EMOÇÃO DE SOBRA NA FINAL

A ETAPA QUE DECIDIU OS CAMPEÕES DA TEMPORADA 2007.

Foi marcada pela grande presença dos expositores com mega paredões de som, onde tiveram sua área de
demonstração com carros de vários Estados Brasileiros que puderam fazer um grande show.

As arenas de medições foram divididas em três partes sob o comando dos juízes Reginaldo, Flavio e Luiz, que
tiveram muito trabalho, pois compareceram competidores como: Ed Alves, Ivam System Sound e Pardal que foram
os destaques do trio elétrico, sendo que Pardal se consagrou Tri Campeão na MTM; uma grande polêmica foi dada
na categoria trio 30 segundos onde as regras se referem ao uso de CD Original, Ed que tocou 154.8 com 2 cornetas,
foi acusado de uso de CD não Original, com todo esse ocorrido ficou muito difícil para equipe de juízes da MTM
Brasil avaliar se era ou não Original o CD, com isso foi solicitado a guarda dos dois discos para verificação através
de perito na área.

No pancadão, Keller do estado MS da Comando Som, quebrou recorde na categoria 2 falantes e foi campeão
brasileiro; o show também foi dado com muita emoção pelos competidores, da categoria mais de 4 falantes sendo
ele o competidor Cleisom da loja K-Som que ostentou sua marca no ranking e foi o campeão seguido bem de
pertinho pelos Paranaenses de Pato Branco da loja Galeazzi Auto Center, o competdor Miltinho com sua Pajero
pancadão e a Fiorino Poderosa, outra fera foi o competidor Rogério do Estado do MS que ficou na quarta colocação;

do estado de SP Paraíba da pregados foi o quinto colocado.

No SPL o competidor Alison da loja VSA foi o campeão na grave de rua, no carro perua Sound Station de Jales; nas
categorias intermediarias o competidor Wilton e Vinicius da loja San José foram os campeões. Na Expert a Loja Joca
Som de SP capital veio e garantiu a segunda colocação, tendo em primeiro a Sound Station de Jales.
Um recorde muito cobiçado foi batido na última etapa do ano, pelo competidor Cleissom de Penápolis que chegou a
157.1 na até 20 polegadas, outra estrela foi o competidor Tatinho da loja Pregados da cidade de Sorocaba – SP que
foi bicampeão Brasileiro na até 24 polegadas. Nas categorias SPL MID o competidor Paulinho Som foi pelo sétimo
ano consecutivo campeão da MTM, fazendo história e deixando seus recordes mais um ano no top.
A disputa que fez os dois maiores indicies de decibéis do evento foram travadas por carros concretados que fizeram
176.2 para o competidor André da Tech Sound de Curitiba PR e 176.0 para o competidor Paulinho Som de Vitória
ES, ambos na categoria SPL 2 sub´s. O evento também teve a final das competições de tuning e rebaixados onde
várias feras estiveram por lá (veja os resultados).
Parabéns e obrigado a todos que estiveram neste grande evento e a organização impecável do JR Produções.

