King of Voice
Προϋποθέσεις για να διαγωνιστείς στην King of Voice:
 Αυτή η κατηγορία είναι ανοιχτή σε όλους.
 Ο διαγωνιζόμενος σε αυτή την κατηγορία μπορεί να διαγωνιστεί και σε οποιαδήποτε άλλη
κατηγορία.
Επί Πλέον:
 Στην ESPL King of Voice,προαιρετικά γίνονται Εθνικοί Τελικοί αλλά όχι Διεθνείς Τελικοί .
 Οι Εθνικές Οργανώσεις είναι ελεύθερες να επεκτείνουν ή να συρρικνώσουν τους κανόνες
και τις κλάσεις ανάλογα με τις Εθνικές ανάγκες
Κλάσεις:
–

King of Voice 8MID 4ΗORN
King of Voice 16MID 8ΗORNKing of Voice UNLIMITED
Πρόσθετοι κανόνες για την King of Voice Κλάσεις:
 Αυτοκίνητα με τοίχο μπορούν να διαγωνιστούν στην King of Voice 16 ή Unlimited ανάλογα
τον αριθμό μεγαφώνων μεσαίων.
 Απαγορεύεται η τοποθέτηση μεγαφώνων μεσαίων/κόρνων στις μπροστινές κολώνες, στο
τιμόνι, στα όργανα, στο πάτωμα, στον ουρανό και στα μπροστινά καθίσματα.
 To μέγιστο μέγεθος κόρνας ορίζεται στις 5,5”=15cm διάμετρο.
Αν υπάρχουν μεγαλύτερες κόρνες, πηγαίνει στην αμέσως μεγαλύτερη κατηγορία.
 Το μέγιστο ύψος των πάνελ στις πόρτες είναι 10cm πάνω από τη γλίστρα.
 Οι κατασκευές στο ταμπλό μαζί με τα μεγάφωνα, έχουν μέγιστο επιτρεπτό ύψος, τα 20cm
από την γλίστρα της πλαϊνής πόρτας.
 Απαγορεύονται οι ακουμπιτές κατασκευές. Όλα πρέπει να είναι σωστά στερεωμένα.
Αλλιώς αφαιρούνται οι κατασκευές, ή 20 βαθμοί.
 Το μέγιστο voltage του κυκλώματος του ηχοσυστήματος πρέπει να είναι 15 volt με την
μηχανή αναμμένη, μετρήσιμο σε οποιοδήποτε σημείο της εγκατάστασης.
 Η μέτρηση του voltage γίνεται με υψηλής ακρίβειας όργανο Fluke 289.
Μέτρηση έστω και 15,1 volt, επιφέρει 10 βαθμούς ποινής για κάθε μέτρηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣΤΩΝ-EQUALISERS TA ΟΠΟΙΑ
ΠΡΟΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. (ΔΕΝ ‘’ΠΑΙΖΟΥΜΕ’’ ΜΕ ΤΟ EQUALISER ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ. ‘’ΠΑΙΖΟΥΜΕ’’ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟ VOLUME THS ΠΗΓΗΣ) Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΙΤΗ Ή ΤΟΝ ΒΟΗΘΟ ΚΡΙΤΗ. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ.

King of Voice Unlimited








Τα πάντα επιτρέπονται.
Απαγορεύεται η τοποθέτηση μεγαφώνων μεσαίων/κόρνων, στο τιμόνι, & στο πάτωμα.
Απαγορεύονται οι ακουμπιτές κατασκευές. Όλα πρέπει να είναι σωστά στερεωμένα.
Να υπάρχει κάθισμα οδηγού με πλάτη – όχι ιδιοκατασκευή.
Είναι ευθύνη του διαγωνιζόμενου η ασφαλής κίνηση του αυτοκίνητου.
Το μέγιστο voltage του κυκλώματος του ηχοσυστήματος πρέπει να είναι 15 volt με την
μηχανή αναμμένη, μετρήσιμο σε οποιοδήποτε σημείο της εγκατάστασης.
Η μέτρηση του voltage γίνεται με υψηλής ακρίβειας όργανο Fluke 289.

Μέτρηση έστω και 15,1 volt, επιφέρει 10 βαθμούς ποινής για κάθε μέτρηση.

Διαδικασία αξιολόγησης:
 Χωρίς αξιολόγηση εγκατάστασης
 Μέτρηση με κλειστές πόρτες: προσθέτουμε την μεγαλύτερη και την μικρότερη μέτρηση
σε κάθε σειρά.
 Σειρά A :(100Hz,125Hz,160Hz,200Hz,250Hz,315Hz,400Hz,500Hz)
Σειρά B :(630Hz, 800Hz, 1KHz, 1K25Hz, 1K6Hz, 2KHz, 2K5Hz, 3K15Hz)
Σειρά C :(4KHz, 5KHz, 6K3Hz, 8KHz, 10KHz, 12K5Hz, 16KHz, 20KHz)

