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NEVEZÉSI LAP 
Nevezési határidő: 2018. július 10. 

 

Nevezést benyújtó neve vagy „művészneve”: ………………………………………………………………………………… 
Melyik kategóriában kíván versenyezni1: 

1. tápkábel 
2. analóg interconnect (RCA) 

 
A nevezni kívánt kábel műszaki leírása: 
 
1. Tápkábel: 
 
Anyaga (vezető és szigetelés): 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Felhasznált csatlakozók típusa, anyaga: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. analóg interconnect (RCA): 
 
Anyaga (vezető és szigetelés): 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Felhasznált csatlakozók típusa, anyaga: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Dátum: 2018. ………………… hó ……… nap 
 
 
       ……………………………………………………………………. 
         aláírás 
 
 

A kitöltött és aláírt nevezési lapot az info@impressivia.hu e-mail címre kell megküldeni a jelentkezési 
határidő lejártáig! 
 
További nevezési feltételek és fontos tudnivalók a túloldalon! 
 

                                                           
1 Kérjük aláhúzással jelölni! 
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A versennyel kapcsolatos további tudnivalók: 
 
Ezt a versenyt a szervezők csak a közös hobbi együttes élményének, egymás megismerésének, 
tapasztalataink megosztásának, és egy kellemes nyári nap közös eltöltésének szándékával szervezik! 
Emiatt nevezési díjat vagy egyéb hozzájárulást nem kérnek, de nem vállalkoznak tudományos 
igényességgel kidolgozott feltételek megteremtésére sem! Kérjük, mindenki tekintse ezt egy jó, de azért 
kicsit komoly játéknak, melynek szabályai a következők: 

 
Minden versenyző csak kategóriánként egy-egy kábellel vehet részt a versenyben! A versenyben résztvevő 
kábelek biztonságosságáért minden esetben a nevezést leadó felel, de a verseny megkezdése előtt a 
szervezők minden darabot megvizsgálnak! A hibás, illetve különösen érintésvédelmi szempontból 
veszélyesnek ítélt darabok a versenyből kizárásra kerülnek. Erről a verseny szervezői maguk döntenek, 
jogorvoslatra lehetőséget nem biztosítanak. 
 
A nevezni kívánt kábeleknek a fentieken túl meg kell felelni az alábbi követelményeknek. Tápkábel esetén 
minimum 1 m hosszúság, Schuko csatlakozó a konnektor oldalon, IEC C13/C15 csatlakozó a készülék 
oldalon, védőföldelés bekötve. Analóg IC esetén minimum 1 m hosszúság, RCA csatlakozó mindkét oldalon. 
 
A verseny során minden versenyben résztvevő kábel ugyanabban, a szervezők által összeállított audió 

láncban kerül meghallgatásra, melyet az Impressivia Kft. bocsát rendelkezésre. Ez egy erősítőből, egy 
optikai lejátszóból, az azok elhelyezésére szolgáló állványból, és egy pár hangfalból áll. Mindkét kategória 
esetében csak az éppen versenyző kábel cseréjére kerül sor anélkül, hogy az előre beállított hangerőn 
változtatnánk. Valamennyi egyéb összeköttetést high-end minőségű, azonos gyártó által készített 
vezetékekkel biztosítunk. A korrekt összevetés érdekében a versenyben résztvevő kábeleket a piacon 
elérhető legolcsóbb vezetékhez viszonyítjuk.  
 
A vezetékek cseréjét a szervezők által felkért, független szakember végzi, az általa meghatározott 
sorrendben. Az audio lánc elemeit – a hangfalak kivételével – függöny mögött helyezzük el, melyben a 
csere így az értékelők számára nem látható módon történik. Minden esetben az előre összeállított és CD-
re írt, 5-6 perc időtartamú demóanyag lejátszására kerül sor. 

 
Minden versenyző részt vesz az értékelésben, melyet a szervezők által előzetesen összeállított értékelő lap 
kitöltésével végez. Az értékelők által adott összpontszámok alapján állapítjuk meg a verseny 
végeredményét. Az első három helyen pontazonosság esetén un. „szétlövésre” kerül sor, azaz a kábeleket 
egymást követően „vakon” újra meghallgatjuk. Minden további kérdésre az alábbi elérhetőségek 
valamelyikén, illetve a versenyt megelőző technikai értekezleten válaszolnak a szervezők. 
 
Egyéb tudnivalók: 
 
A versennyel összefüggő adatkezelői feladatokat az Impressivia Kft. végzi. Ennek során összegyűjti és 
nyilvántartja az előzetesen, a nevezési határidő lejártáig beérkező nevezési lapokat. A verseny 
megkezdése előtt a végleges nevezéskor rögzíti a versenyzők személyes adatait, melyet zárt borítékban 

helyez el. Azokat csak a verseny lebonyolításával összefüggő feladataihoz, a verseny időtartama alatt 
tárolja, és a versenyt követően megsemmisíti. Az adatokat az adatkezelő harmadik fél részre nem adja át, 
üzleti és marketing célra nem használja fel. Erről a verseny megkezdése előtti technikai értekezleten a 
résztvevőket tájékoztatja.  
 
Amennyiben a jelentkező az adatkezeléshez nem járul hozzá, a szervezők a jelentkezést visszautasítják. 
 
A verseny szervezői a változtatás jogát fenntartják, és erről tájékoztatást nyújtanak: 

−  a https://www.facebook.com/impressivia/ és a KR Audio Club FB csoportban, 
− az FB partneroldalain, 
− az Impressivia Kft. honlapján: www.impressivia.hu 

− telefonon a +36703664553 számon 
− e-mailon: info@impressivia.hu 

 
Mindenkinek jó versenyzést kívánunk! 
 
 
         Szervezők 

http://www.impressivia.hu/
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