
 
 

REGULAMIN ZAWODÓW „FanaticAudio Competition” 2022 

FanaticAudio Competition jest konkurencją opartą na uczciwości i wzajemnym zaufaniu, w której 

uczestnicy, rywalizując ze sobą mogą się dowiedzieć, który samochodowy system audio potrafi 

zabrzmieć najgłośniej. 

Podczas pomiaru, zawodnik może przebywać w pojeździe jedynie na własną 

odpowiedzialność i na własne ryzyko. 

PODZIAŁ NA KATEGORIE 

 
„Mini” 

• Cały sprzęt Audio musi znajdować się w bagażniku. Pasażerska część samochodu musi być w 

stanie fabrycznym. Dopuszcza się jedynie usytuowane głośniki Wysokotonowe na desce, 

słupku bądź narożniku lusterka. 

„Profi” 

• Zabudowa audio poniżej linii szyb bocznych, dopuszczone modyfikacje słupków oraz paneli 

drzwiowych. 

„Master” 

• Nie ma ograniczeń w modyfikacjach samochodu. 

 

Warunki ogólne: 

Pomiar będzie trwać 30 sekund i można będzie na prośbę uczestnika raz powtórzyć, ale musi to być 

od razu po pierwszym pomiarze miernik będzie umieszczony na środku przedniej szyby w czasie 

pomiaru drzwi klapy samochodu mogą znajdować się w dowolnej pozycji uczestnik sam dobiera sobie 

materiał muzyczny, na którym chce wykonać pomiar. 

Zasady gromadzenia punktów w FanaticAudio Competition 

 

1. Do uczestnictwa w finale sezonu będzie zaproszonych do 10 zakwalifikowanych samochodów 

z każdej kategorii. 

 

2. Kwalifikacja do finału następuje na podstawie sumy zdobytych punktów kwalifikacyjnych oraz 

uczestnictwa przynajmniej w połowie eliminacji rozgrywanych w danym sezonie (po podzie-

leniu, liczby niecałkowite są zaokrąglane w górę np. trzeba uczestniczyć przynajmniej 

w dwóch eliminacjach, jeżeli w sezonie będą trzy eliminacje).  



 
 

Jeżeli uczestnik zmieni samochód w trakcie sezonu, to nie będzie mógł przenieść zgromadzo-

nych punktów ze starego samochodu na nowy. Podobnie w przypadku zmiany kategorii 

w trakcie trwania sezonu. 

 

3. Po zakończeniu ostatnich eliminacji w sezonie, FanaticAudio opublikuje podsumowanie 

punktów kwalifikacyjnych na stronie internetowej fanaticaudio.pl 

 

4. W trakcie ogłoszonego terminu, pierwszych 10 zakwalifikowanych zawodników będzie mogło 

dokonać potwierdzenia swego udziału w finale sezonu.  

W następnej kolejności, wszystkie pozostałe wolne miejsca, uprawniające do udziału w finale 

sezonu, będą mogli zająć zawodnicy zajmujący dalsze pozycje na liście kwalifikacyjnej, po 

wcześniejszym przesłaniu zgłoszenia w wyznaczonym do tego terminie trwania naboru uzu-

pełniającego. Dodatkowe informacje będą podawane na internetowej stronie fanaticaudio.pl 

 

5. Zasady przyznawania punktów kwalifikacyjnych podczas eliminacji do finału sezonu: 

 

• 1 miejsce = 20 punktów  

• 2 miejsce = 15 punktów 

• 3 miejsce = 10 punktów 

• 4 miejsce = 5 punktów 

• 5 miejsce = 2 punkty 

• 6 i każde kolejne miejsce = 1 punkt 

 

6. Niektóre z imprez będą miały podnoszoną rangę ⬆️ x2, x3 co będzie powodować mnożenie 

punktów. 

Nagrody: 

Dla zdobywców 3 najwyższych liczby punktów w całym sezonie będzie nagroda w postaci Bonów 

zakupowych o wartości: 

• 1 miejsce =2000zł 

• 2 miejsce =1000zł 

• 3 miejsce =500zł 

Do wykorzystania w sklepie stacjonarnym FanaticAudio 

https://fanaticaudio.pl/
https://fanaticaudio.pl/

