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Nr. ___

LKF Tarybos posėdis
2016 06 20, Vilnius
Lietuvos kartingo federacijos taryba sudaro 7 nariai.
Posėdyje dalyvauja 6 (šeši) nariai.
Taip pat dalyvauja: M.Mikuševičius (LKF čempionato vyr. teisėjas), A. Čerešniovyj (Vilniaus „Plytinės kartodromas)
Posėdžio darbotvarkė:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2016 m. LKF čempionato I ir II etapų rezultatų patvirtinimas
2016 m. LKF čempionato teisėjavimo klausimai.
Padangų „uostyklės“ klausimas
Padangų barkodų skaitytuvas ir programa
Greičio matavimo radaras
Plytinės kartodromo pasiruošimas III ir IV etapų pravedimui
LKF Čempionato klasės nuo 2017 metų
LKF Čempionato etapų filmavimas ir transliavimas internetu.

Posėdžio pirmininkauja V. Jonušis, sekretorius L. Matonis
1.

SVARSTYTA: LKF čempionato I ir II etapų rezultatų patvirtinimas.
Pasiūlyta iš LKF čempionato taisyklių išbraukti punktą Nr. 11 (Etapo įskaita vedama jei Klasėje buvo klasifikuota
ne mažiau kaip 6 dalyviai.), nes jis prieštarauja 14 punktui (visi čempionato etapai yra įskaitiniai).
NUTARTA: LKF čempionato I ir II etapų rezultatus patvirtinti.
LKF čempionato taisyklių punktą Nr. 11 laikyti negaliojančiu.
Nutarta bendru sutarimu.

2. SVARSTYTA: 2016 m. LKF čempionato teisėjavimo klausimai.
Diskutuota apie teisėjų darbą LKF čempionato I ir II etapų metu, išsakyta pastabų vyr teisėjui, taip pat vyr teisėjas
paaiškino savo sprendimų priėmimo motyvus. Diskutuota apie techninio komisaro darbą.
NUTARTA: sutarta su vyr . teisėju, kad bus stengiamasi standartizuoti starto procedūrą ir atidžiau stebėti
lenktynių procesą (pagal galimybes bus pasitelkiama filnuota medžiaga ginčytinų situacijų sprendimui), tačiau
galutinį sprendimą pateikia vyr. teisėjas.
Su techniniu komisaru suderinti galimus technikos tikrinimus.
3.

SVARSTYTA: Padangų „uostyklės“ įsigyjimas.
Apie padangų „uostyklę“ informaciją pateikė LKF gen. sekretorius. Buvo pasiūlyta prabalsuoti dėl padangų
„uostyklės“ įsigijimo.
BALSAVIMAS: 5 – už, 1- prieš, 0- susilaikė.
NUTARTA: Įsigyti padangų „uostyklę“.

4.

SVARSTYTA: Padangų barkodų skaitytuvas ir programa.
NUTARTA: Įsigyti padangų barkodų skaitytuvą, dėl programinės įrangos pasikonsultuoti su ją naudojančiais.
Bendru sutarimu.

5.

SVARSTYTA: Greičio matavimo radaras
Greičio matavimo radaras buvo pasiūlytas starto procedūrai, kad lenktynininkai neviršytų nustatyto maksimalaus
greičio.
NUTARTA: Greičio matavimo radaras starto procedūrai nebūtinas.
Bendru sutarimu.

6.

SVARSTYTA: Plytinės kartodromo pasiruošimas III ir IV etapų pravedimui.
Išklausytas Plytinės kartodromo vadovas, išsakyti pageidavimai dėl LKF čempionato III ir IV etapų pravedimo.
NUTARTA: Visais klausimais susijusiais su LKF čempionato III ir IV etapų pravedimu kontaktuoti su
kartodromu.

7.

SVARSTYTA: LKF čempionato klasės nuo 2017 metų.
Diskutuota, kokios klasės bus nuo 2017m. LKF čempionate. Sutarta, kad privalo būti CIK FIA klasės, kuriose
vyksta oficialūs Europos ir Pasaulio čempionatai, taip pat kitos klasės, kuriose yra pakankamas skaičius dalyvių,
kad klasė egzistuotų.
NUTARTA: Suformuoti 2017m.-2020m. LKF čempionato klases, atsižvelgiant į tarptautines klases.

8.

SVARSTYTA: LKF Čempionato etapų filmavimas ir transliavimas internetu.
Aptartos galimybės filnuoti LKF čempionato lenktynes irjas transliuoti internetu
NUTARTA: Jei leis techninės ir finansinės galimybes transliuoti lenktynes.

Posėdžio pirmininkas

Valdas Jonušis

Posėdžio sekretorius

Laurynas Matonis
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