DreamBox verseny sorozatot indít,mely minden kategóriába BAJNOKOT avat!
5 verseny helyszínből áll a sorozat. A bajnoknak minimum 4 helyszínen jelen kell lenni.
1.hely 10 pont
2.hely 9 pont
3.hely 8 pont
4.hely 7 pont
5.hely 6 pont
6.hely 5 pont
A DREAM BOX BASS RACE egy kieséses hangnyomás verseny,melyben a versenyzők egymás
ellen versenyeznek,hogy eldöntsék,kinek van a leghangosabb autó hifi rendszere. A kvalifikációs
mérés után a 8 leghangosabb versenyző jut tovább a verseny párbajokra ahol gép összepárosítja a
párbajozókat ahol a győztes továbbjut a következő fordulóra és a vesztes kizárásra kerül. Ez
egészen addig történik míg az adott kategóriát meg nem nyeri egy versenyző.
Általános szabályok:
1.A résztvevők a nevezési lap kitöltésével jelentkeznek a versenyre. A jelentkezési lap kitöltésével a
versenyző elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen versenyszabályzatot. A nevezés
történhet papír alapon vagy elektronikus formában is mindig az adott helyszínhez igazodva.
2.A versenyzők kategóriákba sorolva vesznek részt a versenyen. (lásd Kategóriák)
3.A verseny jelforrása Audio CD, Pendrive MP3.
4.A mérés során a járműnél megengedett a motor beindítása fordulatszám megkötés nélkül. Zárt
vagy fedett helyszín esetében a motor nem járhat csak szabad téri verseny esetén.
5.A mérés során a jármű összes ajtaját,ablakát ( beleértve a tetőablakot is) zárva kell tartani, az ajtó
illetve az ablaktömítő kádereknek a helyükön kell lenniük!
6.A rendszer összes elemének normál kereskedelmi forgalomban beszerezhetőnek kell lennie.
Kivételt képez ha a kategóriameghatározás másképp nem rendelkezik erről.
7.A benevezett járműveket a verseny előtt „gépátvételen” a versenybírák megvizsgálják/átnézik.
Amennyiben a benevezett jármű vagy audio rendszer szabályosságával kapcsolatban kétség merül
fel, a versenybírák jogosultak a versenyzőt kizárni. A versenybírák döntése végleges, ellene

kifogással élni nem lehet. Speciális kérdésben vagy esetben a bíráknak jogukban álla
versenyszabályzatban meg nem határozott pontot alkalmazni az adott szituációban és a szabályzatot
felülbírálni.
8. Kezdő és Haladó kategóriában TILOS olyan személynek nevezni aki autó hifi / hangtechnikai
irányú üzleti tevékenységet folytat. Valamint szabályozás alá kerül a kategória bajnokok aki adott
kategória bajnoka a következő verseny szezonban megvédheti címét de a megvédést követően már
csak egy kategóriával magasabb kategóriában kezdhet új szezont!
9.A versenyre nevezett versenyző vállalja , hogy a sorozatban részvételét végig egy autóval viszi
végig. A nevezet autó vagy saját esetleg családi tulajdonúnak kell lenni. Valamint a versenyző
személye aki a berendezést kezeli ,versenyenként nem változhat.
A kieséses hangnyomás verseny lebonyolítása:
- TERM-LAB műszerrel történik a mérés!
- A mérés frekvenciával zajlik.
- A szervezők a technikában keletkezett kárért felelősséget nem vállalnak!
- A mérés alatt mindenki a saját felelősségére tartózkodhat a gépjárműben.
- Fülvédő használata javasolt,de nem kötelező. Ha szükséges a szervezők biztosítanak.
- Mérés alatt csak a technikát irányító személy tartózkodhat a gépjárműben. Segítők esetén
maximum 5 ember lehet, a technikát kezelő személlyel együtt .
- Gépátvétel után a rendszer elemek változtatása nem megengedett
- A nevezési idő letelte után kvalifikációra kerül sor!!
- A versenyen a párbaj dönti el a továbbjutót.

Kezdő
A mérés 30mp.
Frekvencia: 20-60Hz
800watt RMS, max.60 amper biztosíték az erősítőben, az erősítőnek a csomagtartóban kell lenni.
2x20cmsubwoofer, 1x25cm subwoofer, 1x30cm, 1x38cm subwoofer
Minden technikát és hangfalat a csomagtartóba kell elhelyezni a kalaptartó vonaláig, túl lógás nem
megengedett.
Monoblock kizárva és olyan erősítők melyek külső biztosítékot igényelnek, csak 4 illetve 2
csatornás erősítő megengedett
Egy akkumulátor engedélyezett a gyári helyen.
Gyári ládák indulhatnak,vagy gyári-as kinézetű bekárpitozott ládák.
A mély ládába 1x100mm átmérőjű reflexcső lehet. Nyílásesetében ez 80cm2 felületű lehet.
Max3 Farad kondenzátor engedélyezett.

