ZASADY MOCOWANIA KAMER
W SAMOCHODACH SPORTOWYCH

1.

WSTĘP

Zasady mocowania kamer w samochodach sportowych zostały opracowane na podstawie
wytycznych załącznika nr 5 Regulaminu Ramowego Mistrzostw Europy FIA w Wyścigach
Górskich oraz własnych analiz.
W poniższych zasadach słowo kamera odnosi się do wszystkich elementów urządzenia,
np.: obiektyw, wspornik, uchwyt, urządzenie nagrywające, baterie.
Zastosowanie kamer i / lub video rejestratorów musi być każdorazowo zatwierdzone
przez Delegata Technicznego PZM.
2.

MONTAŻ KAMER W SAMOCHODACH ZAMKNIĘTYCH

2.1. KAMERY WEWNĘTRZNE
2.1.a. Kamery posiadające wspornik muszą być zamontowane przy zachowaniu
następujących zasad:
- w strefie za oparciami foteli,
- do elementu klatki bezpieczeństwa np. przy użyciu skręcanych obejm - rys. nr 1 i 2,
- do metalowej konstrukcji nadwozia np. przy użyciu przykręconych uchwytów,
2.1.b. Kamery typu "Cravon" mogą być mocowane na elemencie klatki bezpieczeństwa z
przodu lub w obszarze odpowiadającym powierzchni deski rozdzielczej – rys nr 3 i 4,
2.1.c. Skrzynka rejestrująca (z bateriami) musi być zamocowana do podłogi za jednym z
siedzeń – zasada montażu identyczna jak w przypadku mocowania akumulatora w kabinie
(Zał. J art. 255, pkt 5.8.3).

Rys. nr 1.

Rys. Nr 2.
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Rys. nr 3.

Rys. Nr 4.

2.2. KAMERY ZEWNĘTRZNE
2.2.a. Kamery muszą być zamontowane wewnątrz obrysu nadwozia, widok z góry – rys nr
5 i 6.
2.2.b. Jeżeli kamera posiada wspornik to jego wysokość nie może przekraczać 40 mm.
Do mocowania kamery ze wspornikiem o wysokości 40 mm musi być zastosowane
rozwiązanie jak pokazano na rys. nr 6, tj:
- połączenie z nadwoziem przy użyciu minimum 2 śrub M5 z nakrętkami,
- wkładki ze sklejki o minimalnej grubości 3 mm i powierzchni 120 cm 2 zamontowanej od
wewnętrznej strony nadwozia (materiał nadwozia znajduje się pomiędzy sklejką i
podporą kamery),
- solidne mechanicznie połączenie kamery ze wspornikiem.
2.2.c.Jeżeli stosuje się oddzielny element rejestrujący lub baterie to części te muszą
być zamontowane wg zasad podanych w pkt 2.1.

Rys. nr 5

Rys. Nr 6
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3. MONTAŻ KAMER W SAMOCHODACH OTWARTYCH (jedno lub dwumiejscowych)
Wspornik kamery musi być zamocowana mechanicznie do pałąka klatki bezpieczeństwa –
rys. nr 7 i 8:
- jeżeli w tylnej przestrzeni to za zagłówkiem/głową kierowcy. Miejsce dowolne pod
warunkiem, że w żadnym przypadku kamera nie wejdzie w kontakt z ciałem kierowcy,
- jeżeli w przestrzeni przed głową kierowcy to pod warunkiem zachowania odległości
minimum 400 mm od głowy kierowcy.

Rys. nr 7

Rys. Nr 8

4. ROZWIĄZANIA ZABRONIONE
Zabrania się montażu kamer lub wsporników przy użyciu taśm, rzepów lub urządzeń
przyssawnych. Przykłady rozwiązań zabronionych pokazano na rys nr 9 i 10.

Rys. nr 9

Rys. Nr 10
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