
 
 
 
 
 
 
 
Dalyvauja: 
Prezidentas Darius Jonušis 
Tarybos nariai: 

Eduardas Jakas 
Tadas Vaitkevičius  
Ramūnas Savickas  
Andrius Jonelis  
Ričardas Paškevičius 
Taurimas Staniulis  

Taip pat dalyvauja: 
VšĮ PROMO KARTAS Plytin÷s kartodromo vadovas Aleksej Čerešniovyj 
Šiaulių kartingo klubo, Šiaulių kartodromo atstovas Raimondas 
Neverdauskas 

    Kauno SK JUTA atstovas Audrius Gelžinis 
    VšĮ SK RKV atstovai  
    LASF žiedo komiteto narys Darius Grinbergas 
Pos÷džio pirmininkas Darius Jonušis 
Pos÷džiui sekretoriauti pasiūlyta – Brigitai Vazgytei. 
Bendru susitarimu pasiūlymui pritarta. 
 
 

LKF Tarybos pos÷džio dienotvark÷: 
 
1. Padangų distribucija ir tiek÷jo pasirinkimas;  
2. Lietuvos kartingo čempionato etapų datų ir vietų patvirtinimas;  
3. Reikalavimų varžybų organizatoriams patvirtinimas; reikalavimų trasoms patvirtinimas;  
4. Pareišk÷jų, vairuotojų licencijų ir kt. mokesčių patvirtinimas;  
5. Lietuvos kartingo čempionato klasių patvirtinimas;  
6. Lietuvos kartingo čempionato techninių reikalavimų patvirtinimas;  
7. Lietuvos kartingo čempionato taisyklių patvirtinimas;  
8. Saugaus varžybų organizavimo komiteto sukūrimas ir pirmininko išrinkimas; 
9. Kiti klausimai... 

 
 
1. D÷l padangų distribucijos ir tiek÷jo pasirinkimo; 
D.Jonušis pristat÷ esamą situaciją d÷l padangų tiekimo. Po praeito LKF Tarybos pos÷džio Ignas 
Jurginis nepateik÷ patikslinto pasiūlymo, tod÷l lieka vienintelis pasiūlymas iš Kauno SK JUTA 
Audriaus Gelžinio d÷l Bridgestone padangų. Šis pasiūlymas tenkina ir LKF ir dalyvius, kadangi 
„Baltijos taur÷je“ taip pat bus naudojamos Bridgestone padangos. 
Siūlyta: tvirtinti Kauno SK JUTA padangų tiek÷ją 2008 m. Lietuvos kartingo čempionatui (padangos 
F-Mini (Raket), F-Mikro klas÷ms – Bridgestone YDS (4.5+6.0); padangos Rok, ROK Junior, KZ2 
klas÷ms – Bridgestone YKC (4.5+7.1); visos šios padangos turi CIK FIA homologaciją). 
Bendru susitarimu pasiūlymui pritarta. 
Nutarta: patvirtinti Kauno SK JUTA padangų tiek÷ją 2008 m. Lietuvos kartingo čempionatui. 
Padangos F-Mini (Raket), F-Mikro klas÷ms – Bridgestone YDS (4.5+6.0);  
Padangos Rok, ROK Junior, KZ2 klas÷ms – Bridgestone YKC (4.5+7.1) - šios padangos turi CIK FIA 
homologaciją. 
Lietaus padangos - Bridgestone (YKP 4.5+6.0) - šios padangos turi CIK FIA homologaciją. 
 
D.Jonušis taip pat pasiūl÷ šiuo klausimu aptarti ir reikalavimus varžybų organizatoriams d÷l 
padangų. A.Gelžinis pamin÷jo, jog varžybose visada trūksta vietos padangų keitimo zonai; 
Siūlyta: įpareigoti varžybų organizatorius (VšĮ PROMO KARTAS Plytin÷s kartodromo vadovą Aleksej 
Čerešniovyj, Šiaulių kartingo klubo Šiaulių kartodromo atstovą Raimondą Neverdauską bei Kauno 
VšĮ Rotena atstovą Ramūną Savicką) pateikti dalyvių parko išplanavimo schemas bei kitą 
dokumentaciją reikalingą trasų saugumo planui iki vasario 15 d. 
Bendru susitarimu pasiūlymui pritarta. 
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Nutarta: įpareigoti varžybų organizatorius (VšĮ PROMO KARTAS Plytin÷s kartodromo vadovą 
Aleksej Čerešniovyj, Šiaulių kartingo klubo Šiaulių kartodromo atstovą Raimondą Neverdauską bei 
Kauno VšĮ Rotena atstovą Ramūną Savicką) pateikti dalyvių parko išplanavimo schemas bei kitą 
dokumentaciją reikalingą trasų saugumo planui iki vasario 15 d. 
 
