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LKF Tarybos posėdis 

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

Čaplikas, Paulius Paškevičius, Martynas Tankevičius. 

Tarybos posėdyje dalyvauja 6 (šeši) nariai: Karolis Šikšnelis, Karolis Razas, Ugnius Čaplikas, Paulius Paškevičius, 

Tadas Vaitkevičius, Martynas Tankevičius. 

Posėdžiui sekretoriauja LKF generalinis sekretorius Karolis Razas. 

Posėdyje taip pat dalyvauja: Aleksandrs Innuss (LKČ 5 etapo Varžybų vadovas); Darius Jonušis (VŠĮ „Promokartas“ 

atstovas); Ričardas Paškevičius (VŠĮ „MS Kart“ vadovas); Ignas Jurginis (LKČ techninis komisaras). 

Posėdis vyksta KKSD patalpose Žemaitės g. 6, Vilnius. Posėdžio pradžia 2018 09 25 17:00 val., posėdžio pabaiga 

24:00 val. 

 

Posėdžio darbotvarkė: 

1. VŠĮ „Promokartas“ komandos „JJ Racing“ atstovo Dariaus Jonušio protestas dėl KZ2 finalinio važiavimo 

distancijos ir varžybų pratęsimo; 

2. VŠĮ „Promokartas“ komandos „JJ Racing“ atstovo Dariaus Jonušio protestas dėl baudos Pauliui Paškevičiui 

skyrimo ir rezultatų perskaičiavimo; 

3. VŠĮ „MS Kart“ komandos „Paske Racing“ atstovo Ričardo Paškevičiaus protestas dėl Justo Jonušio nesportinio 

elgesio. 

4. Mariaus Gudelevičiaus pretenzija. 

5. Techninės kontrolės gerinimas. 

6. VŠĮ „Promokartas“ komandos „JJ Racing“ atstovo Dariaus Jonušio, sportininko Justo Jonušio ir mechaniko 

Sauliaus Mackevičiaus nesportinis elgesys. 

7. VŠĮ „MS Kart“ komandos „Paske Racing“ sportininkų Stanislovo Veilento, Gyčio Melzbako bei kitų komandos 

narių nesportinio elgesio svarstymas; 

8. Alytaus raj. techninių sporto šakų klubas „PILĖNAI“ komandos „Pilėnai“ atstovo Ąžuolo Žadeikos ir mechaniko 

Aloyzo Čekavičiaus elgesio svarstymas; 

9. 2018 metų Lietuvos kartingo čempionato, 2018 metų Lietuvos kartingo federacijos taurės, 2018 metų Rotax 

Lithuania Challenge varžybų rezultatų patvirtinimas. 

 

Situacijos aprašymas: 

2018 m. rugsėjo 15 d. Elektrėnų kartodrome vyko 2018 metų Lietuvos kartingo čempionato 5 etapas, 2018 metų Lietuvos 

kartingo federacijos taurės 5 etapas, 2018 metų ARTkart taurės 6 etapas, 2018 metų Rotax Lithuania Challenge 4 etapas. 

Po varžybų gauti 2 vnt. pareiškėjo VŠĮ „Promokartas“ komandos „JJ Racing“ atstovo Dariaus Jonušio, VŠĮ „MS Kart“ 

komandos „Paske Racing“ protestai ir Mariaus Gudelevičiaus pretenzija dėl incidentų, varžybų rezultatų ir kitų veiksmų.  

Taip pat elektroninio pašto žinute gautas Dariaus Jonušio kreipimasis LKF Prezidentui dėl „Paske Racing“ komandos 

nesportinių veiksmų, bei papildomi paaiškinimai prie jau pateikto protesto dėl KZ2 finalinio važiavimo distancijos ir 

varžybų pratęsimo. 

 

Posėdžio eiga: 

LKF Prezidentas Karolis Šikšnelis paprašė pristatyti savo pozicijas Dariaus Jonušio, Ričardo Paškevičiaus ir Aleksandro 

Innuss. Vėliau Tarybos nariai uždavė savo klausimus.  

Paulius Paškevičius pareiškė, kad nusišalina nuo klausimų svarstymo, nes yra sportininkas, lenktyniaujantis KZ2 klasėje, 

dėl kurios iš esmės ir vyksta visa diskusija.  

Toliau posėdžio svečiai išėjo, buvo suformuluoti pasiūlymai balsavimui bei priimti sprendimai.  

