Kam: Lietuvos kartingo federacijos tarybai
Nuo: Varžybų Vadovo

PRANEŠIMAS
2019-08-10 (Nr.1)
Dėl Pareiškėjo (RIMO GRD, #199) komandos narių elgesio Uždarame Parke LKČ 4 etapo metu
Šių metų rugpjūčio 3 dieną Aukštadvario kartodrome vyko Lietuvos kartingo čempionato 4 etapas, kurio metu #199
(Simas BACIUŠKA, RIMO GRD) komandos narys, prisistatęs kaip lenktyninko tėtis, bendraudamas su Oficialiais varžybų
asmenimis, jiems grasino, įžeidinėjo bei vartojo necenzūrinę leksiką.
Situacijos aprašymas
Po „Mini“ klasės pusfinalio važiavimo finišo, Uždarame Parke (šalia techninės komisijos) dar nepasvėrus Karto
(privaloma procedūra po finišo), prie #199 priėjo komandos narys, ėmė kalbėti su dalyviu bei liestis prie Karto.
Taisyklėse nurodyta bei Brifingo metu dalyviams ir komandos atstovams yra primenama, kad po Kvalifikacijos,
Pusfinalio ir Finalinio važiavimų, liestis prie Karto griežtai draudžiama, kol jis nėra pasvertas Techninės komisijos.
Zonoje iki svėrimo fakto (svarstyklių), negali būti jokių asmenų, išsskyrus patį Vairuotoją ir Oficialius asmenis.
Kadangi asmeniškai buvau netoliese, pastebėjęs, kad galimai gali būti pažeistos Taisyklės, priėjau prie #199 ir prie jo
esančio komandos nario, mandagiai paprašiau atsitraukti ir stebėti bei kalbėtis su Vairuotoju be kontakto su juo ir jo
Kartu. Ramiai buvo išaiškinta apie galimas pasekmes. Komandos narys atsitraukė, tačiau tuoj pat pradėjo grasinti,
įžeidinėti ir vartoti necenzūrinę leksiką. Komandos nario buvo paprašyta nurimti ir suprasti, kad šalia jo yra daug vaikų
(Vairuotojų bei žiūrovų), kurie mato bei girdi jo nederamą elgesį. Komandos atstovas absoliučiai nereagavo į pastabas
ir toliau elgėsi nederamai.
Dalis video (3:00:36 – 3:03:45): https://www.youtube.com/watch?v=sXpAv6Ir6wo&t=12s
Buvo priimtas sprendimas incidentą ištirti po varžybų. Pranešimas buvo pakabintas ir Oficialioje pranešimų lentoje.
Tačiau minėtas incidentas nebuvo ištirtas dėl įvykusio kito incidento po paskutinės klasės finišo, kai „AJ RACING”
komandos narys sukonfliktavo su Oficialiais asmenimis (detalus situacijos aprašymas bus pateiktas kitu pranešimu).
Kadangi dėl objektyvių priežasčių nebuvo suspėta ištirti šio incidento, prašome LKF Tarybos apsvarstyti ir priimti
sprendimą artimiausiame posėdyje.
________________________________________________________________________________________________
Primename, kad šiemet jau susidūrėme su nederamu Vairuotojo (#19, Mindaugas DAUNORAVIČIUS, ARTkart) elgesiu
Oficialių asmenų atžvilgiu 2-ame Čempionato etape. LKF Taryba priėmė sprendimą skirti lygtinę baudą iki 2019-12-31,
neleisti dalyvauti LKF kalendoriaus renginiuose 12 mėnesių ir sumokėti lenktynių metu paskirtą 200 EUR piniginę
baudą. Pažymima, kad iki šios dienos Oficialūs asmenys nėra sulaukę jokio oficialaus atsiprašymo iš Vairuotojo.
Taip pat primename, kad LKF yra pareiškusi, kad laikosi pozicijos, jog nesportinis ar bet koks bendrųjų etikos normų
neatitinkantis elgesys Vairuotojų, Komandos narių, Oficialių asmenų ar žiūrovų atžvilgiu, nebus ir nėra toleruojamas
Kartingų sporte bei visos su tuo susijusios baudos bus griežtinamos.
________________________________________________________________________________________________
PASTABA: Šis pranešimas teikiamas jau po įvykusio LKF Tarybos posėdžio. Tačiau pažymima, kad visa situacija ir
pranešimo turinys detaliai buvo pristatytas žodžiu LKF Tarybos nariams dar iki posėdžio pradžios.
________________________________________________________________________________________________
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