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LKF Tarybos posėdis 

 
Lietuvos kartingo federacijos tarybą sudaro 6 (šeši) nariai: Karolis Šikšnelis, Karolis Razas, Tadas Vaitkevičius, Ugnius 

Čaplikas, Simas Juodviršis, Martynas Tankevičius. 

Tarybos posėdyje dalyvauja 6 (šeši) nariai: Karolis Šikšnelis, Karolis Razas, Tadas Vaitkevičius, Ugnius Čaplikas, 

Simas Juodviršis, Martynas Tankevičius. 

Posėdžiui sekretoriauja LKF generalinis sekretorius Karolis Razas. 

Posėdyje taip pat dalyvauja: Andrius Jonelis, Ąžuolas Žadeika. 

Posėdis vyksta KKSD patalpose Žemaitės g. 6, Vilnius. Posėdžio pradžia 2019 08 06 17:00 val., posėdžio pabaiga 

20:00 val. 

 

Posėdžio darbotvarkė: 

1. Incidento su VŠĮ Kauno sporto klubas RIMO atstovu svarstymas; 

2. Incidento su AJ Racing atstovu svarstymas; 

3. LKČ 4 etapo Varžybų vadovo sprendimo Nr.16 peržiūra. 

4. Bendra tvarka LKČ metu 

 

1. Klausimas: 

 

Situacijos aprašymas: 

Iš LKČ 4 etapo Varžybų vadovo gauta informacija, kad varžybų metu RIMO komandos atstovas bendraudamas su 

oficialiais asmenimis naudojo necenzūrinius žodžius.  

 

Posėdžio eiga: 

Aptarta, kad necenzūrinių žodžių vartojimas prieštarauja sporto etikai ir yra nekorektiškas, todėl LKF organizuojamuose 

renginiuose yra nepriimtinas. 

 

Pasiūlymas balsavimui: 

Skirti VŠĮ Kauno sporto klubas RIMO 200 EUR baudą. 

 

Balsavimas: 

Už – 6, Prieš – 0. 

 

2. Klausimas: 

 

Situacijos aprašymas: 

Iš LKČ 4 etapo Varžybų vadovo gauta informacija, kad varžybų metu AJ Racing komandos atstovas būdamas neblaivus 

grasino Varžybų vadovui, bandė sukelti muštynes.  

 

Posėdžio eiga: 

Aptarta, iš Varžybų vadovo gauta informacija, išklausytas AJ Racing komandos Vadovo pasiaiškinimas. Aptarta, kad 

alkoholio vartojimas LKF organizuojamuose renginiuose yra kategoriškai nepriimtinas, o komandų atstovai privalo elgtis 

pagarbiai. Komandos atstovo poelgio sunkumas lygintas su kitais pastarųjų metų incidentais – nutarta, kad sunkinanti 

aplinkybė yra tai, kad asmuo buvo neblaivus, tačiau jo veiksmai buvo spontaniški ir nesuplanuoti, todėl jie negali įtakoti 

sportininkų rezultatų.   

 

Pasiūlymas balsavimui: 

Skirti VŠĮ AJ Racing lygtinę baudą iki 2020-12-31 suspenduoti pareiškėjo licenciją.  

Skirti Audriui Vibriančiui baudą iki 2019-12-31 neleisti lankytis LKF organizuojamuose renginiuose. 

Skirti VŠĮ AJ Racing 2.000 EUR baudą už nesportinius ir sporto etikai prieštaraujančius veiksmus LKČ 4 etapo metu. 

VŠĮ AJ Racing pareiškėjo licencija suspenduojama iki baudos sumokėjimo. 

 

Balsavimas: 

Už – 6, Prieš – 0. 

 

3. Klausimas: 

 

Situacijos aprašymas: 
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Lietuvos Kartingo Čempionato 4 etapo metu, po finalinio važiavimo buvo nuspręsta patikrinti Mini klasės #159 (Markas 

ŠILKŪNAS) Karto atitikimą techniniams reikalavimams. Techninė komisija nustatė, kad variklis neatitinka LKČ 

techninių reikalavimų, sportininko rezultatai anuliuoti. 

Komandos atstovams nesutikus su sprendimu, dar kartą detaliai išanalizuota situacija.  

 

Posėdžio eiga: 

Atsižvelgiant į tai, kad LKČ techniniuose reikalavimuose nustatytas tik prapūtimo fazės maksimumas, o minimali reikšmė 

yra nustatoma pagal gamintojo homologaciją ir brėžinius – peržiūrėta TM variklio homologacija bei nustatyta, kad 

variklis atitinka gamintojo nurodymus.   

 

Pasiūlymas balsavimui: 

Panaikinti Lietuvos Kartingo Čempionato 4 etapo Varžybų vadovo sprendimą Nr. 16 – anuliuoti #159 Markas 

ŠILKŪNAS rezultatus. Atsižvelgus į priimtą sprendimą perskaičiuojami Mini klasės sezono rezultatai. 

 

Balsavimas: 

Už – 6, Prieš – 0. 

 

4. Klausimas: 

 

Situacijos aprašymas: 

Bendra tvarka LKČ metu. 

 

Posėdžio eiga: 

Atsižvelgiant į aptartus įvykius aptarta bendra tvarka varžybų metu. Atkreiptas dėmesys, į tai, kad daug pašalinių žmonių 

įeina į išsirikiavimo zoną, mechanikai ir šeimų nariai patenką prie kartų po finišo iki svarstyklių. Kartų varikliai užvedami 

tam neleistinu laiku, komandų vadovų brifingo metu savo sumaištį kelia mechanikai, kurie neturėtų ten dalyvauti.   

 

Pasiūlymas balsavimui: 

Įspėti VŠĮ sporto klubas UOLA dėl netinkamo mechanikų elgesio. 

Imtis papildomų organizacinių priemonių, tokių kaip mechanikų apyrankės, papildomos tvoros, „stop“ juostos ir pan.  

 

 

Balsavimas: 

Už – 6, Prieš – 0. 

 

 

Nutarta: 

 

1. Skirti VŠĮ Kauno sporto klubas RIMO 200 EUR baudą. 

2. Skirti VŠĮ AJ Racing lygtinę baudą iki 2020-12-31 suspenduoti pareiškėjo licenciją.  

Skirti Audriui Vibriančiui baudą iki 2019-12-31 neleisti lankytis LKF organizuojamuose renginiuose. 

Skirti VŠĮ AJ Racing 2.000 EUR baudą už nesportinius ir sporto etikai prieštaraujančius veiksmus LKČ 4 etapo metu. 

VŠĮ AJ Racing pareiškėjo licencija suspenduojama iki baudos sumokėjimo. 

3. Panaikinti Lietuvos Kartingo Čempionato 4 etapo Varžybų vadovo sprendimą Nr. 16 – anuliuoti #159 Markas 

ŠILKŪNAS rezultatus. Atsižvelgus į priimtą sprendimą perskaičiuojami Mini klasės sezono rezultatai. 

4. Įspėti VŠĮ sporto klubas UOLA dėl netinkamo mechanikų elgesio. 

Imtis papildomų organizacinių priemonių, tokių kaip mechanikų apyrankės, papildomos tvoros, „stop“ juostos ir pan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas      Karolis Šikšnelis 

 

 

 

 

Posėdžio sekretorius     Karolis Razas 

 