A.Gelžinis išk÷l÷ klausimą d÷l naudojamų SLIC padangų skaičiaus varžyboms (etapui) ir galimybes 
pasikeisti padangą esant akivaizdžiam sugadinimui. D.Jonušis apibendrino galimus variantus, t.y. 
varžybų metu leisti naudoti 1 SCLIC komplektą padangų, tačiau leisti pasikeisti 1 arba 2 padangas 
esant akivaizdžiam sugadinimui jei tai patvirtina varžybų komisaras bei vairuotojas pasikeitęs 
sugadintą padangą praranda savo startinę poziciją, t.y. turi startuoti iš paskutin÷s startin÷s vietos. 
Siūlyta: Patvirtinti padangų naudojimo vienose varžybose (etape) (F-Mini(Raket) ir F-Mikro – 
dviejose varžybose (etape)) vieną iš šių formulių a) 4 (1 komplektas) +1 arba b) 4 (1 
komplektas) +2 ir visas šias sąlygas naudojamas visas kartu abiem atvejais: 

1) akivaizdų sugadinimą turi patvirtinti varžybų komisaras; 
2) vairuotojas praranda savo startinę poziciją t.y. startuoja iš paskutin÷s startin÷s 

vietos; 
Už a) variantą balsavo 5; 
Už b) variantą  balsavo 1; 
Susilaik÷ 1. 
Nutarta: Patvirtinti naudoti 4 (1 komplektą) SLIC padangas vienoms varžyboms (etapui) (F-
Mini(Raket) ir F-Mikro – dviejose varžybose (etape)) su galimybe pasikeisti 1 padangą esant šioms 
sąlygoms naudojamoms visoms kartu: 

1) akivaizdų sugadinimą turi patvirtinti varžybų komisaras; 
2) vairuotojas praranda savo startinę poziciją t.y. startuoja iš paskutin÷s startin÷s 

vietos; 
 
A.Gelžinis primin÷, kad lietaus padangų įsigijimo tvarka nesikeičia t.y. dalyviai iki LKČ 1 etapo įsigyti 
minimum 1 komplektą, tačiau kiekis Lietuvos kartingo čempionatui yra neribojamas. Pageidautina, 
kad komandos lietines padangas saugotų pas tiek÷ją (1 komplektą) privalomai jau sumontuotas ir 
jas įsigytų iki 2008 m. LKČ 1 etapo, bet ne v÷liau kaip iki balandžio 30 d.  
Bendru susitarimu pasiūlymui pritarta. 
 
2. D÷l Lietuvos kartingo čempionato etapų datų ir vietų patvirtinimas;  
D.Jonušis pateik÷ preliminarų 2008 m. Lietuvos kartingo čempionato tvarkaraštį suderintą su 
Lietuvos ralio ir žiedinių lenktynių čempionatų tvarkaraščiais.  

 05.03 Lietuvos kartingo čempionato I etapas ir  
“Baltijos taur÷s” I etapas 

Šiauliai 

 05.24 Lietuvos kartingo čempionato II etapas Aukštadvaris 
 06.28 Lietuvos kartingo čempionato III etapas etapas ir  

“Baltijos taur÷s” III etapas 
Šiauliai 

 07.12 Lietuvos kartingo čempionato IV etapas Vilnius 
 08.02 Lietuvos kartingo čempionato V etapas Aukštadvaris 
 08.30 Lietuvos kartingo čempionato VI etapas Vilnius 

Siūlyta: patvirtinti 2008 m. LKČ tvarkaraštį: 
05.03 Lietuvos kartingo čempionato I etapas ir  

“Baltijos taur÷s” I etapas 
Šiauliai 

 05.24 Lietuvos kartingo čempionato II etapas Aukštadvaris 
 06.28 Lietuvos kartingo čempionato III etapas etapas ir  

“Baltijos taur÷s” III etapas 
Šiauliai 

 07.12 Lietuvos kartingo čempionato IV etapas Vilnius 
 08.02 Lietuvos kartingo čempionato V etapas Aukštadvaris 
 08.30 Lietuvos kartingo čempionato VI etapas Vilnius 

Už balsavo 6; 
Susilaik÷ 1. 
Nutarta:  
1. patvirtinti 2008 m. LKČ tvarkaraštį: 

05.03 Lietuvos kartingo čempionato I etapas ir  
“Baltijos taur÷s” I etapas 

Šiauliai 

 05.24 Lietuvos kartingo čempionato II etapas Aukštadvaris 
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 06.28 Lietuvos kartingo čempionato III etapas etapas ir  
“Baltijos taur÷s” III etapas 

