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Dalyvauja: 
LKF prezidentas Darius Jonušis, LKF atsakingoji sekretor÷ Brigita Vazgyt÷ 
Tarybos Nariai: 
Ričardas Paškevičius, Ramūnas Savickas, Tadas Vaitkevičius. 
Pos÷džio pirmininkas - Darius Jonušis. 
Pos÷džio sekretor÷ – Brigita Vazgyt÷. 
 

Dienotvark÷: 
 
1. Sezono atidarymo varžybų aptarimas. 
Darius Jonušis praneš÷, kad pavyko sutarti su banku SNORAS d÷l paramos Lietuvos kartingo 
čempionatui (30.000Lt) bei pagrindinio prizo greičiausiam sportininkui – kelion÷s į SPYKER gamyklą. 
Pastabos iš teis÷jų ir teis÷jams: 
1) daviklius daliname prieš pat pirmą treniruotę registracijos metu. 
2) teis÷jų išsakomi tekstai racijose turi būti tinkami, aiškūs, be keiksmažodžių. 
3) reikia atsakingo asmens už uždarą parką. 
4) labai įvardinti vietą kiekviename kartodrome kur gali būti suteikiama pagalba. 
5) išleidime į trasą turi dalyvauti žmogus iš tech.komisijos arba išleidimo teis÷jas turi žinoti kai 
kuriuos techninius niuansus. Taip pat ir grįžime iš trasos. 
6) daviklius patogiausia keisti prie svarstyklių 
7) sverti turi atskiras asmuo 
8) chronometruotojai privalo skaityti kartingų numerius ir tikrinti ar visus chronometruoja. Galima 
net ir ranka rašytis numerius, ypač jei nustoja veikti sistema. 
9) būtinai reikia pakabinti piešinuką su daviklio tvirtinimu. 
10) Apšilimo – formavimo ratas – nereikia stabdyti ir užtenka vieno rato. Jeigu reikalingas 
papildomas ratas – jis turi būti įtraukiamas į distanciją. 
11) taškų sistema – turi būti vienoda su Baltijos taur÷s. 
12) būtina išdalinti ratų išklotines dalyviams. 
13) organizatorius privalo su teis÷jais atsiskaityti iškart po finišo. 
14) įtraukti į papildomus nuostatus sąlygą – dalyviai patys atsakingi už daviklio pritvirtinimą. 
15) negalimas variklio užvedimas uždarame parke be varžybų vadovo leidimo, o dalyvių parke – 
galima. 
16) organizatoriai turi pasirūpinti laikrodžiu ant skelbimų lentos, technin÷je komisijoje ir prie 
išleidimo. 
17) išleid÷jas turi tur÷ti švilpuką. 
18) etapuose su Baltijos taur÷s etapais – papildomi nuostatai turi būti išleisti 2 kalbomis. 
19) varžybos privalo būti apdraustos. 
20) turi būti iškabinta dalyvių parko schema. 
21) padangos turi būti žymimos specialiu markeriu. 
22) techninei komisijai organizatorius turi parūpinti bent 4-6 palapines 3x3m. 
23) chronometravimui reikalingas generatorius. 
24) per Baltijos taur÷s etapus turi būti iškabintos – EU, LT, LV, EE, LKF ir kitos v÷liavos (RUS, PL...). 
25) per apdovanojimus – turi būti paleistas nugal÷tojo šalies himnas. 
26) teis÷jai turi tur÷ti radijas (rūpinasi organizatorius). 
27) organizatorius taip pat turi pasirūpinta oficialia skelbimų lenta. 
28) sekretoriatas išduodamas lipdukus, daviklius turi duoti dalyviams pasirašyti, kad gavo. 
 
2. Organizacinių klausimų d÷l Šiaulių kartingo klubo  LKČ 1 etapo organizavimo 
svarstymas. 
Pirmiausia buvo priminta, kad padangų tiek÷jas nerimauja, kadangi niekas neperka padangų. 
Buvo apkalb÷ti šie organizaciniai klausimai: chronometravimas, teis÷jai, medicinos personalas, 
gesintuvai/gaisrin÷, WC ir t.t. 
 
 
Pos÷džio sekretor÷        Brigita Vazgyt÷ 
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