
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalyvauja: 
Prezidentas Darius Jonušis 
Tarybos nariai: 

Ramūnas Savickas  
Andrius Jonelis  (Nedalyvavo pirmojo klausimo svarstyme) 
Ričardas Paškevičius 
Taurimas Staniulis 
Tadas Vaitkevičius 
Eduardas Jakas 

Taip pat dalyvauja: 
  Pareišk÷jo STK AUTOROJUS atstovai Ignas Domeika ir Gintas Adomaitis 
  Šiaulių kartingo klubo atstovai Raimondas Neverdauskas ir Arūnas Šiaurys 
Pos÷džio pirmininkas - Darius Jonušis. 
Pos÷džio sekretor÷ – Brigita Vazgyt÷. 
 
 

LKF Tarybos pos÷džio dienotvark÷: 
 
 
 
1. Svarstymas d÷l varžybų vadovo sprendimo Nr. 15 (LKČ I etapas, 2008-05-03, Šiauliai) 
(Dalyvauja atstovai iš TAURAGöS SPORTO-TECHNIKOS KLUBO "AUTOROJUS"); 
2. Varžybų organizavimas: 
 1) Lietuvos kartingo čempionato I etapas - įvertinimas, rezultatų patvirtinimas, 
pastabos (Dalyvauja atstovai iš Šiaulių kartingo klubo); 
 2) Lietuvos kartingo čempionato II etapas - pastabos; 
 3) Kitos varžybos - pastabos; 
3. LKČ varžybų teis÷jų patvirtinimas; Reikalavimų teis÷jams patvirtinimas; 
4. Biudžeto svarstymas; 
5. Naujų narių pri÷mimas (VšĮ "Gin auto" (KAUNO TILTAI), VŠĮ "CRG BALTIJA" (CRG 
BALTIJA), Panev÷žio rajono Užmokyklin÷s veiklos susivienijimas); 
6. D÷l atstovų paskyrimo "Baltijos taur÷s" etapams Latvijoje ir Estijoje. 
7. D÷l reikalavimų pramoginių kartų verslo organizavimui sudarymo; 
8. D÷l Tarptautin÷s licencijos išdavimo Sauliui Pocevičiui. 
9. Kiti klausimai. 

 
 

1. Svarstymas d÷l varžybų vadovo sprendimo Nr. 15 (LKČ I etapas, 2008-05-03, Šiauliai); 
 
Varžybų komisaras Darius Grinbergas pristat÷ LKČ I etapo metu įvykusią konfliktinę situaciją tarp 
uždaro parko teis÷jo ir TAURAGöS SPORTO-TECHNIKOS KLUBO "AUTOROJUS" mechaniko. STK 
„AUTOROJUS“ atstovai paaiškino jog suprantą susidariusią situaciją bei atsipraš÷. 
Siūlyta:  
Pareišk÷jui STK „AUTOROJUS“ skirti 100,-Lt baudą bei įsp÷jimą ir paskelbti apie tai LKF internetin÷je 
svetain÷je. Susimok÷jus paskirtą baudą, grąžinti klubui pareišk÷jo licenciją. 
Bendru susitarimu pasiūlymui pritarta. 
Nutarta: 
Pareišk÷jui STK „AUTOROJUS“ skirti 100,-Lt baudą bei įsp÷jimą ir paskelbti apie tai LKF internetin÷je 
svetain÷je. Susimok÷jus paskirtą baudą, grąžinti klubui pareišk÷jo licenciją. 
 
2. Varžybų organizavimas: 
 1) Lietuvos kartingo čempionato I etapo vykusio Šiauliuose - įvertinimas, rezultatų 
patvirtinimas, pastabos: 
Varžybų komisaras Darius Grinbergas pateik÷ šias pastabas: 
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1. Lietuvos kartingo čempionato I etapo organizatorius varžybas apdraud÷ „Renginio 
organizatoriaus civilin÷s atsakomyb÷s draudimu“ tik 50.000,-Lt sumai taip pažeisdamas 
Lietuvos kartingo sporto taisyklių 7.2.1. straipsnio 6 punktą.  

