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Dalyvauja:
LKF prezidentas Darius Jonušis, LKF atsakingoji sekretor÷ Brigita Vazgyt÷
LKF Tarybos nariai:
Ričardas Paškevičius, Eduardas Jakas, Tadas Vaitkevičius, Andrius Jonelis, Ramūnas Savickas,
Taurimas Staniulis
Viso dalyvauja 6 LKF Tarybos nariai.
Pos÷džio pirmininkas - Darius Jonušis.
Pos÷džio sekretor÷ – Brigita Vazgyt÷.
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Kart-live varžybų serijos taisykl÷s.
LKF 2009 m. biudžeto aptarimas
Kiti klausimai

5. Kiti klausimai
Eduardas Jakas primin÷, kad jubiliejų proga nusipelniusiems Lietuvos Respublikos sportininkams/
treneriams yra suteikiami Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s apdovanojimai. Tam reikia pateikti
kandidatų sąrašą ir jų biografijas. Tod÷l 2009 metams jau reikia paruosti sąrašus ir aprašus. Kaip
pvz. Ščiuckas, Zdislavas Paškevičius, Surdokas, Čaplikas ir kt. Eduardas Jakas pasiūl÷ sudaryti
komisiją, kuri sudarys min÷tą sąrašą ir aprašus iki sekančio LKF Tarybos pos÷džio.
Vienbalsiai pritarta pasiūlymui. Nutarta:
Sudaryti komisiją, kuri paruoš nusipelniusių Lietuvos Respublikos sportininkų/trenerių sąrašą ir
aprašus iki sekančio LKF Tarybos pos÷džio.
Eduardas Jakas taip pat pasiūl÷ dar iki sezono pradžios paskelbti Lietuvos kartingo portininkų
kvalifikacinių atskyrių suteikimo nuostatus. LASF nuostatai bus persiųsti el.paštu visiems LKF
Tarybos nariams. Pastabos arba pasiūlymai iki sekančio LKF Tarybos pos÷džio turi būti siunčiami
el.paštu lkf@kartingas.lt.
Vienbalsiai pritarta pasiūlymui. Nutarta:
Sudaryti ir paskelbti Lietuvos kartingo sportininkų kvalifikacinių atskyrių suteikimo nuostatus iki
naujo sezono pradžios.
Eduardas Jakas taip pat pateik÷ pastabą d÷l Mariaus Mikuševičiaus prašymo išnagrin÷ti sportininko
V.Keršio elgesį. Eduardo Jako nuomone, tokių prašymų nereikia priimti svarstyti LKF Tarybos
pos÷džių metu, nes tai turi būti išnagrin÷ta dar varžybų metu. Esant nepakankamai varžybų vadovo
kompetencijai, reikia sudaryti Komisarų kolegiją (3 asmenys) iš LKF Tarybos narių esančių tose
varžybose.
Vienbalsiai pritarta pasiūlymui. Nutarta:
Kartingo varžybų metu sudaryti Komisarų kolegiją (3 asmenys) iš LKF Tarybos narių esančių tose
varžybose.
Eduardas Jakas pasiūl÷ įpareigoti organizatorius filmuoti kartingo varžybas. Tokiu atveju ginčytinose
situacijose bus vaizdin÷ medžiaga, kuri pad÷s išspręsti konfliktines situacijas. Filmavimas gali būti
atliekamas ir su buitin÷mis kameromis.
Vienbalsiai pritarta pasiūlymui. Nutarta:
Įpareigoti organizatorius filmuoti varžybas.
3. Kart-live varžybų serijos taisykl÷s.
Paskutinio pos÷džio metu buvo pateiktos Kart-live varžybų serijos taisykl÷s. Pastabų iki šio pos÷džio
nebuvo gauta. Tod÷l siūloma patvirtinti min÷tas taisykles.
Vienbalsiai pritarta pasiūlymui. Nutarta:
Patvirtinti pateiktas Kart-live varžybų serijos taisykles.
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Darius Jonušis informavo, kad iš KKSD fondo skirta 8.000Lt I ketvirčiui t.y. iki š.m. kovo 31 d.
