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LATVIJAS FUNBOARD-TAUTAS KLASE 
(SLALOM TAUTAS KLASE) 

Noteikumi 
 
Ievads 
 
Latvijas Funboard klases noteikumu mērķis ir izveidot klasi, kura būtu pieejama vairumam 
Latvijas vējdēļu entuziastiem. Šī klase pieļauj lielāku brīvību vējdēļu aprīkojuma izvēli un 
izmantošanu sacīkšu laikā. 
Šis ievads sniedz tikai neformālu fonu un Latvijas Funboard klases noteikumiem, tie pienācīgi 
sākas nākamajā lappusē. 

 
Lūdzu, atcerieties! 

Šie klases noteikumi ir atvērtas klases noteikumi, kur, ja tajos nav īpaši teikts, ka jums nav 
ļauts, tad jūs varat. 
 
 
Pirmā daļa 
Administrācija 
1. Valoda 
1.1 Oficiālā klases valoda ir latviešu valoda. 
2 Saīsinājumi 
2.1  LVA Latvijas Vindsērfinga asociācija 
2.2  LZS Latvijas Zēģelētāju savienība 
2.3  SBN Starptautiskie burāšanas noteikumi 
 
3. Autoritātes un atbildība. 
3.1 Šīs Klases autoritāte ir LZS, kas sadarbojas ar LVA visos jautājumos par šīs klases 
noteikumiem. 
3.2 LZS un LVA, vai to deleģētie pārstāvji nevar uzņemties atbildību vai juridisku atbildību 
attiecībā uz šiem klases noteikumiem. 
 
4. klases administrācija 
4.1 LZS ir deleģējusi Klases administratīvās funkcijas LVA.  
 
Otrā daļa 
Sacensību nosacījumi 
 
5. Izmēri 
5.1 Buru laukuma izmērs nedrīkst pārsniegt 10m2  
5.2 Vējdēļa korpusa platums nedrīkst pārsniegt 850mm (izņemot mācību –frīraida dēļus, 
RS:X un Bic techno 293) 
5.3 Spuras maksimālais garums 600mm 
 
6.  Vēja limits 
6.1 Sacensībām jānotiek piemērotos apstākļos. Minimālais vēja ātrums ir 11 mezgli (6m/s). 
Pirmais finišējušais hītā/braucienā legalizē hītu/braucienu. 
 
7. Identifikācija uz buras 
7.1 Numuriem uz burām ir jābūt atbilstoši SBN G pielikumam (skatīt pielikumu nr.1). 
7.2 Latvijā buru numurus un licenci piešķir LVA balstoties uz LVA licencēšanas nolikumu. 
Sīkāk www.vindserfings.lv/organizacija/dokumenti  
7.3 Ja dalībnieks ir iesācējs, kurš nav piedalījies reitinga sacensībās, bet vēlas startēt Tautas 
klasē tam ir iespēja to darīt izvēloties brīvu buras numuru un noformējot to atbilstoši šo 
noteikumu punktā 7.1 prasībām bez nacionālās identitātes burtiem. 
  
8. Sacensību formāts 
8.1 Kopēja starta gadījumā sacensības ir notikušas, ja veikti vismaz 3 braucieni. 
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8.2 Sacensības ir notikušas, ja ir veikta vismaz viena pilna izslēgšanas sērija ar finālu un 
mazo finālu. 
9. Sacensību distance (skatīt pielikumu nr.2) 
9.1 Pavēja slaloms (Downwind slalom) 
9.2 Skaitļa Astoņi slaloms 
9.3 Sacensību distance tiek izvēlēta atbilstoši sacensību vietas apstākļiem un organizatora 
spējām. 
 
10. Starta procedūra 
Starta procedūra var būt pēc sacensību komitejas ieskatiem: 
10.1 Atbilstoši SBN punktam 26. 
 

Minūtes pirms starta 

signāla 

Vizuālie signāli Skaņas signāli Nozīme 

5 Klases karogs 1 signāls Uzmanība 

4 P,I vai melnais karogs 1 signāls Sagatavošanās 

1 Sagatavošanās karogs 

nolaists 

1 garš signāls Viena minūte 

0 Klases karogs nolaists 1 signāls Starta signāls 

 
10.2 Atbilstoši SBN (2009-1012 versijai) 
 

Minūtes pirms starta 

signāla 

Vizuālie signāli Skaņas signāli Nozīme 

3 Klases karogs vai hīta 

numurs 

1 signāls Uzmanība 

2 Sarkans karogs; klases 

karogs nolaists 

1 signāls Sagatavošanās 

1 Dzeltenais karogs; 

sarkanais karogs 

nolaists 

1 signāls Viena minūte 

1/2 Dzeltenais karogs 

nolaists 

  