Šiauliai 

 07.12 Lietuvos kartingo čempionato IV etapas Vilnius 
 08.02 Lietuvos kartingo čempionato V etapas Aukštadvaris 
 08.30 Lietuvos kartingo čempionato VI etapas Vilnius 

2. LKF sekretorei suderinti datas su Latvijos ir Estijos organizatoriais bei Baltijos taur÷s datomis. 
 
D.Jonušis pasiūl÷ 2008 m. Lietuvos kartingo sporto sezono atdarymą surengti š.m. balandžio 26 d. 
Vilniuje, kadangi Vilniuje susirenka daugiau žiūrovų, taip pat paprasčiau bus sukviesti media 
atstovus bei 2008 m. Lietuvos kartingo čempionato oficialius asmenis. 
Siūlyta: 2008 m. Lietuvos kartingo sporto sezono atidarymo varžybas surengti š.m. balandžio 26 d. 
Vilniuje. 
Bendru susitarimu pasiūlymui pritarta. 
Nutarta: 2008 m. Lietuvos kartingo sporto sezono atidarymo varžybas surengti š.m. balandžio 26 
d. Vilniuje. 
 
Tarybos nariai pasiūl÷ Lietuvos kartingo sporto sezono uždarymo varžybas vykdyti anksčiau negu 
š.m. spalio m÷n. arba organizuoti tik uždarymą be varžybų Tačiau nepri÷jus vieningos nuomon÷s, 
D.Jonušis pasiūl÷ atid÷ti šį klausimą kitam Tarybos pos÷džiui kai bus pateiktas pasiūlymas iš 
organizatorių. 
Siūlyta: atid÷ti Lietuvos kartingo sporto sezono uždarymo varžybų datos, vietos ir koncepcijos 
svarstymą kitam Tarybos pos÷džiui kai bus pateiktas pasiūlymas iš organizatorių. 
Bendru susitarimu pasiūlymui pritarta. 
Nutarta: atid÷ti Lietuvos kartingo sporto sezono uždarymo varžybų datos, vietos ir koncepcijos 
svarstymą kitam Tarybos pos÷džiui kai bus pateiktas pasiūlymas iš organizatorių. 
 
3. Reikalavimų varžybų organizatoriams patvirtinimas; reikalavimų trasoms 
patvirtinimas; 
Tarybos nariai pasiūl÷ Lietuvos kartingo federacijai pagaminti visiems Lietuvos kartingo čempionato 
etapams vieningų leidimų vairuotojams, mechanikams ir pareišk÷jų atstovams. Taip pat buvo 
pasiūlymas pasidom÷ti d÷l plastikinių kortelių spausdintuvo įsigijimo. Tod÷l LKF reikia paruošti 
leidimų schemą varžybose, išdavimo tvarką bei licencijų išdavimo tvarką. LKF persiųs Tarybos 
nariams be varžybų organizatoriams galutinius reikalavimus organizatoriams. 
Siūlyta: Įpareigoti LKF atsakingąją sekretorę išsiaiškinti plastikinių kortelių ir jų spausdintuvo 
įsigijimo galimybes bei paruošti leidimų, licencijų išdavimo tvarką. 
Bendru susitarimu pasiūlymui pritarta. 
Nutarta: Įpareigoti LKF atsakingąją sekretorę išsiaiškinti plastikinių kortelių ir jų spausdintuvo 
įsigijimo galimybes bei paruošti leidimų, licencijų išdavimo tvarką. 
 
4. Pareišk÷jų, vairuotojų licencijų ir kt. mokesčių patvirtinimas; 
D.Jonušis pasiūl÷ vairuotojų, pareišk÷jų licencijų ir LKF nario metinio bei stojimo mokesčių nedidinti. 
Siūlyta: palikti pareišk÷jų, vairuotojų licencijų ir nario metinio bei stojimo mokesčius tokius kokie 
buvo 2007 m. t.y.: 

o Pareišk÷jo licencijos išdavimas – 900,-Lt; 
o Stojimo į LKF narius mokestis – 200,-Lt; 
o LKF nario metinis mokestis – 700,-Lt; Nariui pareišk÷jo licencija išduodama 

nemokamai; 
o Pareišk÷jai ir vairuotojai licencijas privalo išsiimti iki balandžio 1 d. V÷liau kaina už 

licenciją didinama 1,5 karto; 
o Jei metų eigoje vairuotojas nori pereiti pas kitą pareišk÷ją, tai naujasis Pareišk÷jas 

privalo sumok÷ti 150,-Lt. mokestį. 
o Vairuotojo licencijos mokestis išlieka toks: 
o vaikams iki 14 metų amžiaus – 100,-Lt. (nac. „C“ lic. – 25,-Lt.); 
o sportininkams 14 metų amžiaus ir vyresniems – 150,-Lt. (nac. „C“ lic. – 50,-Lt.); 
o tarptautin÷ licencija – 200,-Lt; 