Darius Jonušis pasiūl÷ įsigyti 10 papildomų daviklių chronometravimo įrangai, o likusią sumą
panaudoti varžybų apdovanojimo taur÷ms įsigyti.
Vienbalsiai pritarta pasiūlymui.
Taip pat Darius Jonušis informavo, kad paskirtas KKSD finansavimas - 34.300Lt:
Pagal LR Finansų ministerijos nurodymus šią sumą reiks išskaidyti ketvirčiais atitinkamai:
I 15% 5.145Lt
II 19% 6.517Lt
III 30% 10.290Lt
IV 36% 12.348Lt
LKF Tarybos nariai vienbalsiai nutar÷ min÷tą sumą paskirstyti taip:
• Taur÷s
• Draudimai (LKČ, Artkart, Kart-live, ir kt.) – SF išrašys už draudimą „Nemuno žiedas“ Lietuvos
kartingo federacijai. Organizatoriai į papildomus nuostatus tarp varžybų organizatorių turi
įtraukti ir „Nemuno žiedą“ taip pat patalpinti draudimo logotipą. Organizatoriai draudimo
polisą atsiims LKF, kurio kaina 100,-Lt, kartu su varžybų organizatoriaus licencija.
Organizatoriai tur÷s apmok÷ti už draudimą pagal pateiktą S-F Lietuvos kartingo federacijai.
• Kanceliarija.
• Varžybų spaudos pranešimų, jų rengimas, jų išplatinimas, fotografavimas.
• Ir kt.
Atidedamas svarstymas d÷l TV reportažų, LKF istorijos ekspozicijos kaštų iki kito LKF Tarybos
pos÷džio.
Darius Jonušis taip pat informavo jog labai svarbu, kad kiekvienas klubas pateiktų savivaldybių
sporto skyriams ataskaitas d÷l statistikos. Šios ataskaitos įtakoja ir kartingo sporto finansavimą iš
KKSD.
2009 m. klubas priduodamas dokumentus pareišk÷jo licencijai gauti užpildo ir priduoda formą d÷l
statistikos už 2008 metus. LKF išsiunčia registruotu laišku su įteikimu į savivaldybes. Tokiu būdu
komandos bus supažindinamos statistikos ataskaitomis bei bus informuojamos apie pareigą pateikti
šias ataskaitas. O kitais metais prieš išduodant licencijas bus tikrinama kas pridav÷ ataskaitas (turi
būti spaudas apie ataskaitos pri÷mimą savivaldyb÷je) už pra÷jusius metus.
Vienbalsiai pritarta pasiūlymui.
Taip pat vienbalsiai pritarta pasiūlymui į sekantį pos÷dį pasikviesti KSK JUTA atstovą Audrių Gelžinį
d÷l padangų distribucijos.
Vieningai pritarta pasiūlymui nustatyti mokestį už interneto svetain÷s banerį – 200,-Lt/m÷nesiui.
Taip pat vieningai pritarta pasiūlymui 2009 m. kartingo sezonui samdyti Saulenį Pociūną kaip
lenktynių komentatorių, Juozą Mažeikį iš „Visus Bonus“ kaip spaudos atstovą su fotografu.
Įpareigojama ats.sekretor÷ susiderinti biudžetus ir kalendorių.
Pagal atsakingosios sekretor÷s pateiktą 2009 m. LKF knygel÷s turinį, nutarta viršelio nugar÷lę
paskirtį r÷m÷jui spaudos darbams ARXBALTICA, o kitas pozicijas parduoti po 1000Lt. Vidinių
puslapių reklamą parduoti po 500Lt.
1. Lietuvos kartingo sporto taisykl÷s
Vienbalsiai pritarta pasiūlymui, kad Tadas Vaitkevičius peržiūr÷s CIKFIA taisykles ir pateiks
pasiūlymus d÷l pakeitimų.
2. Lietuvos kartingo čempionato taisykl÷s
Vienbalsiai pritarta pasiūlymui, kad pakeitimus suformuluos atsakingoji sekretor÷ ir persiųs visiems
LKF Tarybos nariams galutinei peržiūrai ir pastaboms iki š.m. vasario 23 d. 12 val.
Pos÷džio sekretor÷

Brigita Vazgyt÷

Pos÷džio pirmininkas

Darius Jonušis
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