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Dalyvauja:
Prezidentas Darius Jonušis
Tarybos nariai:
Ramūnas Savickas
Andrius Jonelis
Ričardas Paškevičius
Taurimas Staniulis
Tadas Vaitkevičius
Eduardas Jakas
Taip pat dalyvauja:
Varžybų komisaras Darius Grinbergas
Pos÷džio pirmininkas - Darius Jonušis.
Pos÷džio sekretor÷ – Brigita Vazgyt÷.

LKF Tarybos pos÷džio dienotvark÷:

1. Lietuvos kartingo čempionato II etapo rezultatų patvirtinimas;
2. ArtKart taur÷s I ir II etapo aptarimas ir rezultatų patvirtinimas;
3. Atstovų paskyrimo "Baltijos taur÷s" etapų varžyboms.
4. Biudžeto svarstymas ir tvirtinimas;
5. D÷l varžybų komisaro sprendimo Nr. 7 (D÷l Mindaugo Daunoravičiaus (IJ racing) d÷l
licencijos suspendavimo), 2008-05-24, Aukštadvaris
6. D÷l varžybų komisaro sprendimo Nr. 4 (D÷l Jurijaus Stepenino (Autopunktas) d÷l
licencijos suspendavimo), 2008-05-24, Aukštadvaris
7. 2009 m. padangų pasirinkimo Lietuvos kartingo čempionatui;
8. Vaikų klasių įvedinimas į 2009 m. LKČ;
9. D÷l teis÷jų pareigybių ir minimalaus užmokesčio patvirtinimo;
10. VšĮ Rotenos prašymo svarstymas;
11. Kiti klausimai.
Darius Jonušis pasiūl÷ į dienotvarkę papildomai įtraukti šiuos klausimus:
11.1. Rotax Max klasių varžybų pravedimas kartu su LKČ varžybomis;
Bendru susitarimu pasiūlymui pritarta.

1. Lietuvos kartingo čempionato II etapo rezultatų patvirtinimas.
Darius Jonušis pasiūl÷ LKČ etapų rezultatus tvirtinti bei teikti pastabas el.paštu. Jeigu LKF Tarybos
nariai nepateikia pastabų per 2 d.d. nuo rezultatų išsiuntimo – tokiu būdu rezultatai tampa
patvirtintais.
Siūlyta:
Nustatyti LKČ etapų rezultatų tvirtinimo tvarką: jeigu LKF Tarybos nariai nepateikia pastabų per 2
d.d. nuo rezultatų išsiuntimo – tokiu būdu rezultatai tampa patvirtintais.
Bendru susitarimu pasiūlymui pritarta.
Nutarta:
Nustatyti LKČ etapų rezultatų tvirtinimo tvarką: jeigu LKF Tarybos nariai nepateikia pastabų per 2
d.d. nuo rezultatų išsiuntimo – tokiu būdu rezultatai tampa patvirtintais.
3. Atstovų paskyrimo "Baltijos taur÷s" etapų varžyboms.
Darius Jonušis pasiūl÷ sudaryti asmenų sąrašą, kurie gal÷tų būti atstovais Baltijos taur÷s varžybose
bei jiems išduoti tai liudijančius raštus.
Siūlyta:

