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PATVIRTINTA: 
LKF Tarybos pos÷dyje 
2006-02-01, Protokolas Nr. 58 
LKF prezidentas S.Januška 

 
 

LIETUVOS KARTINGO FEDERACIJOS  

ARBITRAŽO TEISMO  

 
N U O S T A T A I 

 
 

SĄVOKOS 
 
 

LKF  - Lietuvos kartingo federacija 

LKF Arbitražo teismas  (toliau – Arbitražas) – tai galutin÷ instancija, įgaliota spręsti ginčus, 

susijusius su kartingo sportu, iškilusius LKF rengiamose ir patvirtintose varžybose tarp LKF 

narių, varžybų Organizatorių, Pareišk÷jų, Vairuotojų arba bet kurių kitų LKF licencijų tur÷tojų. 

Arbitražo pirmininkas  - asmuo, LKF įstatuose nustatyta tvarka, paskirtas organizuoti 

arbitražo procesus ir administruoti Arbitražo veiklą. 

 
1. BENDRIEJI NUOSTATAI 
 
1.1. Arbitražas dirba vadovaudamasis LKF įstatais, Lietuvos kartingo sporto taisykl÷mis 

(LKST), Lietuvos automobilių Sporto Kodeksu (LASK), FIA tarptautiniu sporto 

Kodeksu, LKF suvažiavimų ir LKF Tarybos sprendimais, bei šiais nuostatais. Arbitražo 

procedūros klausimus, kurių nereguliuoja aukščiau išvardyti dokumentai, sprendžia pats 

Arbitražas. 

1.2. Arbitražas sprendžia visus nesutarimus, kilusius Lietuvos kartingo sporte ir priima 

galutinius sprendimus, išskyrus tuos ginčus, kurie yra žinybingi Lietuvos Respublikos 

valstybiniams teismams. 

1.3. Arbitražo darbo veiklos nuostatus tvirtina LKF Taryba. 

 

2. ARBITRAŽO IR JO PIRMININKO PASKYRIMAS 
 

2.1.  Arbitražo teismo pirmininką ir du arbitrus trejų metų laikotarpiui renka Suvažiavimas. 
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2.2. Arbitražo teismo pirmininku ir arbitru negali būti Tarybos narys, Prezidentas. 

2.3. Arbitražo teismas turi teisę atšaukti varžybų komisarų (komisarų kolegijos), Tarybos bei 

komisijų sprendimus, kurie nurodyti LKF įstatų 7.4.16, 7.4.24. punktuose. 

2.4. Arbitražo pirmininkui ar nariui mirus ar atsistatydinus iki Suvažiavimo, jo vietą užima 

Tarybos laikinai paskirtas narys. 

 

3. ARBITRAŽO POSöDŽIŲ DARBO TVARKA 

 
3.1. LKF Nariui, Pareišk÷jui, Klubui, Organizatoriui ar bet kuriam licencijos tur÷tojui, 

pateikus LKF apeliaciją, laikantis LKST ir LASK reikalavimų d÷l apeliacijos pateikimo 

sąlygų (LKST 17 str. ir LASK 182-183 str.), Arbitražo pirmininkas organizuoja Arbitražo 

pos÷dį. 

3.2. Apie įvyksiantį pos÷dį Arbitražo pirmininkas privalo pranešti arbitrams ir ginčo šalims 

prieš penkias dienas. Ginčo šalys turi teisę pasikviesti liudininkus. Suinteresuotų asmenų 

ar liudininkų neatvykimas nepertraukia apeliacijos nagrin÷jimo procedūros. 

3.3. Arbitražo sprendimai priimami arbitrų balsų dauguma. Nei vienas ginčą nagrin÷jantis 

arbitras neturi teis÷s susilaikyti balsavimo metu. 

3.4. Arbitražo pos÷džiai protokoluojami. Protokolą pasirašo Arbitražo pirmininkas ir pos÷džio 

sekretorius.  

 

4. ARBITRAŽO TEIS öS IR PAREIGOS 

 
4.1. Arbitražas turi teisę:  

4.1.1.spręsti Lietuvos teritorijoje visus ginčus kilusius kartingo sporte apskritai ar 

konkrečiuose varžybose. 

4.1.2. vertinti Narių ir LKF licencijų tur÷tojų elgesį, kai jie nesilaiko LKF įstatų, LKST, 

LKF Tarybos ir Suvažiavimo nutarimų ir kitų kartingo sportą reglamentuojančių 

dokumentų reikalavimų. 