Az első és hátsó ülések mozgathatóak,de nem kivehetőek.
Mérés alatt a motor járhat. Max. megengedett feszültség 14,4 v
Extra belső rögzítők, feszítők használata tilos!
Motortérben az akkumulátor után biztosíték megléte kötelező.
Haladó
A mérés 30mp.
1200watt RMS, max.100 Amper biztosíték az erősítőben, az erősítőnek a csomagtartóban kell lenni.
2x20cmsubwoofer, 2x25cm subwoofer, 2x30cm 1x38cm subwoofer.
Frekvencia20-60Hz
Minden technikát és hangfalat a csomagtartóba kell elhelyezni a kalaptartó vonaláig, túl lógás nem
megengedett.
Egy akkumulátor engedélyezett a gyári helyen.
Gyári ládák indulhatnak,vagy gyári-as kinézetű bekárpitozott ládák.
A mély ládába 2x100mm vagy 1x160mm átmérőjű reflexcső lehet.Nyílás esetében ez 200cm2
felületű lehet.
100-as cső esetén: 190mm (aeroport),160-as esetén külső cső átmérő 245mm(aeroport)
Max6 Farad Kondenzátor engedélyezett.
Az első és hátsó ülések mozgathatóak,de nem kivehetőek.
Extra belső rögzítők, feszítők használata tilos!
Mérés alatt a motor járhat. Max. megengedett feszültség 14,4 v
Profi
A mérés 30mp.
2300watt RMS, max.200 Amper
2x25cmsubwoofer, 2x30cm subwoofer, 1x38 subwoofer
Frekvencia20-60Hz
Egy akkumulátor engedélyezett a gyári helyen,plusz egy 12v akkumulátora 'B' oszlop mögött.
A láda és a technika a csomagtartó vonalától és a kalaptartó magasságától nem lóghat túl.
A láda formája és a subcső átmérője nincs korlátozva.
Az ülőlap dönthető és kivehető,a háttámla csak dönthető.
Extra belső rögzítők, feszítők használata tilos!
Mérés alatt a motor járhat. Max. megengedett feszültség 14,4 v

Extrém
A mérés 30mp.

Nincs Watt és Amper megkötés!
Subwoofer-ek száma kötetlen.
Frekvencia20-80Hz
A láda formája és a subcső átmérője nincs korlátozva.
A'B' oszlop vonaláig benyúlhat minden technika.
Falas autók indulhatnak!
Linkelt erősítők megengedett.
Pót akkumulátor száma nincs megkötve.
Max.megengedett feszültség 18 v
Kiegészítő Zenei mérés általános szabályozása:
- A vezető oldali ajtónak teljesen nyitva kell lenni
- A szervezők a technikában keletkezett kárért felelősséget nem vállalnak!
- TERM-LAB műszerrel történik a mérés! Átlageredményt figyelembe véve
- A mérés zenével zajlik. Minden nevező csak gyári nyomott (eredeti/boltban vásárolt) audió cd-vel
indulhat vagy a versenyszervezőtől kapott dB Jam cd-vel. A zenei track szabadon választható!
- A mérés alatt mindenki a saját felelősségére tartózkodhat a gépjárműben.
- Mérés alatt csak a technikát irányító személy tartózkodhat a gépjárműben.
Big Bass Easy
-Gyári láda(ák) használata kötelező
-Technika elhelyezése a csomagtartóban,kalaptartón(ban) és az ajtókban engedélyezett ,hétköznapi
használatot sugalló beépítés
-Teljesítmény max 1500W rms és darab korlátozás nincs
-Mérés zenével történik szabadon választottal vagy általunk biztosított hanganyaggal
-Mérés időtartama 1 perc amit kötelezően folyamatos zenéléssel kell kitölteni
Big Bass Hard
-Gyári vagy épített láda(ák) engedélyezettek
-Technika elhelyezésében megkötés nincs
-Teljesítmény és darab korlátozás nincs
-Mérés zenével történik szabadon választottal vagy általunk biztosított hanganyaggal
-Mérés időtartama 1 perc amit kötelezően folyamatos zenéléssel kell kitölteni

