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LKF Tarybos posėdis  
 
Pirmininkas – Darius Jonušis. 
Dalyvavo:  5 LKF tarybos nariai 

8 LKF nariai (pridedamas priedas Nr. 2). 
Sekretorius – Brigita Vazgytė. 
Dienotvarkė: pridedamas priedas Nr.1. 
 
  
1. SVARSTYTA: 
 2008 m. Lietuvos kartingo čempionato klasės; 
KALBĖJO: 
 Prezidentas D.Jonušis pristatė ROTAX atstovo pageidavimus bei apklausos rezultatus 
(Priedas Nr. 3); 
 Audrius Gelžinis (KSK Juta) siūlo bendradarbiauti su ROTAX tiesiogiai t.y. ne per atstovą 
Baltijos šalims (Priedas Nr. 4). 
 Taurimas Staniulis (Autopunktas) pareiškė, kad jeigu JUTA neatstovaus ROTAX, tai 
Autopunktas imsis šios veiklos. 
NUTARTA: 
 A.Gelžinis ir T.Staniulis iki gruodžio 20 d. 17 val. turi duoti atsakymą dėl ROTAX 
atstovavimo; 
 LKF parašys raštą ROTAX dėl pageidavimo turėti Lietuvoje ROTAX atstovą. 
 
2. SVARSTYTA: 
 Padangų tiekėjų pasiūlymai (Priedas nr. 5); 
KALBĖJO: 
 Ignas Jurginis (BBklubas) siūlo Dunlop padangas; pristatė charakteristikas, kainas;  
Pageidauja tiekti padangas ROK ir KZ2 klasėms; 
 A.Gelžinis (KSK Juta) pristatė Bridgestone; Siūlo imti naujos homologacijos padangas; Taip 
pat  klubams taikys šias nuolaidas – imant 5 komplektus – taikoma 5% nuolaida, imant 10 
komplektų – taikoma 10% nuolaida;  
 Kiti nariai paprašė pateikti padangų išorines charakteristikas ir jas publikuoti 
www.kartingas.lt; 
NUTARTA: 
 LKF paruoš reikalavimus tiekėjui; 
 I.Jurginis ir A.Gelžinis patikslins dėl Dunlop padangų tiekimo galimybių ir naujos 
homologacijos; 
 
3. SVARSTYTA: 
 Kartingų sporto dokumentacijos paruošimas; 
KALBĖJO: 

 D.Jonušis pasiūlė sudaryti darbo grupes; 
1. Bendrosios kartingo sporto taisyklės, reikalavimai trasoms ir kt. 
   Ramūnas Savickas (atsakingas); 

Darius Grinbergas; 
  2. Lietuvos kartingo čempionato taisyklės

Brigita Vazgytė (bei išsiaiškins dėl Baltijos čempionato 
statuso CIK ir sąlygų užregistruoti kalendoriuje); 
Darius Grinbergas; 

    
3. Techniniai reikalavimai: bendrieji, Lietuvos kartingo čempionato, B lygos, ART 
kart, Žiemos taurės (visoms klasėms);  

Tadas Vaitkevičius (atsakingas);    
Ričardas Paškevičius; 
Ignas Jurginis; 
Vidmantas Guzevičius; 
Ričardas Griška; 
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4. Teisėjavimas: 
 D.Jonušis pasiūlė, kad varžybų vadovu galėtų būti Gražvydas Smetonis; 
 T.Vaitkevičius pateiks techninio komisaro kandidatūrą;  

Taip pat komisijoje turėtų būti Ričardas Griška, Tadas Vaitkevičius, Ričardas 
Paškevičius; 

  5. B lygos taisyklės ir techniniai reikalavimai: 
Taurimas Staniulis atsakingas už šių taisyklių  ir techninių reikalavimų 
parengimą ir pateikimą tvirtinimui LKF. 

  
Būtinai reikės taisykles ir techninius reikalavimus nusiųsti ir Estams, Latviams – 
visur turi būti vienodos taisyklės; 

NUTARTA: 
  Patvirtinti darbo grupes; 
  LKF sudėlios naują varžybų tvarkaraštį ir persiųs el.paštu; 
  Nerinkti komandinių mokesčių etapuose; 
 
4. SVARSTYTA: 

Dėl varžybų organizavimo 
KALBĖJO: 

Ramūnas Savickas pasiūlė Aukštadvaryje organizuoti papildomas 2 varžybas;  
T.Vaitkevičius pasiūlė B lygą vykdyti kartu Art kart taure; 

NUTARTA: 
  Lietuvos kartingo čempionato varžybas organizuoti 1 dieną; 
 B lygą vykdyti kartu Art kart taure; B lygoje negali dalyvauti lenktynininkai 

dalyvaujantys Lietuvos kartingo čempionate;  
Ramūnas Savickas raštu pasiūlys datas, kuriomis galėtų vykti siūlomos 
Aukštadvario taurės varžybos. 
 

5. SVARSTYTA: 
Organizatorių atsakomybė organizuojant renginius;  

NUTARTA: 
LKF paruoš sutartis su varžybų organizatoriais; Kadangi nebuvo Šiaulių KK atstovo, 
nutarta su jais aptarti varžybų organizavimo klausimus individualiai; 

 
6. SVARSTYTA: 

Kuro distribucijos klausimas;  
NUTARTA: 

Naudoti tik CIK-FIA reglamentuotą tepalą;  
Tačiau paraiškoje įtraukti punktą, kuriame dalyviai turės nurodyti: 

a) Naudojamą tepalą ir  
b) Naudojamą kuro ir tepalo mišinio santykį; 

Kiekvieno etapo papildomuose nuostatuose turės būti nurodyta iš kur galima piltis 
kurą; 
 
 
 

Pirmininkas:          Darius Jonušis 
 
 
Sekretorė          Brigita Vazgytė 