Sudaryti asmenų sąrašą, kurie gal÷tų būti atstovais Baltijos taur÷s varžybose bei jiems išduoti tai
liudijančius raštus.
Siūlomų asmenų sąrašas:
• Eduardas Jakas
• Andrius Jonelis
• Ričardas Paškevičius
• Tadas Vaitkevičius
• Ramūnas Savickas
• Igoris Gorpinecas
Bendru susitarimu pasiūlymui pritarta
Nutarta:
Šiuos asmenis paskirti atstovais Baltijos taur÷s varžybose bei jiems išduoti tai liudijančius raštus.
• Eduardas Jakas
• Andrius Jonelis
• Ričardas Paškevičius
• Tadas Vaitkevičius
• Ramūnas Savickas
• Igoris Gorpinecas
4. Biudžeto svarstymas ir tvirtinimas.
Darius Jonušis pasiūl÷ visas surinktas baudas skirti priziniam fondui LKČ klasių bendrai įskaitai
apdovanoti paskirstant surinktą pinigų sumą po paskutinio etapo. Taip pat buvo pasiūlyta įpareigoti
LKF sekretorę paskelbti šią informaciją interneto svetain÷je www.kartingas.lt.
Siūlyta:
Surinktas baudas skirti priziniam fondui LKČ klasių bendrai įskaitai apdovanoti paskirstant surinktą
pinigų sumą po paskutinio etapo. Įpareigoti LKF sekretorę paskelbti šią informaciją interneto
svetain÷je www.kartingas.lt.
Bendru susitarimu pasiūlymui pritarta
Nutarta:
Surinktas baudas skirti priziniam fondui LKČ klasių bendrai įskaitai apdovanoti paskirstant surinktą
pinigų sumą po paskutinio etapo. Įpareigoti LKF sekretorę paskelbti šią informaciją interneto
svetain÷je www.kartingas.lt.
Pateiktas pasiūlymas d÷l patirtų LKF Tarybos narių kuro išlaidų kompensacijos kelion÷ms į
pos÷džius.
Siūlyta:
Kompensuoti LKF Tarybos nariams kuro išlaidas kelion÷ms į pos÷džius.
Bendru susitarimu pasiūlymui pritarta
Nutarta:
Kompensuoti LKF Tarybos nariams kuro išlaidas kelion÷ms į pos÷džius.
LKF sekretor÷ pasiūl÷ įpareigoti Tadą Vaitkevičių pateikti tech.komisijos įrangos, medžiagų ir kt.
reikalingų daiktų sąmatą per 2 savaites nuo pos÷džio datos.
Siūlyta:
Įpareigoti Tadą Vaitkevičių pateikti tech.komisijos įrangos, medžiagų ir kt. reikalingų daiktų sąmatą
per 2 savaites nuo pos÷džio datos.
Bendru susitarimu pasiūlymui pritarta
Nutarta:
Įpareigoti Tadą Vaitkevičių pateikti tech.komisijos įrangos, medžiagų ir kt. reikalingų daiktų sąmatą
per 2 savaites nuo pos÷džio.
Darius Jonušis pasiūl÷ LKF kaklo juostelių gamybą atid÷ti sekančiam sezonui.
Siūlyta:
LKF kaklo juostelių gamybą atid÷ti sekančiam sezonui.
Bendru susitarimu pasiūlymui pritarta
Nutarta:
LKF kaklo juostelių gamybą atid÷ti sekančiam sezonui.
LKF sekretor÷ primin÷, jog yra sutarta su teis÷jais jog šie tur÷s savo v÷liavas bei liemenes, tod÷l
nereikia traukti v÷liavų ir liemenių gamybos kaštų į biudžetą.
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Siūlyta:
Nebetraukti teis÷jų liemenių bei v÷liavų gamybos kaštų į biudžetą.
Bendru susitarimu pasiūlymui pritarta
Nutarta:
Nebetraukti teis÷jų liemenių bei v÷liavų gamybos kaštų į biudžetą.
Darius Jonušis pasiūl÷ nepirkti spausdintuvo ir kompiuterio chronometravimui, o nuomoti iš teis÷jų,
kurie dirba su chronometravimo įranga.
Siūlyta:
Nepirkti spausdintuvo ir kompiuterio chronometravimui, o nuomoti iš teis÷jų, kurie dirba su
chronometravimo įranga.
Bendru susitarimu pasiūlymui pritarta
Nutarta:
Nepirkti spausdintuvo ir kompiuterio chronometravimui, o nuomoti iš teis÷jų, kurie dirba su
chronometravimo įranga.
5. D÷l varžybų komisaro sprendimo Nr. 7 (D÷l Mindaugo Daunoravičiaus (IJ racing) d÷l
licencijos suspendavimo), 2008-05-24, Aukštadvaris
Varžybų komisaras Darius Grinbergas pristat÷ Mindaugo Daunoravičiaus situaciją: pusfinalio
važiavimo metu įvyko kontaktas, tod÷l rezultatas buvo auliuotas, o finalinio važiavimo metu taip pat
buvo pasikartojantys kontaktai, tod÷l buvo priimtas sprendimas suspenduoti licenciją.