 

1. Klausimas: 

VŠĮ „Promokartas“ komandos „JJ Racing“ atstovo Dariaus Jonušio protestas dėl KZ2 finalinio važiavimo distancijos ir 

varžybų pratęsimo. 

 

Situacijos aprašymas: 

Protestas pateiktas pagal LKČ taisyklių 64 str., mokestis sumokėtas. Išklausytas Dariaus Jonušio komentaras. Savo 

poziciją, nurodydamas CIK-FIA sporto taisyklių konkrečius punktus išdėstė Aleksandrs Innuss. Buvo peržiūrėtas KZ2 

ir KZ2 Masters finalinio važiavimo iki varžybų sustabdymo vaizdo įrašas. 

Nustatyta, kad varžybos buvo sustabdytos varžybų lyderiui nepravažiavus 75 % varžybų distancijos; trasos schemos 

pakeitimai buvo detaliai pristatyti briefingo metu, bei priimti kvalifikacijos bei pusfinalio važiavimo metu, todėl 

protestas yra netenkintinas. 

Pasiūlymas balsavimui: 
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Netenkinti VšĮ „Promokartas“ komandos „JJ Racing“ atstovo Dariaus Jonušio protesto dėl KZ2 finalinio važiavimo 

distancijos ir varžybų pratęsimo. 

 

Balsavimas: 

Už – 5, Prieš – 0.  

 

Nutarta:  

Netenkinti VšĮ „Promokartas“ komandos „JJ Racing“ atstovo Dariaus Jonušio protesto dėl KZ2 finalinio važiavimo 

distancijos ir varžybų pratęsimo 

 

2. Klausimas 

VšĮ „Promokartas“ komandos „JJ Racing“ atstovo Dariaus Jonušio protestas dėl baudos Pauliui Paškevičiui skyrimo ir 

rezultatų perskaičiavimo. 

 

Situacijos aprašymas: 

Protestas pateiktas pagal LKČ taisyklių 64 str., mokestis sumokėtas. Išklausytas Dariaus Jonušio ir Pauliaus 

Paškevičiaus komentaras. Aleksandrs Innuss nurodė CIK-FIA sporto taisyklių bei CIK-FIA Elgesio ir drausmės 

kodekso punktus ir nurodė, kad neskyrė Pauliui Paškevičiui baudos dėl nukritusio bamperio atsižvelgiant į tai, kad jis 

nukrito incidento, kurį savo nesportiniais veiksmais sukėlė Justas Jonušis, pasėkoje. 

Dėl rezultatų perskaičiavimo Aleksandrs Innuss nurodė, kad jie buvo perskaičiuoti prieš pateikiant preliminarius 

varžybų rezultatus. 

 

Pasiūlymas balsavimui: 

Netenkinti VšĮ „Promokartas“ komandos „JJ Racing“ atstovo Dariaus Jonušio protesto dėl baudos Pauliui Paškevičiui 

skyrimo ir rezultatų perskaičiavimo. 

 

Balsavimas: 

Už – 5, Prieš – 0. 

 

Nutarta:  

Netenkinti VšĮ „Promokartas“ komandos „JJ Racing“ atstovo Dariaus Jonušio protesto dėl baudos Pauliui Paškevičiui 

skyrimo ir rezultatų perskaičiavimo. 

 

 

3. Klausimas 

VŠĮ „MS Kart“ komandos „Paske Racing“ atstovo Ričardo Paškevičiaus protestas dėl Justo Jonušio nesportinio elgesio. 

 

Situacijos aprašymas: 

Protestas pateiktas pagal LKČ taisyklių 64 str., mokestis sumokėtas. Situacija iš esmės aptarta svarstant 2 klausimą.  

 

Pasiūlymas balsavimui: 

Patenkinti VŠĮ „MS Kart“ komandos „Paske Racing“ atstovo Ričardo Paškevičiaus protestą dėl Justo Jonušio 

nesportinio elgesio. Justui Jonušiui paskirti baudą 6 klausime. VšĮ „MS Kart“  grąžinti protesto padavimo mokestį. 

 

Balsavimas: 

Už – 5, Prieš – 0. 

 

Nutarta:  

Patenkinti VšĮ „MS Kart“ komandos „Paske Racing“ atstovo Ričardo Paškevičiaus protestą dėl Justo Jonušio 

nesportinio elgesio (LASK 12.1.1.c ). Justui Jonušiui paskirti baudą 6 klausime. VšĮ „MS Kart“  grąžinti protesto 

padavimo mokestį. 

