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Dariaus Grinbergo kaip Lietuvos karti ngo čempionato varžybų komisaro pastebėjimai dėl taisyklių: 1}
Dėl kaklo apsaugų - nesiūloma keisti taisyklių, kadangi jau nebus bendro Lietuvos kartingo
čempionato ir Baltijos taurės etapo;
2) Siūloma suorganizuoti mokamąjį protokoluojamą susirinkimą / brifingą dėl taisyklių ir kitų
klausimų.
Bendru sutarimu nutarta, kad susirinkimą praves varžybų vadovas Marius Mikuševičius ir
Darius Jonušis, iki 1 val. trukmės. Varžybų organizatorius įtrauks šį susirinkimą į varžybų
dienotvarkę;
3) Pasiūlymas grįžti prie 2008 m. taisyklių. Turi būti aprašyti skirtumai LKC taisyklėse. Taisyti
taisykles kaip yra pagal faktą. Tobulinimas: terminai, kableliai, gramatika, sutrumpinti;
Pažymėti nenaudojamus punktus;
1) Dėl MIKRO klasės įskaitos Lietuvos kartingo čempionato metu.
Pasiūlymas: 8-10 metų amžiaus grupė bei 10-14 metų amžiaus grupė. Organizatorius privalo
apdovanoti.
Visi už.
2) Dėl delegato statuso "Baltijos taurėje"
Bus pateiktas įgaliojimas Taurui Staniuliui visose Baltijos taurės varžybose atstovauti Lietuvai
komisaru. Atsakingoji sekretorė nusiųs Latvijos bei Estijos federacijoms bei organizatoriams.
3) Dėl Lietuvos kartingo čempionato V etapo datos perkėlimo (Aukštadvaris) dėl RAKET ../
Junior Festivalio Švedijoje.
Lietuvos kartingo čempionato V etapas nukeliamas į š.m. rugpjūčio 8 dieną dėl to kad Švedijoje
rugpjūčio 29 dieną vyks RAKET Junior festivalio varžybos.
4) Dėl Lietuvos kartingo federacijos apdovanojimų nuostatų
Pateikti nuostatai dėl ...
Pakeitimas, kad valdyba t.y. Taryba.

5) Dėl Lietuvos automobilininkų sąjungos kortelių (nuolaidos kurui, automobilių plovimui,
viešbučiams ir kt.) platinimo sportininkams, rėmėjams.
Patvirtina, kad platiname LAS korteles varžybose, kartodromuose ir pan.
6) Dėl tikslinės paramos skyrimo.
Patvirtinta šios tikslinės paramos sportininkams Sadomaksa, Agroveteka, Artelas, Penki kontinentai
7) Dėl naujų LKF narių priėmimo.
AJ RACING
KART-LIVE
AIS RACING
8) Dėl Šiaulių kartingo klubo prašymo

Šiaulių kartingo klubui neskirti finansavimo. Atsakingoji sekretorė nusiųs atsakymą dėl to, kad
nėra galimybių skirti finansavimą, nes nėra pagrindinio rėmėjo bei su prašymu patvirtinti, kad
varžybos bus pravestos iki penktadienio ryto.
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