Darius Jonušis pateik÷ Prancūzijos čempionato rezultatus, kuriuose matosi jog Mindaugas
Daunoravičius dalyvavo varžybose žinodamas, kad to negali daryti, nes licencija buvo suspenduota.
Siūlyta:
1 variantas: Tadas Vaitkevičius pasiūl÷ suspenduoti licenciją nustatytam laikui, bei apie tai pranešti
Italijos ir Prancūzijos kartingo federacijas.
2 variantas: Darius Grinbergas pasiūl÷ suspenduoti lenktynininko licenciją iki nebus sumok÷ta
5000,-Lt bauda.
3 variantas: Darius Jonušis pasiūl÷ siekiant išvengti ateityje tokių lenktynininko veiksmų imtis
edukacinių priemonių ir įpareigoti Mindaugą Daunoravičių artimiausiame Lietuvos kartingo
čempionato etape (Šiauliai, birželio 28 d.) sudalyvauti ne kaip lenktynininkui, o kaip varžybų
technikin÷s komisijos steb÷toju. Šiose varžybose Mindaugui Daunoravičiui draudžiama dalyvauti
varžybose. Tech.komisaras Tadas Vaitkevičius tur÷s pateikti lenktynininko veiklos įvertinimą. Jeigu
įvertinimas bus neigiamas arba lenktynininkas neatvyks į varžybas lenktynininko licencija bus
suspenduojama iki sezono pabaigos informuojant ir Italijos bei Prancūzijos kartingo federacijas.
Lenktynininkas, neatvykęs į Šiaulių etapą d÷l pateisinamos priežasties, turi atvykti į sekantį Lietuvos
kartingo čempionato etapą Vilniuje ir čia sudalyvauti ne kaip lenktynininkui, o kaip varžybų
technikin÷s komisijos steb÷toju. Tokiu atveju Mindaugui Daunoravičiui draudžiama dalyvauti IV
etapo varžybose. Tech.komisaras Tadas Vaitkevičius taip pat tur÷s pateikti lenktynininko veiklos
įvertinimą. Jeigu įvertinimas bus neigiamas lenktynininko licencija bus suspenduojama iki sezono
pabaigos informuojant ir Italijos bei Prancūzijos kartingo federacijas. Jeigu bus praleisti abu
artimiausi etapai – pareišk÷jui bus skiriama 10.000,-Lt pinigin÷ bauda. Lenktynininkas privalo
pristatyti lenktynininko licenciją į LKF biurą. Pareišk÷jas įpareigojamas pasirūpinti lenktynininko
gerbūviu varžybų metu.
Už 1 variantą balsavo 0;
Už 2 variantą balsavo 2;
Už 3 variantą balsavo 5;
Nutarta:
Įpareigoti Mindaugą Daunoravičių artimiausiame Lietuvos kartingo čempionato etape (Šiauliai,
birželio 28 d.) sudalyvauti ne kaip lenktynininkui, o kaip varžybų technikin÷s komisijos steb÷toju.
Šiose varžybose Mindaugui Daunoravičiui draudžiama dalyvauti varžybose. Tech.komisaras Tadas
Vaitkevičius tur÷s pateikti lenktynininko veiklos įvertinimą. Jeigu įvertinimas bus neigiamas arba
lenktynininkas neatvyks į varžybas lenktynininko licencija bus suspenduojama iki sezono pabaigos
informuojant ir Italijos bei Prancūzijos kartingo federacijas. Lenktynininkas, neatvykęs į Šiaulių
etapą d÷l pateisinamos priežasties, turi atvykti į sekantį Lietuvos kartingo čempionato etapą Vilniuje
ir čia sudalyvauti ne kaip lenktynininkui, o kaip varžybų technikin÷s komisijos steb÷toju. Tokiu
atveju Mindaugui Daunoravičiui draudžiama dalyvauti IV etapo varžybose. Tech.komisaras Tadas
Vaitkevičius taip pat tur÷s pateikti lenktynininko veiklos įvertinimą. Jeigu įvertinimas bus neigiamas
lenktynininko licencija bus suspenduojama iki sezono pabaigos informuojant ir Italijos bei
Prancūzijos kartingo federacijas. Jeigu bus praleisti abu artimiausi etapai – pareišk÷jui bus skiriama
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10.000,-Lt pinigin÷ bauda. Lenktynininkas privalo pristatyti lenktynininko licenciją į LKF biurą.
Pareišk÷jas įpareigojamas pasirūpinti lenktynininko gerbūviu varžybų metu.
6. D÷l varžybų komisaro sprendimo Nr. 4 (D÷l Jurijaus Stepenino (Autopunktas) d÷l
licencijos suspendavimo), 2008-05-24, Aukštadvaris
Varžybų komisaras Darius Grinbergas pristat÷ situaciją d÷l Jurijaus Stepenino nepagarbos