Bendru susitarimu pasiūlymui pritarta. 
Nutarta: palikti pareišk÷jų, vairuotojų licencijų ir nario metinio bei stojimo mokesčius tokius kokie 
buvo 2007 m. t.y.: 

o Pareišk÷jo licencijos išdavimas – 900,-Lt; 
o Stojimo į LKF narius mokestis – 200,-Lt; 
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o LKF nario metinis mokestis – 700,-Lt; Nariui pareišk÷jo licencija išduodama 
nemokamai; 

o Pareišk÷jai ir vairuotojai licencijas privalo išsiimti iki balandžio 1 d. V÷liau kaina už 
licenciją didinama 1,5 karto; 

o Jei metų eigoje vairuotojas nori pereiti pas kitą pareišk÷ją, tai naujasis Pareišk÷jas 
privalo sumok÷ti 150,-Lt. mokestį. 

o Vairuotojo licencijos mokestis išlieka toks: 
o vaikams iki 14 metų amžiaus – 100,-Lt. (nac. „C“ lic. – 25,-Lt.); 
o sportininkams 14 metų amžiaus ir vyresniems – 150,-Lt. (nac. „C“ lic. – 50,-
Lt.); 
o tarptautin÷ licencija – 200,-Lt; 
 

5. D÷l Lietuvos kartingo čempionato klasių patvirtinimo;  
2008m. sausio 23 d. buvo gautas prašymas „D÷l Rotax max challenge lenktynių serijos įtraukimo į 
Lietuvos kartingo čempionatą“ iš VšĮ „sporto klubo RKV“. D.Jonušis pasiūl÷ dar 2008 m. neįtraukti 
šios serijos, bet leisti organizuoti taurę derinantis su varžybų organizatoriais. Po ilgų diskusijų 
Tarybos nariai susidar÷ nuomonę, jog toks variantas leis sudarys galimybę išvengti dalyvių 
persiskirstymo tarp Lietuvos kartingo čempionato klasių, taip pat įtraukti tik sausio m÷n. naujas 
klases yra per daug rizikinga. 
Siūlyta: Į 2008 m. Lietuvos kartingo čempionato įskaitą įtraukti šias klases, kurių nugal÷tojams bus 
suteikti Lietuvos čempionų vardai: 

- Formul÷ – MINI (RAKET); 
- Formul÷ – MIKRO 
- ROK Junior 
- ROK 
- KZ2 

Bendru susitarimu pasiūlymui pritarta. 
Nutarta: Į Lietuvos kartingo čempionato įskaitą įtraukti šias klases, kurių nugal÷tojams bus suteikti 
Lietuvos čempionų vardai: 

- Formul÷ – MINI (RAKET); 
- Formul÷ – MIKRO 
- ROK Junior 
- ROK 
- KZ2 
 

Siūlyta: Įtraukti Rotax klasių lenktynių seriją į Lietuvos kartingo čempionatą čempionų vardams 
laim÷ti. 
Prieš balsavo 6; 
Už balsavo 1. 
Nutarta: Neįtraukti Rotax klasių lenktynių serijos į Lietuvos kartingo čempionato įskaitą čempionų 
vardams laim÷ti. Rotax klasių lenktynių serijos vykdymo galimyb÷ 2008 m. Lietuvos kartingo 
čempionato metu bus svarstoma po to, kai konkrečių etapų organizatoriai pristatys į LKF visus 
reikalingus LKČ etapų vykdymui dokumentus (saugos planą, dalyvių parko planą, tvarkaraščius, 
papildomus nuostatus ir kt.) organizatoriaus ir trasos licencijai gauti. 
 