2. Grįžimo zona iš trasos buvo per siaura ir per trumpa, tod÷l visi klas÷s dalyviai po važiavimų 
netelpa ir lieka stov÷ti trasoje; 

3. D÷l dirbančių žmonių skaičiaus nustatymo uždarame parke pagal pareigas: reikalingas 1 
asmuo uždarame parke įleidimui iš dalyvių parko, 1 asmuo uždarame parke išleidimui į trasą; 
1 asmuo uždarame parke įleidimui iš trasos ir 1 asmuo uždarame parke išleidimui į dalyvių 
parką; 

4. Organizatorius privalo pažym÷ti grįžimo „koridorių“ trasoje balta linija, kad išvengti dalyvių 
įvažiavimo į uždarą parką iš trasos trajektorijos; 

5. Organizatorius privalo atnaujinti trasos, dalyvių ir uždaro parko bei evakuacijos planą; 
6. Privaloma organizatoriui perdažyti visas trasos linijas;  
7. Rekomenduojama paskirti atsakingą asmenį už varžybų įvykdymą; 
8. Privaloma perkelti starto liniją (baltą bei geltoną) priekį; 
9. Papildomai numatyti 3 trasos teis÷jų postus; 
10. Organizatorius privalo sudaryti varžybų scenarijų ir jo laikytis.  
11. Evakuatorius (keturratis) privalo dirbti visų varžybų metu, tod÷l reikia paskirti mažiausiai 2 

atsakingus asmenis su šalmais, liemen÷mis bei juos tinkamai instruktuoti. 
12. Reklamines konstrukcijas esančias trasoje reikia perkelti taip, kad netrukdytų teis÷jams 

tinkamai atlikti savo darbo; 
13. Sekretoriate reikia daugiau žmonių. Siūloma nustatyti tokias sekretoriato pareigybes: 1. 

asmuo registracijos metu renkantis startinius mokesčius, o varžybų metu – baudas; 2. 
Sekretor÷ rašanti varžybų komisaro sprendimus (2 kalbom); 3. Sekretor÷s (dvi) 
skaičiuojančios taškus, suvedančios dalyvių sąrašus į kompiuterį; 4. Teis÷ja/as ryšiams su 
dalyviais (išdalina rezultatus, pristato varžybų vadovo sprendimus ir pan.). 5. Ratų 
skaičiuotojas – varto ratų rodymo lenteles. 

14. D÷l pageidaujamo treniruočių skaičiaus siūloma kai kurias klases sujungti ir daryti grup÷mis. 
15. Atkreipti d÷mesį į KSK JUTOS t.y. padangų tiek÷jo pastabas  

a. d÷l elektros trūkumo ir generatoriaus; 
b. d÷l uždaro parko tvarkos sugriežtinimo; 
c. d÷l padangų žym÷jimo perdavimo teis÷jams; 
d. d÷l padangų saugojimo naktį; 
e. d÷l padangų išdavimo skaidymo pagal klases; 

16. D÷l papildomų mokesčių rinkimo – organizatorius visus papildomus mokesčius privaloma 
įtraukti į papildomus nuostatus (elektra, garažai ir pan.); 

Siūlyta:  
Įpareigoti Šiaulių kartingo klubą įgyvendinti visas min÷tas pastabas bei LKST 7.2. straipsnio 
reikalavimus d÷l organizatoriaus pareigų. Taip pat į šias pastabas turi atsižvelgti ir kitų varžybų 
organizatoriai. 
Bendru susitarimu pasiūlymui pritarta. 
Nutarta: 
Įpareigoti Šiaulių kartingo klubą įgyvendinti visas min÷tas pastabas bei LKST 7.2. straipsnio 
reikalavimus d÷l organizatoriaus pareigų. Taip pat į šias pastabas turi atsižvelgti ir kitų varžybų 
organizatoriai. 
 
Siūlyta:  
Šiaulių kartingo klubui ir Všį Rotena netaikyti LKST 7.2.1. straipsnio 3 punkto už nelaiku pateiktus 
varžybų organizavimo dokumentus. Tačiau visiems sekantiems etapams taikyti šią taisyklę be jokių 
išimčių ir papildomų įsp÷jimų. 
Bendru susitarimu pasiūlymui pritarta. 
Nutarta: 
Šiaulių kartingo klubui ir Všį Rotena netaikyti LKST 7.2.1. straipsnio 3 punkto už nelaiku pateiktus 
varžybų organizavimo dokumentus. Tačiau visiems sekantiems etapams taikyti šią taisyklę be jokių 
išimčių ir papildomų įsp÷jimų. 
 
