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LOWERED OF SEDAN

Mobil dengan penilaian jarak dengan sasis ke ground
airsuspension. Chasis masih orisinil pabrikan
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LOWERED NON SEDAN

Mobil dengan penilaian jarak dengan sasis ke ground (tanpa menyentuh) tidak boleh menggunakan
air suspension. Chasis masih orisinil pabrikan
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HELLAFLUSH

Mobil yang dimodifikasi dengan fitment kaki-kaki, profesional dan fiting tanpa spicer dan tanpa air
suspension ban out velg ofset lebar
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SLAMED
MASTER OF RIMS
CHAMBER GEEK
STANCE 90
STANCE 80
STANCE SEDAN
STANCE CITY CAR
STANCE COMPACT CAR
STANCE MPV
STANCE SUV
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THE ROAD SCRAPPER

15

THE BEST RACING BODY
KIT

16

THE BEST ELEGANT
BODYKIT

17

THE BEST EXTREM
BODYKIT
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THE BEST STREET RACING
STYLE
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THE BEST RACING STYLE

20

THE BEST DRAG LOOK

21

THE BEST ENGINE
CAPACITY

22

THE BEST CABIN AUDIO
DESIGN

23

THE BEST BAGGAGE AUDIO
DESIGN

24

THE BEST ELEGANT

25

THE BEST VIP

26

THE BEST EURO

27

THE BEST JAPANESE

28

THE BEST INTERIOR

29
30

THE BEST CARBONETIC
THE BEST DISPLAY

31

THE BEST CUTTING
STICKER

32
33

THE BEST WRAPING
STICKER
THE BEST CUSTOM PAINT

(tanpa menyentuh) tidak boleh

menggunakan

Mobil modifikasi dengan posisi velg berada di dalam fender terbaik, sesuai pilihan juri di dalam event
Mobil modifikasi dengan penggunaan velg berdiameter besar
Mobil modifikasi dengan penggunaan chamber paling extreme di dalam event, sesuai pilihan juri di dalam event
Mobil modifikasi di atas tahun 90an terbaik yang mengacu pada konsep stance di dalam event
Mobil modifikasi di atas tahun 80an terbaik yang mengacu pada konsep stance di dalam event
Mobil modifikasi sedan terbaik yang mengacu pada konsep stance di dalam event
Mobil modifikasi city car terbaik yang mengacu pada konsep stance di dalam event
Mobil modifikasi compact car terbaik yang mengacu pada konsep stance di dalam event
Mobil modifikasi MPV terbaik yang mengacu pada konsep stance di dalam event
Mobil modifikasi SUV terbaik yang mengacu pada konsep stance di dalam event
Penilaian mobil yang dianggap mempunyai modifikasi berdasarkan bodykit yang paling rendah dengan
perhitungan titik paling rendah dihitung berdasarkan bodykit keseluruhan ke lantai (tidak boleh menyentuh lantai,
tidak boleh menggunakan air suspension). Bodykit tidak boleh dipasang di dalam area pameran yang mulai dihitung
dari pintu loading. Tekanan ban mobil normal
Mobil dengan penggunaan bodykit bertema racing terbaik. Penilaian terutama pada tingkat kesulitan
pembentukan, finishing, pemilihan material, kerapian instalasi pada bodi mobil, aplikasi yang sesuai dengan fungsinya,
dan sesuai dengan tema modifikasi mobil secara keseluruhan.
Mobil dengan penggunaan bodykit bertema elegant terbaik (full bemper set). Penilaian terutama pada tingkat
kesulitan pembentukan, finishing dan kerapian instalasi pada body dan sesuai dengan tema modifikasi mobil
keseluruhan (penggunaan part/accesoris yang benuansa racing tidak diperbolehkan).
Mobil dengan penggunaan bodykit bertema extreme terbaik (full bemper set). Penilaian terutama pada tingkat
kesulitan pembentukan, finishing, pemilihan material, kerapian instalasi pada body mobil dan sesuai dengan tema