4. Klausimas: 

Mariaus Gudelevičiaus pretenzija.  

 

Situacijos aprašymas: 

Pretenzija pateikta nesilaikant LKČ taisyklių 64 str., mokestis nesumokėtas. Pretenzijoje išdėstytas nepasitenkinimas 

atskirų asmenų veiksmais, tačiau nėra pateikta jokių reikalavimų, siūloma  spręsti problemas. 

Atsižvelgiant į tai, kad Pretenzija nesvarstytina nes pateikta nesilaikant numatytų procedūrų, tačiau LKF Tarybai yra 

labai svarbi visų dalyvių nuomonė, todėl diskutuota ką turime daryti, kad varžybų kokybė gerėtų. 

Pasiūlymas balsavimui: 

Atmesti Mariaus Gudelevičiaus pretenziją. 

 

Balsavimas: 
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Už – 6. 

 

Nutarta:  

Atmesti Mariaus Gudelevičiaus pretenziją. 

 

5. Klausimas: 

Techninės kontrolės gerinimas. 

 

Situacijos aprašymas: 

LKF Tarybos nariai padėkojo Ignui Jurginiui už darbą praėjusio sezono metu. Tuo pačiu Ignas Jurginis išsakė savo 

nuomonę ką reikėtų daryti, kad techninė kontrolė būtų efektyvesnė. Atsižvelgiant į tai, kad praėjusiame sezone įvesta 

labai daug techninių naujovių, konstatuota, kad ne visais aspektais buvo pakankamai pasiruošta. 

 

Pasiūlymas balsavimui: 

Numatyti, kad rengiant 2019 m. Lietuvos kartingo čempionato taisykles atsižvelgti į tai, jog reikia gausinti personalo 

skaičių techninės kontrolės poste, bei sugriežtinti sportininkų bei mechanikų veiksmus šioje zonoje. 

 

Balsavimas: 

Už – 6. 

 

Nutarta: 

Numatyti, kad rengiant 2019 m. Lietuvos kartingo čempionato taisykles atsižvelgti į tai, jog reikia gausinti personalo 

skaičių techninės kontrolės poste, bei sugriežtinti sportininkų bei mechanikų veiksmus šioje zonoje. 

 

6. Klausimas 

VŠĮ „Promokartas“ komandos „JJ Racing“ atstovo Dariaus Jonušio, sportininko Justo Jonušio ir mechaniko Sauliaus 

Mackevičiaus nesportinis elgesys. 

 

Situacijos aprašymas: 

Sportininko Justo Jonušio nesportinis elgesys buvo aptartas 3 klausimo svarstymo metu. Komandos atstovas Darius 

Jonušis varžybų metu vaikščiojo neleistinose vietose, nepakluso teisėjų nurodymams, elgėsi nepagarbiai oficialių 

asmenų atžvilgiu (LASK 12.1.1.i, 12.1.1.f ) . Mechanikas Saulius Mackevičius dalyvavo muštynėse po KZ2 kategorijos 

finalinio važiavimo finišo (LASK 12.1.1.c ). 

Pasiūlymas balsavimui: 

Anuliuoti visų VŠĮ „Promokartas“ komandos „JJ Racing“ sportininkų LKČ 5 etapo KZ2 kategorijos visų važiavimų 

rezultatus. 

Skirti VŠĮ „Promokartas“ lygtinę baudą iki 2019-12-31 suspenduoti pareiškėjo licenciją 12 mėn.  

Skirti Justui Jonušiui lygtinę baudą iki 2019-12-31 suspenduoti vairuotojo licenciją 12 mėn. 

Skirti Sauliui Mackevičiui lygtinę baudą iki 2019-12-31 neleisti dalyvauti LKF kalendoriaus renginiuose 12 mėn. 

Skirti VŠĮ „Promokartas“ 300 EUR baudą už Sauliaus Mackevičiaus nesportinius veiksmus LKČ 5 etapo metu. 

 

Ugnius Čaplikas papildomai siūlė skirti VŠĮ „Promokartas“ 2.000 EUR baudą, tačiau, atsižvelgiant į tai kad šiam 

siūlymui daugiau niekas nepritarė, balsuota be šio pasiūlymo. 

 

Balsavimas: 

Už – 5, Prieš – 0.  

