REGULAMENTO MUNDIAL AJK de iluminação
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foto ilustrativa da categoria com um competidor da categoria expert 12 alto falantes.

A MTM possui 08 CLASSES NO Ranking SENDO:
- amador até 2 alto falantes
- Light até 6 alto falantes
- Intermediário até 8 alto falantes
- expert até 12 alto falantes
- Profissional até 16 alto falantes
- Show Car até 20
- Monster de acima de 20 alto falantes
- Truck acima de 150 alto falantes
as categorias contam apenas o número de alto falantes de grave , não fazendo parte da conta para determinar a
categoria o número de drives e falantes de médio.
a competição de iluminação não faz distinção de carro , e trailer
01 - Atenção AS REGRAS 2018!!!
02 - O competidor, a partir da hora que entrar na linha de medição, terá 3 minutos para apresentar seus projeto.
03 – Após apresentação será julgado os seguintes quesitos.
A - acabamento e instalação.
B – criatividade.
C – Sincronismo.
D – Harmonia.
04 - Em qualquer categoria o competidor pode além de sua apresentação, pode levar um book com a montagem do projeto
para uma avaliação mais detalhada.
05 – As peças utilizadas no projeto podem ser de qualquer marca e também de diversos recursos, sendo que estes serão

avaliados e pontuados conforme regulamento interno seguido pelos corpo de juiz da mtm.
06 – O veículo que for passar pela linha de medição contará com o motorista e mais uma pessoa.
07 – Caso a apresentação seja em competições de dia como é feita na maioria das etapas o competidor pode usar também do
recurso vídeo a ser apresentado pelo juiz na hora do julgamento.
08 - Reclamações sobre irregularidades, no carro de outros competidores, deverão ser feitas diretamente ao Juiz da MTM para
ser averiguada; em caso do próprio competidor quiser ver o carro do acusado, isso NÃO SERÁ PERMITIDO! Deverá ser feito um
depósito para a MTM, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sendo que este será devolvido ao reclamante caso ele tenha razão e
na sequência a desclassificação do competidor acusado, caso seja o inverso o depósito será entregue ao acusado, por ter sido
caluniado injustamente.
09 - Todos que participam dos campeonatos MTM, autorizam o uso de sua imagem em meios de comunicação, bem como
revistas, jornais, TV, rádio, Internet etc...
10 - Danos sofridos a competidores e seus veículos são de inteira responsabilidade do próprio competidor, assim isentando a
MTM e seus organizadores.
11 - Caso um competidor se sinta prejudicado pelo nosso trabalho, deverá encaminhar seu manifesto por escrito para ser
julgado, deixando assim bem claro que está ciente deste regulamento.
12 – Conduta de competidor. A- Competidor que tiver conduta, antiética com postagens em redes sociais e outros meios de
comunicação, com calunias sobre a empresa de medição MTM, ou competidores o qual participam da mesma, serão advertidos
e na sequencia suspensos ou até banidos do campeonato MTM. Caso o competidor tenha algum problema e não concorde com
qual quer que seja o motivo deve primeiro procurar a diretoria por e-mail luiz@mtmbrasil.com.br para que fique tudo
documentado, e seja aberta investigação. Portanto pense bem antes de se expressar sem ter certeza, pois no caso de erro a
MTM será a primeira a admitir o erro e se ajustar a situação. Discussões nas competições, brigas ou embriagues, antes, durante
ou posteriormente aos eventos são itens que banirá os competidores dos campeonatos MTM BRASIL.
13 - Pessoas que venham a participar do evento deverão pagar uma taxa que varia de R$ 50,00 a R$ 100,00, por categoria e
terão direito a troféu, caso sua colocação seja de primeiro, segundo ou terceiro lugar. ( NA FINAL SÓ SERAM ACEITAS
INSCRIÇOES ANTECIPADAS )
14 - Ao entrar na linha de medição o juiz acionará um cronômetro, em que o competidor não pode demorar mais de que 3
minutos para preparar o carro para seu julgamento. ( o juiz pode fazer o julgamento no local do carro caso este não consiga
chegar na linha de medição ( quesito este avaliados pelo juiz podendo ser acatado ou não )
15 – O Campeonato Mundial AJK de iluminação terá um ranking sem pontuação e sim com os campeões em sua categorias
16 - Em casos de verificação, de um possível equívoco na interpretação da regra ou do juiz do evento, a marca do competidor
será ANOTADA COM EM ANALISE no ranking, que indica que a mesma está sendo analisada pela MTM. Sendo constatado o
erro o mesmo terá um prazo de 30 dias para refazer sua marca.
17 – Para cada categoria, o competidor deverá ser feita uma nova avaliação, não podendo ser aceita uma única avaliação para
várias categorias.
18 - Os competidores SÃO OBRIGADOS A SE FILIAR NA MTM PARA QUE NÃO TENHA ERRO NA DIGITAÇÃO DOS RESULTADOS
* filiados a MTM, terão descontos DE 10% em suas inscrições. Obs.: Para fazer a filiação é só entrar em nosso site na opção
FILIAÇÃO. Não podendo ser repassadas para outro competidor.

22 - Critérios para serem Campeão da Temporada 2018 Nacional e Mundial.
em cada competição será dados:
10 pontos campeão
8 pontos vice
5 pontos terceiro lugar
o competidor com maior número de pontos acumulado será campeão.
23 – Certificação.
Campeão Estadual/Nacional/Mundial e Recordista Estadual e Mundial e para as 10 TOP* melhores marcas do ano, se dará
em festa solene na MATRIZ DA MTMBRASIL NA CIDADE DE MANDURI. Em data a ser definida no mês de Dezembro.
*TOP 10 = AS 10 MELHORES MARCAS NO RANKING MUNDIAL
24 – Duvidas no regulamento DURANTE A COMPETIÇÃO terá sua decisão tomada pelo JUIZ no dia E POSTERIORMENTE avaliadas
pelo conselho de juiz da MTM sobre sua homologação.
25 – A Final 2018 será realizada no mês Novembro .
26- Em caso de dúvidas sobre o enquadramento de categoria terá direito o Juiz de tirar fotos do sistema para análise do corpo
de juízes da MTM, ficando estas restritas somente para a avaliação. Se compromete o Juiz responsável pela etapa em não
divulgar essas imagens para preservar o projeto do competidor. (Sendo estas obrigatórias no amador e intermediário que
necessitam da aprovação do corpo de juízes MTM)

Regulamento MTM 2018 possui o corpo de juízes o qual estão para resolver duvidas a qual não estejam previstas nestas regras.
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