
Szabálykönyv a dB Cup hangminőség (SQ) versenysorozatához 
 
Pontozási szempontok: 
 
Biztonság: 
 
Tápkábel keresztmetszete: /max. 3 P., lásd a kábeltáblázatot/ 
0 P veszélyesen alulméretezett /0-50 % a táblázatértéknek, tűzveszélyes/ 
1 P alulméretezett /50-80 % a táblázatértéknek/ 
2 P megközelítőleg kielégítően méretezett /80-100 % a táblázatértéknek/ 
3 P optimálisan méretezett /100 % vagy több a táblázatértékhez képest/ 
 
Tápkábel védelme: /max. 3 P./ 
/Mindig 1 pont mindenegyes meglévő biztonsági intézkedésnél/ 
0 P nincs biztosítva 
1 P biztosíték a helyes erősséggel 
1 P veszélyes helyen lévő kábeleket védőcsővel vagy hálóval kell megvédeni /motortér és ahhoz kapcsolódók/ 
1 P a veszélyes helyen lévő kábeleket rögzíteni kell /motortér/ 
-1 P a kábelezésben minden veszélyes terület 
 
Kábelcsatlakozások +/- : /max. 3 P./ 
0 P nagyon gyengén rögzített 
1 P gyengén rögzített 
2 P erősen rögzített, de néhány réz szál látszik 
3 P erősen rögzített 
 
Terhelés alatti feszültség: /max. 3 P./ 
0 P alacsonyabb, mint 11 volt 
1 P 11,00 - 11,49 volt 
2 P 11,50 - 11,99 volt 
3 P 12 volt vagy magasabb 
 
Beépítés: 
 
Fejegység, elöl lévő rendszer, hátul lévő rendszer, mélynyomó, erősítő: /mindegyik max. 2 P./ 
0 P. nem vagy rosszul beépített 
1 P az eredeti nyílásokba beépített 
2 P. a panelekbe beépített 
-0.5 P. pl.: ha a hangszórón nincs rács /a károsodás veszély/ 
 
Külön pontok: 
 
Mobil Media: 
Minden egyes beépített eszköz 1 P. /max. 5 P./ 
Pl.: monitor, DVD lejátszó, dolby 5.1, navigációs rendszer. stb. /mindegyik külön monitornak értékelendő/ 
 
Kreativitás: 
Minden probléma megoldás 1 P. /max. 5 P./ 
Pl.: a pótkerék gyors kivétele, a hátsólámpák gyors cseréje. 
A résztvevőnek a kreativitását a bírónak el kell magyaráznia. 
 
Show beépítés: 
Minden highlight 1 P. /max. 5 P./ 
Pl.: megvilágítás, lakkozott felületek stb. 
Ha a járműben bizonyos területek meg vannak világítva, és ha ezek négy különböző helyen vannak, az egy 
megvilágításnak számít, ugyan úgy, mint a lakkozott felületeknél. 
 
 
 
 



Kategóriák: 
 
Kategória besorolás: 
A versenysorozatban négy kategória indul: kezdő, amatőr, profi és passzív. 
 
Kezdő kategória: 
Ebben a kategóriában az első évados versenyzők indulhatnak, két árkategórián belül. Semelyik 
kezdőkategóriában nem indulhatnak, akik korábban más, hivatalos SQ versenyeken már indultak, neveztek. 
 
Kezdő 300-: 
A beépített rendszerelemek (fődarabok) fejegység, erősítők, hangszórók, kondenzátor, kiskereskedelmi ára nem 
haladhatja meg a 300 000 Ft-ot. 
 
Kezdő 300+: 
A beépített rendszerelemek kiskereskedelmi ára meghaladhatja a 300 000 Ft-ot. 
 
Amatőr kategória: 
Idesorolandóak azon versenyzők, akik előző években bármely más, hivatalos versenysorozatban részt vettek, 
neveztek. Szintén két árkategóriás besorolás érvényes. 
 
Amatőr 400-: 
A beépített rendszer főrabjainak értéke, nem haladhatja meg a 400 000 Ft-os kiskereskedelmi árhatárt. 
 
Amatőr 400+: 
A beépített rendszerelemek kiskereskedelmi ára meghaladhatja a 400 000 Ft-ot. 
 
Profi kategória: 
Profi kategóriába az importőrök, beépítő műhelyek, és az általuk támogatott járműveknek kell indulnia. 
 
Profi 1: 
Idesorolandóak a rendszerépítéssel, viszonteladással foglalkozóak által épített ill. szponzorált járművek. 
 
Profi 2: 
Ebben a kategóriában versenyezhetnek az importőrök és az általuk támogatott versenyzők, akusztikai 
rendszerek, járművek. Továbbá ide sorolandó minden nevező, akinek audió rendszerében átépített, tuningolt 
vagy egyedi rendelésre gyártott elektronikai berendezés üzemel. 
 
Passzív kategória: 
Ebben a kategóriában tilos bármilyen (fejegységbe épített is) equaliser, aktív váltó, időkorrekciós egység, jelszint 
emelő használata. Maximálisan 2pár RCA kábel használható. Csak az erősítőbe épített HP-LP filter használata 
engedélyezett, maximum 120Hz-ig. Használható még a fejegység mély, közép, magas hangszínszabályozója a 
balance és a fader szabályozó. 
 
Általános szabályok: 
Minden jármű csak egy kategóriába nevezhet. 
Minden kategóriában megengedett hogy a hangreprodukáló rendszert hivatalos beszerelő építse be. Kezdő és 
amatőr kategóriában a versenyző, nem állhat kapcsolatban, nem dolgozhat, nem kaphat anyagi vagy tárgyi 
támogatást autó hifivel foglalkozó cégektől, beszerelő műhelyektől vagy a témával foglalkozó szakújságoktól. 
Kezdő és amatőr kategóriákban a járművön maximum: 1db, 10x20cm-es cég matrica helyezhető el. Nagyobb 
vagy több cégreklám viselése esetén a Profi 1-es kategóriába sorolandó a nevező. Kezdő és amatőr kategóriában, 
ha a bíró kéri hivatalos számlával, kell tudni igazolni a rendszer elemek eredetét. Kivételt a korosabb 
berendezések képviselnek. 


