Bass Boxing TRUNK
Προϋποθέσεις για να διαγωνιστείς στην Bass Boxing:
 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 Bass Boxing,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
 Trunk σημαίνει ότι το υπογούφερ, οι καμπίνες και το Πορτ (ή ντακ)
 πρέπει να βρίσκονται στο Πορτ-μπαγκάζ .Μέσα από τα κόκκινα όρια της φωτό.




Όρια:
Είναι το ύψος της εργοστασιακής πλάτης χωρίς προσκέφαλα των πίσω καθισμάτων.
Όταν τα προσκέφαλα είναι ενσωματωμένα στο κάθισμα ο κριτής χρησιμοποιεί την
κοινή λογική και δεν υπολογίζει τα προσκέφαλα ως κάθισμα.
Οι πίσω θέσεις του αυτοκινήτου ή η κατασκευή πλάτης πρέπει να είναι σε όρθια
θέση ως (90 μοιρών)

Κανόνες για όλες τις Bass Boxing κλάσεις:
 Το ηχοσύστημα μπορεί να έχει εγκατασταθεί από οποιοδήποτε.
 Το αυτοκίνητο πρέπει να έχει αριθμό κυκλοφορίας ( οι πινακίδες μπορούν να αφαιρεθούν
κατά την διάρκεια του αγώνα) .
 Το αυτοκίνητο πρέπει να έχει μπροστινά καθίσματα, εργοστασιακά ή aftermarket αλλά όχι
ιδιοκατασκευές.
 Όλα τα μέρη του ηχοσυστήματος πρέπει να είναι εγκατεστημένα μέσα στο αυτοκίνητο –
τρέιλερ κλπ απαγορεύονται.
 Κατά τη διάρκεια της μέτρησης ο διαγωνιζόμενος μπορεί να έχει την πηγή στα χέρια.
 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.

Τρόπος μέτρησης :
Διάρκεια μέτρησης 45sec – average – οχι peak
Μέτρηση με κλειστές πόρτες μόνο.
Σύστημα νοκ ουτ ανά 2 διαγωνιζόμενους.
Τα ζευγάρια διαλέγονται με κλήρωση.
Όταν ο αριθμός των διαγωνιζομένων είναι μονός, τότε το μισό ζευγάρι συμπληρώνεται με τον
διαγωνιζόμενο που μέτρησε το μεγαλύτερο νούμερο από τους χαμένους.