modifikasi mobil secara keseluruhan.
Mobil yang modifikasinya disesuaikan dengan konsep dan kebutuhan Balap Jalanan di semua variabel
modifikasinya. Penilaian dititikberatkan pada tampilan, fungsionalitas modifikasi, kelengkapan dan kebersihan
serta kerapian. Pemenang akan ditentukan melalui kelengkapan dan fungsionalitas modifikasi, serta
kesesuaian spek mobil dengan tema Street Racing yang diaplikasikan.
Mobil yang modifikasinya disesuaikan dengan konsep dan kebutuhan racing /drag/drift di semua variabel
modifikasinya. Penilaian dititikberatkan pada tampilan, fungsionalitas modifikasi,safety, kelengkapan dan
kebersihan serta kerapian. Pemenang akan ditentukan melalui kelengkapan dan fungsionalitas modifikasi ,
serta kesesuaian spek mobil dengan tema racing/drag/drift yang diaplikasikan.
Mobil modifikasi sesuai dengan konsep drag race modifikasinya. Penilaian pada tampilan,fungsionalitas
modifikasi, safety, kelengkapan, kebersihan serta ketrampilan.
Mobil modifikasi dengan penggunaan mesin kapasitas (cc) terbesar di dalm event
Penilaian mobil yang dianggap mempunyai modifikasi audio di sektor kabin berdasarkan sistem dan desain
audio yang paling baik di kontes ini, area dihitung dari kabin tengah sampai bagasi. Point tertinggi akan
diberikan untuk keunikan, kosmetik dan instalasi paling kreatif, dan juri akan menilai dengan kondisi mobil terbuka dan
dalam kondisi peralatan sound system menyala dan mempunyai tema desain yang kuat. Untuk mobil yang
mempunyai 3 (tiga) baris atau lebih (MPV, SUV, Minibus, dan lain-lain), kursi yang paling belakang (baris ke 3)
diperbolehkan untuk dilepas, sehingga dapat memaksimalkan desain audionya
Penilaian mobil yang dianggap mempunyai modifikasi di sektor bagasi (SEDAN) berdasarkan sistem dan
desain audio yang paling baik di kontes ini. Area dihitung hanya pada bagian bagasi saja. Point tertinggi akan
diberikan untuk keunikan, kosmetik dan instalasi paling kreatif, dan juri akan menilai dengan kondisi mobil
terbuka dan dalam kondisi peralatan sound system menyala dan mempunyai tema desain yang kuat.
Mobil modifikasi yang bernuansa elegant terbaik di dalam event
Mobil berbasis MPV/saloon dengan konsep,eksekusi,detail dan finishing modifikasi terbaik serta terektensi.
Bertema VIP dan konsep modifikasi terbaik dan paling selaras
Mobil merk EROPA yang dimodifikasi dengan perubahan,penambahan atau penggantian parts dengan parts
after market buatan EROPA. Mobil EROPA yang terbaik modifikasinya didalama event
Mobil merk JAPAN yang dimodifikasi dengan perubahan,penambahan atau penggantian parts dengan parts
after market buatan JAPAN. Mobil JAPAN yang terbaik modifikasinya didalama event
Mobil modifikasi interior terbaik yang dinilai dari kreativitas, detail, finishing, terbaik dan berfungsi dengan
baik
Mobil modifikasi yang menggunakan material carbon kevlar terbanyak dan terbaik didalam event
Mobil modifikasi dengan penggunaan display terbaik di dalam event
Penilaian mobil yang dianggap mempunyai modifikasi berdasarkan aplikasi Cutting Sticker terbaik dengan mempunyai
orisinalitas, warna, detail,kerapihan dan pemakaian bahan-bahan baru, kesesuaian dengan mobil serta tingkat
kesulitan pembuatan.(Juara 1,2,3)
Diberikan kpd mobil yang mengaplikasian full body wrapped stiker maupun cat karet yang berdasarkan
kerapian.
Cat custom dengan kreatifitas, inovasi, detail dan finishing terbaik, tanpa adanya penambahan airbrush dan
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THE BEST AIR BRUSH

