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Dalyvauja: 
LKF prezidentas Darius Jonušis, LKF atsakingoji sekretor÷ Brigita Vazgyt÷ 
Nariai: 
 pagal pridedamą priedą Nr.1 (1 lapas) 
 Viso dalyvauja 13 narių 
Svečiai: 
 Viso dalyvauja 11 svečių (priedą Nr.1, 6 lapas). 
Pos÷džio pirmininkas - Darius Jonušis. 
Pos÷džio sekretor÷ – Brigita Vazgyt÷. 
 
 

Dienotvark÷: 
 
 

1. 2008 m. LKF veiklos ataskaita. 

2. 2008 m. LKF finansin÷ ataskaita. 

3. Atnaujintų LKF įstatų aptarimas ir tvirtinimas. 

4. 2009 m. Lietuvos kartingo sporto taisyklių aptarimas. 

5. 2009 m. Lietuvos kartingo čempionato taisyklių aptarimas. 

6. 2009 m. Lietuvos kartingo čempionato techninių reikalavimų aptarimas. 

7. LKF Arbitražo teismo arbitrų ir pirmininko rinkimai. 

 

Svarstyta: D÷l suvažiavimo sekretoriaus ir pirmininko 
D.Jonušis pasiūl÷, kad suvažiavimui sekretoriautų B.Vazgyt÷, o pirmininkautų Darius Jonušis. 
Pasiūlymui pritarta vienbalsiai. 
Nutarta: Pos÷džio sekretor÷ B.Vazgyt÷, o pirmininkas D.Jonušis. 
 
Svarstyta: D÷l pos÷džio dienotvark÷s 
D.Jonušis pasiūl÷ patvirtinti dienotvarkę (priedas Nr. 2 – LKF narių visuotinio eilinio susirinkimo 
santrauka (toliau – ataskaita), 3 lapas). 
Pasiūlymui pritarta vienbalsiai. 
Nutarta: Patvirtinti suvažiavimo dienotvarkę: 

1. 2008 m. LKF veiklos ataskaita. 
2. 2008 m. LKF finansin÷ ataskaita. 
3. Atnaujintų LKF įstatų aptarimas ir tvirtinimas. 
4. 2009 m. Lietuvos kartingo sporto taisyklių aptarimas. 
5. 2009 m. Lietuvos kartingo čempionato taisyklių aptarimas. 
6. 2009 m. Lietuvos kartingo čempionato techninių reikalavimų aptarimas. 
7. LKF Arbitražo teismo arbitrų ir pirmininko rinkimai. 

 
1. 2008 m. LKF veiklos ataskaita. 
D.Jonušis pristat÷ veiklos ataskaitą (priedas Nr. 2 – LKF narių visuotinio eilinio susirinkimo 
santrauka, 4-5 lapai).  
R.Griška (KSK Juta atstovas) pateik÷ pastabą, kad ataskaitoje čempionato etapuose dalyvių skaičius 
tur÷tų būti išskaidytas ir turi būti pateikta tik Lietuvos kartingo čempionato įskaitos dalyvių skaičius. 
D.Jonušis pasiūl÷, pritarti, kad B.Vazgyt÷ atsiųstų visiems el.paštu R.Griškos nurodytą lentelę. 
Pasiūlymui pritarta vienbalsiai. 
Nutarta: Įpareigoti B.Vazgytę persiųsti visiems informaciją el.paštu apie tik Lietuvos kartingo 
čempionato įskaitos dalyvių statistiką. 
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R.Griška (KSK Juta atstovas) pareišk÷ pastabą jog nebuvo ardomi varikliai viso LKČ metu. Taip pat 
svarbu informuoti narius apie taisyklių pakeitimus 2009 metams po LKF Tarybos sprendimų. 
Taip pat R.Griška pareišk÷ pastabą jog depozito padalinimas į gražinamą ir negražinamą yra 
tiesioginis startinio mokesčio padidinimas, tod÷l ateityje yra prašymas atskirti mokesčius už 
paslaugas, kurias galima pirkti arba ne nuo privalomo startinio mokesčio. 
E.Gutaravičius (Nanosporto atstovo) papraš÷ pateikti licencijų išskaidymą pagal kategorijas. 
K.Gracholskis (Sporto klubas RKV) papraš÷ pateikti licencijų išskaidymą pagal klases ir varžybas. 
Pasiūlymams pritarta vienbalsiai. 
Nutarta:  
Patvirtinti LKF 2008 m. veiklos ataskaitą. 
Įpareigoti B.Vazgytę persiųsti visiems informaciją el.paštu: 

