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Dalyvauja: 
LKF prezidentas Darius Jonušis, LKF atsakingoji sekretor÷ Brigita Vazgyt÷ 
Tarybos Nariai: 
Ričardas Paškevičius, Taurimas Staniulis, Ramūnas Savickas, Eduardas Jakas, Andrius Jonelis. 
Pos÷džio pirmininkas - Darius Jonušis. 
Pos÷džio sekretor÷ – Brigita Vazgyt÷. 
 
 

Dienotvark÷: 
 
 
1. 2008 m. Lietuvos kartingo sporto taisyklių ir kt. priedų patvirtinimas;  
 
2. 2008 m. Lietuvos kartingo čempionato taisyklių ir kt. priedų patvirtinimas;  
 
3. D÷l naujų LKF narių pri÷mimo; 
 
4. Kiti klausimai 
 
1. 2008 m. Lietuvos kartingo sporto taisyklių ir kt. priedų patvirtinimas  
2. 2008 m. Lietuvos kartingo čempionato taisyklių ir kt. priedų patvirtinimas 
Pasiūlyta suvienodinti terminus, bet aiškiai išskaidyti zonas: priešstatin÷, starto ir t.t. 
Pasiūlyta sukalibruoti svarstykles (WPT/4F300C8/9) ir nupirkti svorio etaloną 20kg. 
Pasiūlyta, kad apšilimo ratų nedaryti, o tik 1 formavimo ratą. 
15.8 punktą pakeisti „nerodome v÷liavą“, o informuojame vairuotoją nurodant jo startinį nr. ir 
lentelę 10s. Jei yra grupinis restartas – raudona v÷liava. 
Pasiūlyta nurodyti, kad kaklo apsauga privaloma nebent varžybų taisykl÷s nurodo kitaip. 
Pasiūlyta nurodyti, kad su galiojančia homologacija nebent varžybų taisykl÷s nurodo kitaip. 
Pasiūlyta mokesčius už licencijas didinti ne po balandžio 1 d., o likus 7 dienoms iki einamų varžybų. 
Pasiūlyta nereikalauti asmens kodo t÷vų sutikime, tačiau dokumentus patikrinti būtina. 
Pasiūlyta, kad sutikimas turi būti pasirašomas patvirtinant notarui parašo tikrumą arba LKF 
sekretor÷s ar prezidento akivaizdoje. 
Pasiūlyta, apibr÷žti, kad draudimas galiotų nemažiau negu vienerius metus. 
Pasiūlyta registraciją daryti ir penktadieniais, kad sutaupyti laiko šeštadienį. 
Pasiūlyta suvienodinti startinių numerių ir fono spalvas su Baltijos taur÷s taisykl÷mis. 
Pasiūlyta taikyti koeficientus 1,2, 1,4, ir t.t. 
Pasiūlyta nurodyti techniniuose reikalavimuose, kad aušinimui naudojamas tik vanduo. 
Pasiūlyta būtinai nurodyti, kad privalomai ant kartingo turi būti vardas ir pavard÷ bei šalies 
v÷liav÷l÷s lipdukai. 
Pasiūlyta komandinei įskaitai įtraukti 3 geriausius pareišk÷jo vairuotojus. 
Pasiūlyta F-Mikro ir F-Mini vadinti atitinkamai MIKRO ir MINI (kaip ir pas LV, EE). 
Pasiūlyta lietaus padangas riboti vienoms varžyboms. 
Pasiūlyta nurodyti, kad apšilimo rato metu pagalba iš išor÷s galima tik remonto zonoje arba iš 
teis÷jų, kadangi po trasą draudžiama vaikščioti. 
Pasiūlyta nurodyti, kad naudojame tik homologuota dvitakt÷ alyva, kurios santykis su kuru 
nurodomas technin÷je kortel÷je. 
Pasiūlyta rezultatų skaičiavimui naudoti Baltijos taur÷s metodiką. 
Pasiūlymams pritarta vienbalsiai. 
Nutarta:  
Patvirtini pateiktus pasiūlymus. 
 
3. D÷l naujų LKF narių pri÷mimo 
Pateikti prašymai priimti į LKF narius RKV racing ir LMITKC komandas 
Pasiūlymams pritarta vienbalsiai. 
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LKF Tarybos posedzio    
PROTOKOLAS     Nr. 82 
 
Pos÷džio data, laikas:  2008-03-15; 14.00 
Pos÷džio vieta: Vilnius 
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Nutarta:  
Patvirtini RKV racing ir LMITKC komandas. 
 
 
Pos÷džio sekretor÷        Brigita Vazgyt÷ 
 
Pos÷džio pirmininkas        Darius Jonušis 