6. D÷l Lietuvos kartingo čempionato techninių reikalavimų patvirtinimo;  
Buvo pasiūlytą dar kartą visiems persiųsti el.paštu Lietuvos kartingo čempionato klasių techninius 
reikalavimus pastaboms LKF Tarybos nariams ir iki vasario 8 d. pasitvirtinti el.paštu bei pasirašyti 
originalus š.m. vasario 9 d. Žiemos kartingo taur÷s metu. Taip pat dalis punktų iš Lietuvos kartingo 
čempionato taisyklių bei bendrųjų taisyklių bus perkelta į techninius reikalavimus d÷l jų techninio 
pobūdžio. 
Siūlyta: išsiųsti el.paštu visiems LKF Taryboms nariams Lietuvos kartingo čempionato klasių 
techninius reikalavimus pastaboms pridedant reikiamą dokumentaciją. Pastabos bus laukiamos iki 
vasario 8d. Žiemos taur÷s varžybų metu t.y. vasario 9 d. bus pateikti galutiniai techninių 
reikalavimų variantai pasirašymui. 
Bendru susitarimu pasiūlymui  pritarti. 
Nutarta: išsiųsti el.paštu visiems LKF Taryboms nariams Lietuvos kartingo čempionato klasių 
techninius reikalavimus pastaboms pridedant reikiamą dokumentaciją. Pastabos bus laukiamos iki 
vasario 8d. Žiemos taur÷s varžybų metu t.y. vasario 9 d. bus pateikti galutiniai techninių 
reikalavimų variantai pasirašymui. 
 



 

 

 

5 
 

7. Lietuvos kartingo čempionato taisyklių patvirtinimas;  
Buvo pasiūlytą dar kartą visiems persiųsti el.paštu Lietuvos kartingo čempionato taisykles po 
pateiktų pastabų, perk÷lus techninius punktus į techninius reikalavimus peržiūrai LKF Tarybos 
nariams ir iki vasario 8 d. pasitvirtinti el.paštu bei pasirašyti originalus š.m. vasario 9 d. Žiemos 
kartingo taur÷s metu. Taip pat dalis punktų iš Lietuvos kartingo čempionato taisyklių bei bendrųjų 
taisyklių bus perkelta į techninius reikalavimus d÷l jų techninio pobūdžio. 
Siūlyta: persiųsti el.paštu visiems LKF Taryboms nariams Lietuvos kartingo čempionato taisykles 
peržiūrai po pataisymų. Galutin÷s pastabos bus laukiamos iki vasario 8d. Žiemos taur÷s varžybų 
metu t.y. vasario 9 d. bus pateiktos galutin÷s taisykl÷s pasirašymui. 
Bendru susitarimu pasiūlymui pritarti. 
Nutarta: persiųsti el.paštu visiems LKF Taryboms nariams Lietuvos kartingo čempionato taisykles 
peržiūrai po pataisymų. Galutin÷s pastabos bus laukiamos iki vasario 8d. Žiemos taur÷s varžybų 
metu t.y. vasario 9 d. bus pateiktos galutin÷s taisykl÷s pasirašymui. 
 
8. Saugaus varžybų organizavimo komiteto sukūrimas ir pirmininko išrinkimas; 
D.Jonušis pasiūl÷ trasų pri÷mimui prieš varžybas sudaryti Saugaus varžybų organizavimo komitetą 
(SVOK). Šis komitetas būtų atsakingas už varžybų trasų inspektavimą. 
Siūlyta: Bendru sutarimu buvo pasiūlyta tokia komiteto sud÷tis: Tadas Vaitkevičius, Eduardas Jakas 
ir Darius Grinbergas. 
Bendru susitarimu pasiūlymui pritarti. 
Nutarta: SVOK sudarys Tadas Vaitkevičius, Eduardas Jakas ir Darius Grinbergas. 
 
Siūlyta: Bendru sutarimu Eduardas Jakas buvo pasiūlytas komiteto pirmininku. 
Bendru susitarimu pasiūlymui pritarti. 
Nutarta: Eduardas Jakas išrinktas komiteto pirmininku. 
 
9. Kiti klausimai: 
Buvo svarstyta klasių perspektyva artimiausiems 5 metams, jų vizija pagal amžiaus grupes. Visi LKF 
Tarybos nariai pritar÷, jog šiuo metu didžiausia spraga yra mažiausių vairuotojų tarpe. Į tai 
atsižvelgdamas Kauno SK JUTA atstovas Audrius Gelžinis pateik÷ pirminį pasiūlymą d÷l MINI ROK 
klas÷s organizavimo (pasiūlymas pridedamas).  
Siūlyta:  artimiausiame LKF Tarybos pos÷dyje svarstyti galimybę įtraukti šią klasę į Lietuvos 
kartingo čempionato įskaitą. 
Nutarta: artimiausiame LKF Tarybos pos÷dyje svarstyti galimybę įtraukti šią klasę į Lietuvos 
kartingo čempionato įskaitą. 
 
 
Pos÷džio sekretor÷        Brigita Vazgyt÷ 
 
 
Pos÷džio pirmininkas        Darius Jonušis 