� LKF Tarybos pos÷džio protokolus 
� Licencijų išskaidymą pagal kategorijas 
� Licencijų išskaidymą pagal klases ir varžybas 

 
2. 2008 m. LKF finansin÷ ataskaita. 
D.Jonušis pristat÷ finansinę ataskaitą (priedas Nr. 2 – LKF narių visuotinio eilinio susirinkimo 
santrauka, 6-7 lapai); 
V.Guzevičius pateik÷ pastabą jog labai brangios informacijos platinimo, spaudos pranešimo 
paslaugos. Tod÷l pareikštas prašymas atsakingosios sekretor÷s pasidom÷ti kiek kitiems metams 
kainuotų video reportažų paruošimas. 
Pamin÷jo, jog patalpų nuoma, telefoninių pokalbių paslaugos 2008 m. LKF nieko nekainavo, kadangi 
buvo naudojamos UAB „Promo sportas“ biuro patalpos, konferencijų sal÷ bei telefonai. 
N.Beržinis papraš÷ patikslinti 6.7. išlaidų punktą. 
D.Jonušis paaiškino jog šią sumą sudaro licencijų mokestis LASF, draudimas, naryst÷s mokestis 
teis÷jų klubui (Teis÷jai kurie teis÷javo pirmus etapus, taip pat tech.komisaro Tado Vaitkevičiaus ir 
Igorio Gorpineco, chronometruotojo Juliaus Vazgio ir Dainiaus Danielevičiaus, varžybų komisaro 
Dariaus Grinbergo – jie teis÷javo visą sezoną). Taip pat į šią sumą bus įtraukta ir teis÷jų seminaras 
ir licencijų išdavimo mokesčiai – Aukštadvario, Vilniaus kartodromų darbuotojų, kurie teis÷jaus 
žiemos taur÷s metu. 
R.Griška pareišk÷ pastabą jog spaudos atstovas visai nebendravo su sportininkais, tod÷l būtų 
aktualu jog dom÷tųsi ne tik varžybomis, bet ir pačiais sportininkais ir jų pasiekimais. 
Pasiūlymams pritarta vienbalsiai. 
Nutarta:  
Patvirtinti LKF 2008 m. finansinę ataskaitą. 
Įpareigoti B.Vazgytę pasidom÷ti kiek kitiems metams kainuotų video reportažų paruošimas. 
Įpareigoti organizatorius nerinkti mokesčių tiesiogiai padidinančių startinį mokestį. 
 
 
3. Atnaujintų LKF įstatų aptarimas ir tvirtinimas (pridedamas Priedas Nr.3). 
Darius Jonušis pasiūl÷ balsuoti už atnaujintų įstatų projekto 8.2.4 punkto 2 variantus: 

a) Lietuvos kartingo sporto taisykles ir Lietuvos kartingo čempionato taisykles bei techninius 
reikalavimus tvirtina LKF suvažiavimas. 

b) Lietuvos kartingo sporto taisykles ir Lietuvos kartingo čempionato taisykles bei techninius 
reikalavimus tvirtina LKF Taryba pagal veiklos nuostatuose nurodytą procedūrą 

„Už“ a variantą balsavo: 4 
„Už“ b variantą balsavo: 9 
Nutarta: 
Įstatuose įrašyti - Lietuvos kartingo sporto taisykles ir Lietuvos kartingo čempionato taisykles bei 
techninius reikalavimus tvirtina LKF Taryba pagal veiklos nuostatuose nurodytą procedūrą. 
 