35

THE BEST RETRO

36
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THE BEST RETRO CUSTOM
THE BEST JDM
THE BEST PICK UP

39

THE BEST OFFROAD

40

THE BEST ADVENTURE

41

THE POWER PUFF GIRLS

42

THE BEST INDONESIA CAR

43

THE BEST CAR CLUB

44
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THE BEST HOLDEN
THE BEST VW

46

THE BEST CLASSIC JAPAN

47

THE BEST CLASSIC NON
JAPAN

48

THE BEST RUSTY

49

CAR LIMBO SEDAN

50

CAR LIMBO CITY CAR

51

CAR LIMBO SUV

52

CAR LIMBO MPV

53

CARL LIMBO FFA

54

CARL LIMBO HATCHBACK

55

CAR LIMBO STATION
WAGON

cutting sticker.
Mobil modifikasi yang menggunakan cat air brush terbaik dengan kreatifitas,inovasi,penilaian berdasar pada kerapian
,tingkat kesulitan dan finishing terbaik
Mobil yang diproduksi tahun 1975 -1990 dengan kondisi masih original (bawaan pabrik) dengan finishing
terbaik di dalam event sesuai pilihan juri
Mobil retro (di bawah tahun 1990) dengan modifikasi terbaik di dalam event sesuai pilihan juri
Mobil modifikasi JDM (Japanese Domestic Market) terbaik di dalam event
Mobil modifikasi jenis Pick Up yang terbaik di dalam event
Penilaian mobil yang dianggap mempunyai modifikasi terbaik dan memiliki variabel perubahan, yang
terlengkap berdasarkan kategori ini.
Penilaian mobil yang dianggap mempunyai modifikasi terbaik dan memiliki variabel perubahan lengkap.
Mengacu kepada kebutuhan adventure. Perubahan parth harus disesuaikan dengan kebutuhan adventure
(mobil tidak harus jenis 4x4)
Mobil modifikasi yang dimiliki oleh wanita sesuai dengan STNK
Mobil modifikasi buatan dan dirakit di Indonesia. Yang dinilai berdasar exterior, interior, audio kaki-kaki yang terbaik di
dalm event
Komunitas mobil terbaik yang banyak mengikuti event tersebut. Penilaian berdasarkan keseragaman kerapian dan
solid
Mobil modifikasi (merk HOLDEN ) yang terbaik di dalam arena menurut pilihan juri.
Mobil modifikasi (merk VW ) yang terbaik di dalam arena menurut pilihan juri.
Mobil yang di produksi dibawah tahun 1975 dengan kondisi masih original (bawaan pabrik) dengan finishing terbaik
didalam event menurut pilihan juri.
Mobil yang di produksi dibawah tahun 1975 dengan kondisi masih original (bawaan pabrik) dengan finishing terbaik
didalam event menurut pilihan juri.
Mobil modifikasi dengan style (Rusty/Teyeng) tidak menggunakan painting/cat dengan finishing terbaik menurut
pilihan juri
Diameter velg minimal R15 menggunakan suspensi (shock absorber dan per/spiral). Pengukuran diukur dari titik
terendah palang limbo. Penumpang boleh diisi sebanyak-banyaknya asal pintu tertutup semua. Kap depan maksimal
diisi 3 orang. Roof rack harap di lepas. Tidak boleh merusak atap. Mengikuti /sesuai STNK.
Diameter velg minimal R15 menggunakan suspensi (shock absorber dan per/spiral). Pengukuran diukur dari titik
terendah palang limbo. Penumpang boleh diisi sebanyak-banyaknya asal pintu tertutup semua. Kap depan maksimal
diisi 3 orang. Roof rack harap di lepas. Tidak boleh merusak atap. Mengikuti /sesuai STNK.
Diameter velg minimal R15 menggunakan suspensi (shock absorber dan per/spiral). Pengukuran diukur dari titik
terendah palang limbo. Penumpang boleh diisi sebanyak-banyaknya asal pintu tertutup semua. Kap depan maksimal
diisi 3 orang. Roof rack harap di lepas. Tidak boleh merusak atap. Mengikuti /sesuai STNK.
Diameter velg minimal R15 menggunakan suspensi (shock absorber dan per/spiral). Pengukuran diukur dari titik
terendah palang limbo. Penumpang boleh diisi sebanyak-banyaknya asal pintu tertutup semua. Kap depan maksimal
diisi 3 orang. Roof rack harap di lepas. Tidak boleh merusak atap. Mengikuti /sesuai STNK.
Mobil bebas,boleh merusak atap mobil ban boleh kempis, dan dinilai titik terendah dari palang limbo
Diameter velg minimal R15 menggunakan suspensi (shock absorber dan per/spiral). Pengukuran diukur dari titik
terendah palang limbo. Penumpang boleh diisi sebanyak-banyaknya asal pintu tertutup semua. Kap depan maksimal
diisi 3 orang. Roof rack harap di lepas. Tidak boleh merusak atap. Mengikuti /sesuai STNK.
Diameter velg minimal R15 menggunakan suspensi (shock absorber dan per/spiral). Pengukuran diukur dari titik
terendah palang limbo. Penumpang boleh diisi sebanyak-banyaknya asal pintu tertutup semua. Kap depan maksimal
diisi 3 orang. Roof rack harap di lepas. Tidak boleh merusak atap. Mengikuti /sesuai STNK.