Iškilus diskusijai d÷l padangų išdavimo veiklos organizavimo buvo priimta tokia išdavimo 
schema: 
Padangos įsigyjamos iš anksto pas padangų tiek÷ją KSK JUTA arba varžybų registracijos metu  pas 
tiek÷jo atstovą;  
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Padangų tiek÷jas susimok÷jusiai komandai turi išduoti tai įrodantį „taloną“ su sekretor÷s viza d÷l 
klas÷s ir startinio nr. 
Padangos išduodamos uždarame parke paviljone, kuriame dirba teis÷jas ir padangų tiek÷jo 
atstovas, pateikus min÷tą „taloną“;  
Teis÷jas išduodamas padangas susimontavimui specialiu markeriu ant padangų pažymi klasę ir 
startinį nr.  
Teis÷jas pildo registracijos sąrašą apie padangų išdavimą montavimui bei apie sumontuotų padangų 
gražinimą. Po registracijos sutikrina sąrašus su sekretoriatu – tokiu būdu sutikrinama ar visi dalyviai 
susimontavo padangas. 
Nakties metu organizatorius privalo pasirūpinti padangų saugojimu. 
Padangų išdavimas susimontavimui turi būti vykdomas pagal klases skirtingu laiku. Padangų 
išdavimo tvarkaraštis turi būti nurodytas papildomuose nuostatuose.  
Bendru susitarimu pasiūlymui pritarta. 
 
Darius Jonušis pristat÷ padangų tiek÷jo KSK JUTA pastabą, jog dalyviai nesilaiko Lietuvos kartingo 
čempionato taisyklių 7.6 straipsnio reikalavimų, tod÷l sekančiuose etapuose lietaus atveju gali 
atsirasti uždelsimų d÷l lietaus padangų įsigijimo ir susimontavimų. 
Siūlyta:  Įpareigoti sekretorę Brigitą Vazgytę išsiųsti el.laišku priminimą dalyviams d÷l privalomo 
LKČ taisyklių 7.6 straipsnio įvykdymo. Taip pat įpareigoti varžybų organizatorius  įtraukti nuostatą į 
papildomus nuostatus jog lietaus atveju varžybų tvarkaraščiai nebus keičiami (t.y. nebus skiriama 
papildomai laiko padangų montavimui, įsigijimui). 
Bendru susitarimu pasiūlymui pritarta. 
Nutarta: 
Įpareigoti sekretorę Brigitą Vazgytę išsiųsti el.laišku priminimą dalyviams d÷l privalomo LKČ 
taisyklių 7.6 straipsnio įvykdymo. Taip pat įpareigoti varžybų organizatorius  įtraukti nuostatą į 
papildomus nuostatus jog lietaus atveju varžybų tvarkaraščiai nebus keičiami (t.y. nebus skiriama 
papildomai laiko padangų montavimui, įsigijimui). 
 
Siūlyta: 
Patvirtinti Lietuvos kartingo čempionato I etapo rezultatus, nes nebuvo pateikta jokių protestų. Taip 
pat kadangi pasikeit÷ komandin÷s įskaitos prizininkai – įpareigoti sekretorę Brigitą Vazgytę sukeisti 
komandin÷s įskaitos taures bei per artimiausią „Baltijos taur÷s“ varžybas įteikti Baltijos šalių įskaitos 
taures.  
Skelbti LKČ visų etapų preliminarius rezultatus interneto svetain÷je www.kartingas.lt ne v÷liau negu 
per 2 kalendorines dienas. 
Bendru susitarimu pasiūlymui pritarta. 
Nutarta: 
Patvirtinti Lietuvos kartingo čempionato I etapo rezultatus; 
Įpareigoti sekretorę Brigitą Vazgytę sukeisti  komandines įskaitos taures bei per artimiausią „Baltijos 
taur÷s“ varžybas įteikti šalių įskaitos taures.  
Skelbti LKČ visų etapų preliminarius rezultatus interneto svetain÷je www.kartingas.lt ne v÷liau negu 
per 2 kalendorines dienas. 
 
3. LKČ varžybų teis÷jų patvirtinimas; Reikalavimų teis÷jams patvirtinimas; 
Brigita Vazgyt÷ informavo jog varžybų vadovas Saulius Povilaitis daugiau nebegal÷s teis÷jauti 
varžybose, kadangi metams laiko išvyksta į Bulgariją. 
Eduardas Jakas informavo, kad pagal pateiktą teis÷jų sąrašą pabandys suburti komandą. Sekretor÷ 
Brigita Vazgyt÷ įpareigota nusiųsti Eduardui Jakui teis÷jų pareigybių sąrašą bei varžybų tvarkaraštį. 
Siūlyta: 
Surinkti naują kartingo teis÷jų komandą Lietuvos kartingo čempionato varžyboms. 
Bendru susitarimu pasiūlymui pritarta. 
Nutarta: 
Surinkti naują kartingo teis÷jų komandą Lietuvos kartingo čempionato varžyboms. 
 