 

Nutarta: 

 

Vadovaujantis LASK 12.3: 

Anuliuoti visų VšĮ „Promokartas“ komandos „JJ Racing“ sportininkų LKČ 5 etapo KZ2 kategorijos visų važiavimų 

rezultatus. 

Skirti VšĮ „Promokartas“ lygtinę baudą iki 2019-12-31 suspenduoti pareiškėjo licenciją 12 mėn.  

Skirti Justui Jonušiui lygtinę baudą iki 2019-12-31 suspenduoti vairuotojo licenciją 12 mėn. 

Skirti Sauliui Mackevičiui lygtinę baudą iki 2019-12-31 neleisti dalyvauti LKF kalendoriaus renginiuose 12 mėn. 

Skirti VšĮ „Promokartas“ 300 EUR baudą už Sauliaus Mackevičiaus nesportinius veiksmus LKČ 5 etapo metu. 

Lygtinė bauda iki 201912-31 reiškia, kad  negali būti nubausti už nesportinį elgesį ir kitus drausmės pažeidimus, jiems 

nutikus įsigalioja bausmių paskyrimai 12 mėn. 

Tarptautinis licencijos suspendavimas (LASK 12.9.2.) 

 

 

 

7. Klausimas 
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VŠĮ „MS Kart“ komandos „Paske Racing“ sportinikų Stanislovo Veilento, Gyčio Melzbako bei kitų komandos narių 

nesportinis elgesys. 

 

Situacijos aprašymas: 

Gautas Dariaus Jonušio kreipimasis LKF Prezidentui dėl „Paske Racing“ komandos nesportinio elgesio. Kartu pateiktos 

fotografijos (angl. „screenshot“) sportininkų bei mechanikų susirašinėjimo internetinėje aplinkoje Facebook, kuriuose 

matyti asmenų nusistatymas imtis nesportinių veiksmų Justo Jonušio atžvilgiu (LASK 12.1.1.f). 

Ričardo Paškevičiaus ir Pauliaus Paškevičiaus buvo paklausta ar jie žinojo apie tokių susitarimų faktą ir jei taip, tai ką 

padarė, kad tokie veiksmai nebūtų vykdomi. Ričardas Paškevičius atsakė, kad apie tai nieko nežinojo. Paulius 

Paškevičius patvirtino, kad žinojo viską apie šį susirašinėjimą, tačiau nesiėmė jokių veiksmų šiuo atžvilgiu (LASK 

12.1.1.c). 

LKČ 5 etapo metu komandos sportininkas Gytis Melzbakas (kuris tą dieną nedalyvavo varžybose) buvo matomas 

vartojantis alkoholinius gėrimus. KZ2 ir KZ2 Masters finalinio važiavimo metu „raudonos“ vėliavos fazės metu 

vaikščiojo neleistinose vietose, MINI važiavimo metu nesaugiai į trasą išstūmė kitos komandos sportininką išvažiavusį 

ant žolės, o taip pat nepagarbiai elgėsi kitų asmenų atžvilgiu (LASK 12.1.1.c). 

Stanislovas Veilentas po KZ2 ir KZ2 Masters finalinio važiavimo specialiai spyrė į Justo Jonušio Kartą ir taip 

išprovokavo muštynes (LASK 12.1.1.c) . 

 

Pasiūlymas balsavimui: 

Anuliuoti visų VŠĮ „MS Kart“ komandos „Paske Racing“ sportininkų LKČ 5 etapo KZ2 ir KZ2 Masters kategorijos 

visų važiavimų rezultatus. 

Skirti VŠĮ „MS Kart“ lygtinę baudą iki 2019-12-31 suspenduoti pareiškėjo licenciją 12 mėn.  

Skirti Gyčiui Melzbakui lygtinę baudą iki 2019-12-31 suspenduoti vairuotojo licenciją 12 mėn. 

Skirti Stanislovui Veilentui baudą - neleisti dalyvauti LKF kalendoriaus renginiuose iki 2019-12-31. 

Skirti VŠĮ „MS Kart“ 600 EUR baudą už Gyčio Melzbako ir Stanislovo Veilento nesportinius veiksmus LKČ 5 etapo 

metu. 

 

Martynas Tankevičius papildomai siūlė skirti VŠĮ „MS Kart“ 3.000 EUR baudą, Ugnius Čaplikas sutiko su siūlymu dėl 

baudos, tačiau siūlė neanuliuoti sportininkų rezultatų. Atsižvelgiant į tai, kad dauguma šiam siūlymui nepritarė, balsuota 

be šių siūlymų. 