4.1.4.spręsti nesutarimus kilusius d÷l LKST ir kitų Lietuvos kartingo sportą 

reglamentuojančių dokumentų taikymo. 

4.1.5.kreiptis į LKF Tarybą ir siūlyti jai įtraukti į Suvažiavimo ar Tarybos pos÷džio 

darbotvarkę Arbitražo pirmininko iškeltus klausimus.  

4.1.6.spręsti kitus ginčus, CIK-FIA pavestus spręsti nacionalin÷ms federacijoms. 

4.1.7.svarstyti ir spręsti LKF Tarybos pavestus klausimus. 
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4.1.8.Išnagrin÷jęs apeliaciją, nuspręsti d÷l pilno ar dalinio Apeliacinio mokesčio 

grąžinimo. Tuo pačiu jis nustato kas privalo padengti su apeliacijos nagrin÷jimu 

susijusias Arbitražo išlaidas. 

4.1.9.LKF Nariams skirti tokias baudas: 

- įsp÷jimą; 

- nario teisių sustabdymą; 

- pašalinimą iš LKF. 

4.1.10. LKF licencijų tur÷tojų atžvilgiu priimti tokius nutarimus: 

- panaikinti Varžybų Komisaro (VK) ar LKF Tarybos sprendimą; 

- sumažinti arba padidinti VK ar Tarybos skirtą baudą; 

- skirti kitas LKST ir LASK 153 straipsnyje numatytas baudas. 

4.1.11. Atmesti apeliaciją kaip nepagrįstą, o įrodžius, kad apeliacija buvo pateikta 

vadovaujantis su sportine etika nesuderinamais tikslais, skirti vieną iš ankščiau išvardintų 

baudų.   

4.2. Arbitražo pareigos: 

4.2.1. Išnagrin÷ti gautas apeliacijas ir ne v÷liau kaip per 30 dienų po apeliacijos gavimo, 

priimti sprendimą.  

4.2.2. Pranešti visoms suinteresuotoms pus÷ms apie Arbitražo pos÷džius. 

4.2.3.  Detaliai išnagrin÷ti su apeliacija susijusias aplinkybes. 

4.2.4.  Išklausyti visus su apeliacija susijusius asmenis ir jų liudininkus.  

4.2.5.  Priimant sprendimus niekada nereikalauti varžybų pakartojimo. 

4.2.6.  Visada pagrįsti priimtus sprendimus. 

4.2.7.  Priimant sprendimus visada vadovautis savo sąžine ir kartingo sporto interesais. 

 

5 ARBITRAŽO ATSKAITOMYB ö IR ATSAKOMYB ö 

 
5.1. Arbitražas už savo veiklą ir sprendimus atsiskaito Suvažiavimui. 

5.2. Jei Arbitražo sprendimai liečia kitos šalies kartingo sporto federacijos ar atitinkamos kitos 

organizacijos licencijų tur÷toją bei LASK 152 straipsnio pirmame paragrafe išvardintus 

asmenis, Arbitražo sprendimas gali būti apskųstas FIA Tarptautiniam apeliaciniam 

teismui. 
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6 JURISDIKCIJA IR APELIACIJOS PROCED ŪRA 

 
6.1. LKF Arbitražinis teismas yra instancija, kuriai Lietuvos Respublikoje kartingo sporte 

kilus nesutarimams, patik÷ta teis÷ priimti galutinį spendimą. 

6.2 Pranešimas apie ketinimą paduoti apeliaciją turi būti paduotas raštu Varžybų Komisarui, 

ne v÷liau kaip 1 val. po rezultatų paskelbimo, kartu turi būti sumokamas 1000 lt. 

mokestis. Apeliacija turi būti pateikta LKF Tarybai ne v÷liau kaip per 2 dienas (24 val.). 

Apeliacijos nepadavus, mokestis negrąžinamas. 

6.3 Jei norima paduoti apeliaciją d÷l LKF Tarybos priimto nutarimo (-ų), apeliacija turi būti 

paduota LKF Tarybai ne v÷liau kaip 2 dienos (24 val.) po to, kai buvo gautas LKF 

Tarybos nutarimas. Kartu su pateikiama apeliacija turi būti sumokamas 1000 lt. mokestis.  

6.4 Apeliacijos mokestis: 

 6.4.1 negrąžinamas, jei Arbitražas nusprendžia, kad ji nepagrįsta. 

  6.4.2 dalinai grąžinamas, jei Arbitražas nusprendžia, kad ji dalinai pagrįsta. 

 6.4.3 pilnai grąžinamas, jei Arbitražas apeliaciją patenkina. 