4. Biudžeto svarstymas; 
LKF Tarybos nariams išdalintas LKF biudžeto projektas. Sekretor÷ Brigita Vazgyt÷ lauks pastabų 
el.paštu iš visų LKF tarybos narių iki geguž÷s 23 d. (penktadienio), kadangi biudžeto projektas 
nebuvo išsiųstas iš anksto.   
Siūlyta: 
LKF biudžetą svarstyti sekančiame LKF Tarybos pos÷dyje. 
Patvirtinti jog reikia nupirkti 50 vnt. daviklių laikiklių. 
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Atid÷ti 10-20 vnt. daviklių pirkimą iki sekančio LKF Tarybos pos÷džio. 
Bendru susitarimu pasiūlymui pritarta. 
Nutarta: 
LKF biudžetą svarstyti sekančiame LKF Tarybos pos÷dyje. 
Užsakyti 50 vnt. daviklių laikiklių. 
Atid÷ti 10-20 vnt. daviklių pirkimą iki sekančio LKF Tarybos pos÷džio. 
 
5. Naujų narių pri÷mimas (VšĮ "Gin auto" (KAUNO TILTAI), VŠĮ "CRG BALTIJA" (CRG 
BALTIJA), Panev÷žio rajono Užmokyklin÷s veiklos susivienijimas); 
Siūlyta: 
Priimti šiuos klubus į LKF narius: VšĮ "Gin auto" (KAUNO TILTAI), VŠĮ "CRG BALTIJA" (CRG 
BALTIJA), Panev÷žio rajono Užmokyklin÷s veiklos susivienijimas. 
Bendru susitarimu pasiūlymui pritarta. 
Nutarta: 
Priimti šiuos klubus į LKF narius: VšĮ "Gin auto" (KAUNO TILTAI), VŠĮ "CRG BALTIJA" (CRG 
BALTIJA), Panev÷žio rajono Užmokyklin÷s veiklos susivienijimas. 
 
6. D÷l atstovų paskyrimo "Baltijos taur÷s" etapams Latvijoje ir Estijoje. 
Siūlyta: 
„Baltijos taur÷s“ II  etapui (Estija, Rapla) paskirti šiuos delegatus: Ričardą Paškevičių ir Andrių 
Jonelį. Įpareigoti delegatus pateikti ataskaitą bei susiderinti „Baltijos taur÷s“ taisykles kartu su 
Latvijos bei Estijos atstovais. 
Darius Jonušis pasiūl÷ dalinai kompensuoti delegatų kuro išlaidas pagal pateiktus dokumentus. 
Už balsavo: 5. 
Susilaik÷: 2 
Nutarta: 
„Baltijos taur÷s“ II  etapui (Estija, Rapla) paskirti šiuos delegatus: Ričardą Paškevičių ir Andrių 
Jonelį.  
Įpareigoti delegatus pateikti ataskaitą bei susiderinti „Baltijos taur÷s“ taisykles kartu su Latvijos bei 
Estijos atstovais. 
Dalinai kompensuoti delegatų kuro išlaidas pagal pateiktus dokumentus. 
 
7. D÷l reikalavimų pramoginių kartų verslo organizavimui sudarymo; 
Darius Jonušis pristat÷ Lietuvoje esančią situaciją d÷l pramoginių kartų nuomos organizavimo. Šiuo 
metu sparčiai daug÷ja šios paslaugos organizatorių. Naujieji organizatoriai dažniausiai yra nepatyrę 
ir nedaug išmano apie kartingo trasų bei kartų saugumą. Tod÷l atsiranda didesn÷ tikimyb÷ įvykti 
nelaimingiems atsitikimams. Tad kad to išvengti reik÷tų pasitelkiant CIKFIA rekomendacijas, Belgų, 
Prancūzų patirtį suruošti dokumentus, kurie reglamentuotų pramoginių kartų nuomos paslaugos 
organizavimą. 
Siūlyta: 
Įpareigoti Brigitą Vazgytę suruošti dokumentų projektą, reglamentuojantį pramoginių kartų nuomos 
paslaugos organizavimą ir pateikti LKF Tarybai svarstymui. 
Bendru susitarimu pasiūlymui pritarta. 
Nutarta: 
Įpareigoti Brigitą Vazgytę suruošti dokumentų projektą, reglamentuojantį pramoginių kartų nuomos 
paslaugos organizavimą ir pateikti LKF Tarybai svarstymui. 
 
8. D÷l Tarptautin÷s licencijos išdavimo Sauliui Pocevičiui. 
Siūlyta: 
Išduoti Sauliui Pocevičiui tarptautinę licenciją. 
Bendru susitarimu pasiūlymui pritarta. 
Nutarta: 
Išduoti Sauliui Pocevičiui tarptautinę licenciją. 
 
9. Kiti klausimai. 
Nebuvo svarstyti kiti klausimai 
 
 
Pos÷džio sekretor÷        Brigita Vazgyt÷ 
 
Pos÷džio pirmininkas        Darius Jonušis 