 

Balsavimas: 

Už – 4, Prieš – 1.  

 

Nutarta: Vadovaujantis LASK 12.3:  

Anuliuoti visų VšĮ „MS Kart“ komandos „Paske Racing“ sportininkų LKČ 5 etapo KZ2 ir KZ2 Masters kategorijos 

visų važiavimų rezultatus. 

Skirti VšĮ „MS Kart“ lygtinę baudą iki 2019-12-31 suspenduoti pareiškėjo licenciją 12 mėn.  

Skirti Gyčiui Melzbakui lygtinę baudą iki 2019-12-31 suspenduoti vairuotojo licenciją 12 mėn. 

Skirti Stanislovui Veilentui baudą - neleisti dalyvauti LKF kalendoriaus renginiuose iki 2019-12-31. 

Skirti VšĮ „MS Kart“ 600 EUR baudą už Gyčio Melzbako ir Stanislovo Veilento nesportinius veiksmus LKČ 5 etapo 

metu. 

Lygtinė bauda iki 201912-31 reiškia, kad  negali būti nubausti už nesportinį elgesį ir kitus drausmės pažeidimus, jiems 

nutikus įsigalioja bausmių paskyrimai 12 mėn. 

Tarptautinis licencijos suspendavimas (LASK 12.9.2.) 

 

8. Klausimas 

Alytaus raj. techninių sporto šakų klubas „PILĖNAI“ komandos Pilėnai atstovo Ąžuolo Žadeikos ir mechaniko Aloyzo 

Čekavičiaus elgesys. 

 

 

Situacijos aprašymas: 

Peržiūrint LKČ 5 etapo video medžiagą atkreiptas dėmesys, kad komandos „Pilėnai“ atstovas Ąžuolas Žadeika ir 

mechanikas Aloyzas Čekavičius vaikšto neleistinose trasos vietose, kas kelia pavojų varžybų saugumui. 

 

 

Pasiūlymas balsavimui: 

Įspėti Alytaus raj. techninių sporto šakų klubą „PILĖNAI“, kad visi komandos atstovai turi būti saugiose zonose. 

 

 

Balsavimas: 

Už – 5, Prieš – 0.  

 

Nutarta: 
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Raštiškai įspėti Alytaus raj. techninių sporto šakų klubą „PILĖNAI“, kad visi komandos atstovai turi būti saugiose 

zonose. 

 

9. Klausimas 

2018 metų Lietuvos kartingo čempionato, 2018 metų Lietuvos kartingo federacijos taurės, 2018 metų Rotax Lithuania 

Challenge varžybų rezultatų patvirtinimas. 

 

Situacijos aprašymas: 

Atsižvelgiant į tai, kad 6 ir 7 klausimų sprendimais buvo anuliuoti visų VŠĮ „MS Kart“ komandos „Paske Racing“ ir 

VŠĮ „Promokartas“ komandos „JJ Racing“ sportininkų LKČ 5 etapo KZ2 ir KZ2 Masters kategorijų visų važiavimų 

rezultatai, siūloma perskaičiuoti varžybų rezultatus atėmus anuliuotus rezultatus. 

 

Pasiūlymas balsavimui: 

Patvirtinti 2018 metų Lietuvos kartingo čempionato, 2018 metų Lietuvos kartingo federacijos taurės, 2018 metų Rotax 

Lithuania Challenge varžybų rezultatus, po VšĮ „MS Kart“ komandos „Paske Racing“ ir VšĮ „Promokartas“ komandos 

„JJ Racing“ sportininkų LKČ 5 etapo KZ2 ir KZ2 Masters taškų anuliavimo. 

 

 

Balsavimas: 

Už – 5, Prieš – 0.  

 

Nutarta:  

 

Patvirtinti 2018 metų Lietuvos kartingo čempionato, 2018 metų Lietuvos kartingo federacijos taurės, 2018 metų Rotax 

Lithuania Challenge varžybų rezultatus, po VšĮ „MS Kart“ komandos „Paske Racing“ ir VšĮ „Promokartas“ komandos 

„JJ Racing“ sportininkų LKČ 5 etapo KZ2 ir KZ2 Masters taškų anuliavimo. 

 

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas      Karolis Šikšnelis 

 

 

 

 

Posėdžio sekretorius     Karolis Razas 

 