0 Zaļais karogs 1 signāls Starts 

 
10.3 Pludmales starts. Pirms starta katrs dalībnieks izlozē vietu uz starta līnijas. Vietām ir 
jābūt numurētām, kur pirmā vieta ir virsvējā. Kad dalībnieki ir ieņēmuši vietu uz starta līnijas 
sacensību komiteja paceļ sagatavošanās signālu (sarkans karogs ar 1 skaņas signālu). Starts 
tiek dots nolaižot sarkano karogu ar vienu skaņas signālu.  
10.4 Truša starts (rabbit start). Truša starta gadījumā punktā 10.2 minētā sistēma var tikt 
izmantota, lai parādītu aptuveno starta sākumu. Trusis var sākt savu skrējienu uz virsvēju 
jebkurā brīdī pēdējo 30 sekunžu laikā. 
 
11. Pielaide pie sacensībām 
11.1 Tautas klases sacensībās netiek pielaisti sportisti, kuri pēdējo 5 gadu laikā vismaz reizi ir 
iekļauti LVA reitingā un, kur ieņēmuši augstāku vietu par piecpadsmito Formulas un  desmito 
Slaloma disciplīnā. Kā arī augstāk par 5 vietu viļņu disciplīnā. 
11.2 Sacensību ieskaitē netiks iekļauti sportisti, kas pēdējo 5 gadu laikā 2 reizes ir uzvarējuši 
Tautas klases sacensību kopvērtējumā. 
 
12. Apbalvojumi un Latvijas Kauss 
12.1 Apbalvojumi tiek piešķirti pirmajiem pieciem dalībniekiem katrā divīzijā. 
12.2 Visi Tautas klases sacensību dalībnieki var izcīnīt LVA Latvijas Kausu atbilstoši LVA 
Latvijas Kausa nolikumam. 
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PIELIKUMS Nr.1 

 

1. Buru laukumi. 

Ja jūs domās sadalītu buru virs bomja trīs daļās: 

Augšējā trešdaļā ir vieta: 

- Sarkanam rombam (tikai sievietēm) vai 
atkarībā no klases noteikumiem  

o klases logo 

o dēļa ražotāja vārds vai logo 

 

 

 

Vidējā trešdaļā ir vieta jūsu nacionālajiem 
burtiem un buras numuram (un, ja ir pieprasīts, 
tad valsts karogam). 

 

 

 

Zemākajā trešdaļā, aizmugurējā pusē, ir 
rezervēta vieta pasākuma sponsoram, 
maksimums 0.4 kvadrātmetri. 

 

Pārējā buras daļa (zem bomja un priekšējā 
daļā no zemākās trešdaļas virs bomja un pat 
virs buras numura) var tikt izmantota 
personīgiem atbalstītājiem un sponsoriem. 

2. Buru numuru šrifts un izmēri 
- Nacionālajiem burtiem un numuriem uz buras ir jābūt lielajiem burtiem un Arābu 

cipariem, skaidri salasāmiem un melnā krāsā uz necaurspīdīga balta pamata. 
Pamatam jābūt vismaz 30mm ārpus burtiem vai cipariem. Ir pieļaujams 
komerciāli pieejams burtu šrifts, kas ir tik pat labi vai labāk salasāms nekā 
Helvetica. 

- Burtu un ciparu augstums un attālums starp blakus esošiem burtiem un cipariem 
buras vienā un pretējā pusē vējdēļu burām ir: 
 

Minimālais burtu augstums 

(mm) 

Minimālais attālums starp burtiem un 

cipariem un no burtu malas (mm) 

 

230 

 

45 
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PIELIKUMS Nr.2 - Sacensību distances 

 

1. Pavēja slaloms (Downwind slalom) 

2. Skaitļa Astoņi slaloms 

 

Piezīme: Starts var būt no pludmales vai uz ūdens tuvumā zīmei A vai B atkarībā no vēja 
virziena. Finišs var būt finiša zīmei attiecībā pret laivu uz ūdens, vai finiša zīmei attiecībā pret 
krastā izliktu karogu. 

  

 


