Kam: Lietuvos kartingo federacijos tarybai
Nuo: Varžybų Vadovo

PRANEŠIMAS
2019-08-10 (Nr.2)
Dėl komandos „AJ RACING” narių elgesio LKČ 4 etapo metu
Šių metų rugpjūčio 3 dieną Aukštadvario kartodrome vyko Lietuvos kartingo čempionato 4 etapas, kurio metu, po
paskutinės klasės finišo „AJ RACING“ komandos narys Audrius Vibriantis, daugelio mačiusių manymu, būdamas
akivaizdžiai neblaivus, grasino Varžybų Vadovui ir bandė sukelti muštynes.
Situacijos aprašymas
Po „KZ2“ klasės finišo, grįštant iš trasos į varžybų sekretoriatą, prie manęs priėjo „AJ RACING“ komandos narys Audrius
Vibriantis ir, panaudodamas jėgą, bandė nusivesti į nuošalią vietą. Išreiškęs pasipiktinimą, kad jo vaikams sugadinome
lenkytnes („Micromax“ klasė – Ainis Vibriantis, „Rotax Junior“ – Andrėja Vibriantytė) smūgiavo ir naudojo jėgą.
Nesiveldamas į muštynes, nuėjau prie sekretoriato, tačiau ten taip pat atėjo minimas komandos narys ir toliau
rodydamas agresiją bandė smūgiuoti man. Tik įsikišus aplinkiniams, minimas asmuo A. Vibriantis buvo nuramintas ir
komandos vadovo vėliau išvestas į komandos palapinę. Pažymėtina ir tai, kad incidentas vyko prieš pat apdovanojimų
ceremoniją, toje vietoje, kur jau buvo susirinkusių nemažai dalyvių (vaikų, paauglių ir jų šeimos narių). Visa tai vyko jų
akivaizdoje.
Taip pat norime pažymėti, kad „AJ RACING“ komandos vadovas Andrius Jonelis, visų varžybų metu, nesiėmė jokių
drausminių priemonių ar veiksmų savo komandos narių atžvilgiu, nors pats aiškiai matė ir kartas nuo karto dalyvavo
(stebėjo varžybas ant palapinės stogo su nedrausmingais komandos nariais, žiūrovais), kad situacija yra netoleruotina.
Buvo girtaujama, trukdoma teisėjų darbui jų adresu išsakomos replikos bei įžeidinėjimai (vadinami klounais ir kt.).
Po įžeidinėjimų, komandos narių buvo paprašyta elgtis pagarbiai ir netrukdyti teisėjų darbui, tačiau į tai nebuvo
sureaguota.
Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad po incidento, kai buvo iškviesta policija ir jai atvykus, komandos nariai ir vadovas
ignoravo policijos pareigūnų prašymus padėti identifikuoti pažeidėją ir jo buvimo vietą.
________________________________________________________________________________________________
Trumpa „AJ RACING“ lenktyninikų (dėl kurių „galimai lenktynių sugadinimo“ kaltinami Oficialūs asmenys) varžybų eiga:
#15 (Ainis VIBRIANTIS)
Pusfinalis: vykstant jungtiniam „MICRO“ ir „MICROMAX“ klasių važiavimui, iki 7, rato tarp #15 ir #110 vyko artima ir
atkakli kova. 7-ame rate #110 3-iame trasos sektoriuje aplenkė #15, ir #15, bandydamas susigrąžinti prarastą poziciją,
tame pačiame sektoriuje išslydo iš trasos ir vėliau nebaigė važiavimo. Jokio incidento, kad būtų reikalingas papildomas
tyrimas, nustatyta nebuvo.
Finalas: važiavimo metu nebuvo gauta pranešimų apie tiriamus incidentus. Dalyvis finišavo 5-oje vietoje.
#353 (Andrėja VIBRIANTYTĖ)
Pusfinalis: važiavimo metu nebuvo gauta pranešimų apie tiriamus incidentus. Dalyvis finišavo 3-oje vietoje.
Finalas: įveikus pirmą formavimo ratą, startas nebuvo duotas dėl neteisingo Kartų išsirikiavimo prieš startą, todėl buvo
duotas papildomas (antras) formavimo ratas, kurio metu Kartas #353 dėl atsiradusių techninių problemų, sustojo šalia
trasos. Taisyklėse nenumatoma, kad tokiu atveju būtų suteikta galimybė dalyviui startuoti sustabdant važiavimą.
Išimtis gali būti taikoma tik tokiu atveju, jei dalyvis dalyvavo incidente (ne dėl savo kaltės), dėl kurio nukentėjo ir
negalėjo startuoti.
Video (6:17:00): https://www.youtube.com/watch?v=sXpAv6Ir6wo&t=12s
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Primename, kad jau šių metų 1-ame etape (ir galima teigti paskutinius du metus) su šios komandos nariais ir vadovu
jau buvo kilęs incidentas Dalyvių Parke (komandos palapinėje), kai Oficialūs asmenys, vykdydami tiesiogines savo
funkcijas, komandą supažindino su Varžybų Vadovo sprendimu (bauda už falšstartą). Su Oficialiais varžybų asmenimis
buvo bendraujama pakeltu tonu, vartojama nepagarbi leksika ir žargonas, abejojama jų kompetencija ir atsisakoma
priimti Sprendimą.
________________________________________________________________________________________________
Teisėjai reiškia didelį susirūpinimą dėl jų pačių saugumo, poveikio teisėjo vardo prestižui ir pačiai profesijai. LKF
Tarybos prašome labai rimtai įvertinti visas aplinkybes ir imtis atitinkamų veiksmų bei sankcijų, kurios apgintų ir
tenkintų visas suinteresuotas šalis ir visą kartingų bendruomenę (Sportininkus, Komandas, Teisėjus, Žiūrovus,
Federaciją ir t.t.).
Ateinančių etapų metu prašome užtikrinti:
a) teisėjų ir visų susijusių asmenų su šiuo sportu saugumą,
b) trasos teisėjų postų tinkamą įrengimą (pakyla, stogelis)
c) bendrą tvarką Dalyvių Parke (alkoholio vartojimas, motorinės transporto priemonės ir t.t.),
d) Uždaro Parko zoną (t.y., naudoti tiek tvorų kiek realiai reikia, nes ir vienos tvoros nebuvimas gali įtakoti ir
įtakoja, kad į UP patenka pašaliniai asmenys),
________________________________________________________________________________________________
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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