1. PENILAIAN BERDASARKAN PADA KEBERSIHAN-KERAPIAN-TREN UP TO DATE-HARMONIS-TINGKAT KESULITAN MODIFIKASI.
2. KEPUTUSAN DEWAN JURI TIDAK BISA DIGANGGU GUGAT.

MORE INFO:
DONNY: 081331236188
DHIKA : 08563631111

REGULASI UMUM DAN KATEGORI
1. Pasal-pasal Regulasi dan Tata cara Event
2. Perubahan kategori dan regulasi mengikuti situasi negara dan event tersebut diadakan, sehingga pihak penyelenggara
berhak
3. merubah atau menam tersebut.
4. Peserta diwajibkan memasang seluruh atribut sponsor.
5. Mobil kendaraan peserta dilarang menyinggung atau mengenai unsur SARA, norma kesusilaan, hukum dan politik.
6. Penggunaan panggung dengan special design tertentu wajib diinformasikan ke pihak penyelenggara.
7. Pihak penyelenggara berhak membongkar tertentu yang dinilai melanggar ketentuan.
8. Waktu loading “KEDIRI CAR MEET UP” Jum'at pukul 18.00 wib - Sabtu pukul 08.00 wib.
9. Potong point jika terlambat datang waktu loading
10. Pendaftaran/ registrasi modifikasion kontes Rp 300k free T-shirt (terbatas)
11. Segala bentuk kecurangan saat pemasangan dan pembongkaran akan ditindak tegas.
12. Pihak penyelenggara memiliki hak untuk mempublikasikan kendraan peserta dalam bentuk berbagai materi promosi dan
13. publikasi

14.
15.
16.
17.

Peserta wajib menggisi seluruh aplication form
Peserta yang telah mendaftarkan diri diasumsikan telah mensepakati regulasi dan kategori seta peraturan yang telah diatur
oleh penyelenggara event
Boleh membawa SPG
PENDAFTARAN TRANSFER KE REK. BCA 1400 506 945 an ANDHIKA ARDYANTO

LAYOUT KEDIRI CAR MEET UP 2017