oficialiems asmenims bei už blogą pavyzdį jaunimui.
Darius Jonušis taip pat informavo jog Jurijus Stepeninas dalyvavo Latvijos čempionato etape
vykusiame Kandavos trasoje.
Siūlyta:
Darius Grinbergas pasiūl÷ diskvalifikuoti lenktynininką vienoms varžyboms.
Ričardas Paškevičius pasiūl÷ ir diskvalifikuoti ir skirti nustatytą piniginę baudą.
Ramūnas Savickas, Eduardas Jakas ir Ričardas Paškevičius pasiūl÷ skiri 1000,-Lt baudą.
Tadas Vaitkevičius – 500,-Lt baudą.
Tauras Staniulis – 300,-Lt baudą
Darius Jonušis pasiūl÷ piniginę baudą paskistyti taip: 500,-Lt Jurijui Stepeninui ir 500,-Lt pareišk÷jui
AUTOPUNKTAS.
Už balsavo 7
Nutarta:
Skirti 500,-Lt piniginę baudą Jurijui Stepeninui ir 500,-Lt piniginę baudą pareišk÷jui AUTOPUNKTAS.
7. 2009 m. padangų pasirinkimo Lietuvos kartingo čempionatui
Siūlyta:
Nukelti svarstymą kitam pos÷džiui.
Bendru susitarimu pasiūlymui pritarta
Nutarta:
Nukelti svarstymą kitam pos÷džiui.
8. 2009 m. LKČ klasių koncepcija;
Siūlyta:
Nukelti svarstymą kitam pos÷džiui. O iki pos÷džio surinkti pasiūlymus el.paštu d÷l Lietuvos kartingo
čempionato amžiaus grupių paskirstymo.
Bendru susitarimu pasiūlymui pritarta
Nutarta:
Nukelti svarstymą kitam pos÷džiui. O iki pos÷džio surinkti pasiūlymus el.paštu d÷l Lietuvos kartingo
čempionato amžiaus grupių paskirstymo.
9. D÷l teis÷jų pareigybių ir minimalaus užmokesčio patvirtinimo;
Pateiktos pastabos varžybų vadovo teis÷jų sąrašui:
- užtenka 1 sv÷r÷jo;
- Varžybų vadovo pareigybę papildyti saugumo ir trasos teis÷jo pareigomis;
- išbraukti kuro užpylimo zonos kontrolieriaus pareigybę;
- trasos steb÷tojų skaičius įvairiuose trasose skiriasi, tod÷l turi būti nurodyta kiek trasos
steb÷tojų kokioje trasoje yra numatoma;
Bendru susitarimu pasiūlymui pritarta
Nutarta:
Patvirtinti varžybų teis÷jų sąrašą su šiomis pastabomis:
- užtenka 1 sv÷r÷jo;
- Varžybų vadovo pareigybę papildyti saugumo ir trasos teis÷jo pareigomis;
- išbraukti kuro užpylimo zonos kontrolieriaus pareigybę;
- trasos steb÷tojų skaičius įvairiuose trasose skiriasi, tod÷l turi būti nurodyta kiek trasos
steb÷tojų kokioje trasoje yra numatoma;
10. VšĮ Rotenos prašymo svarstymas
Darius Jonušis pristat÷ situaciją: už įrangą dar iki 2008 m. gruodžio m÷nesio reik÷s mok÷ti
nuomą, tod÷l atleisti nuo chronometravimo įrangos nuomos mokesčio varžybų organizatorius yra
netikslinga.
Siūlyta:
Ramūnas Savickas siūl÷ patenkinti prašymą d÷l atleidimo nuo chronometravimo įrangos
nuomos mokesčio.
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Už balsavo 2
Prieš balsavo 4
Susilaik÷ 1
Nutarta:
Nepatenkinti Všį Rotena, Všį Artikarta ir Šiaulių kartingo klubo prašymo d÷l atleidimo nuo
chronometravimo įrangos nuomos mokesčio.
11. Kiti klausimai.
11.1. Rotax Max klasių varžybų pravedimas kartu su LKČ varžybomis;
Darius Jonušis pasiūl÷ pasvarstyti ar verta Lietuvos kartingo čempionato etapų metu organizuoti ir
Rotax Max varžybas, kadangi jų metu važiuoja nedaug dalyvių, bet varžybų tvarkaraštis labai
užsitęsia ir Lietuvos kartingo čempionato dalyviai turi laukti apdovanojomo iki v÷laus vakaro.
Siūlyta:
Įpareigoti organizatorius Lietuvos kartingo čempionato varžybų metu nevykdyti Rotax Max klasių
varžybų, o šias varžybas vykdyti kitomis dienomis, arba vykdyti tik po Lietuvos kartingo čempionato
etapo apdovanojimo.
Už balsavo 6
Prieš balsavo 1
Nutarta:
Įpareigoti organizatorius Lietuvos kartingo čempionato varžybų metu nevykdyti Rotax Max klasių
varžybų, o šias varžybas vykdyti kitomis dienomis, arba vykdyti tik po Lietuvos kartingo čempionato
etapo apdovanojimo.

Pos÷džio sekretor÷

Brigita Vazgyt÷

Pos÷džio pirmininkas

Darius Jonušis
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