Darius Jonušis pasiūl÷ balsuoti už atnaujintų įstatų projekto 8.1 punkto 2 variantus, kurie galios nuo 
naujų rinkimų: 

a) LKF Prezidentas renkamas 4 metų kadencijai 
b) LKF Prezidentas renkamas 2 metų kadencijai 

„Už“ a variantą balsavo: 5 
„Už“ b variantą balsavo: 8 
Nutarta: 
Įstatuose įrašyti - LKF Prezidentas renkamas 2 metų kadencijai 
 
Darius Jonušis pasiūl÷ sudaryti darbo grupę galutinei įstatų redakcijai paruošti: 
B.Vazgyt÷ 
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N.Beržinis 
R.Savickas 
„Už“ balsavo: 12 
„Prieš“ balsavo: 1 
Nutarta: 
Sudaryti darbo grupę (B.Vazgyt÷, N.Beržinis, R.Savickas) galutinei įstatų redakcijai paruošti. 
 
4. 2009 m. Lietuvos kartingo sporto taisyklių aptarimas (Priedas Nr. 4). 
5. 2009 m. Lietuvos kartingo čempionato taisyklių aptarimas (Priedas nr. 5). 
R.Griška pamin÷jo jog reikia pataisyti  3 straipsnio apibr÷žimą kartas – negali būti vartojamas 
terminas „kartingas“ t.y. turi būti „kartingo“. Taip pat pareišk÷ prašymą išaiškinti sąvoką lenktyn÷s. 
Kadangi taisykl÷se vartojama sąvoka „lenktyn÷s“ yra netinkamai interpretuojama. Bendru sutarimu 
nutarta, jog papildomuose nuostatuose  
Taip pat išreikštas pageidavimas jog būtų sukonkretintas 11.4 punktas – t.y. kur ir kada galima 
teikti išorinę pagalbą. 
7.2.1. straipsnio 6 punkte bendru sutarimu nuspręsta nieko nekeisti. 
Pareikštas pageidavimas suformuluoti „greito pajud÷jimo iš vietos“ sąvoką ir veiksmo atlikimo vietą 
bei laiką. 
18.2 straipsnis – įsiv÷lusi klaida ne 15mm, o 15 cm, taip pat reikia patikrinti kitus parametrus pagal 
tarptautinius reikalavimus. 
Bendru sutartimu nutarta jog R.Griška pateiks pasiūlymą d÷l 14 straipsnio suformulavimo: Startas, 
Starto procedūros. 
Taip pat remiantis tarptautiniais reikalavimais suformuluoti 11.1 ir 12.1 straipsnio nuostatas aiškiai 
ir tiksliai. 
R.Griška pasiūl÷ Rotax MAX Senior ir Junior sujungti į vieną važiavimą ir vykdyti kartu su LKČ. 
A.Jonelis taip pat nemato kliūčių sujungti ir ROK ir ROK Junior kartu su Rotax MAX Senior ir Junior. 
V.Guzevičius pateik÷ pasiūlymą galbūt sujungti Rotax Max DD2 su KZ2. 
D.Jonušis pasiūl÷ patvirtinti, kad iki gruodžio 31 d. LKF nariai turi pareikšti pastabas el.paštu 
lkf@kartingas.lt arba faksu 8(5)2757987. 
„Už“ balsavo: 12 
Susilaik÷: 1 
Nutarta: 
LKF nariai turi pareikšti pastabas d÷l Lietuvos kartingo sporto taisyklių ir d÷l Lietuvos kartingo 
čempionato taisyklių el.paštu lkf@kartingas.lt arba faksu 8(5)2757987 iki š.m. gruodžio 31 d. 
 
6. 2009 m. Lietuvos kartingo čempionato techninių reikalavimų aptarimas. 
D.Jonušis pristat÷ LMITKC komandos vadovo (Zdislavo Paškevičiaus) pastabas. 
V.Guzevičius pasiūl÷ paleisti padangas laisvas ir padaryti žym÷jimus po kvalifikacinių važiavimų. 
D.Jonušis pasiūl÷ padangas naudoti irgi 2 etapams kaip ir F-Mini, bet padangas teikiamas 
distributoriaus. R.Griška pritar÷ šiam pasiūlymui. 
D.Jonušis pasiūl÷ patvirtinti, kad iki gruodžio 31 d. LKF nariai turi pareikšti pastabas el.paštu 
lkf@kartingas.lt arba faksu 8(5)2757987. 
Pasiūlymams pritarta vienbalsiai. 
Nutarta: 
LKF nariai turi pareikšti pastabas d÷l Lietuvos čempionato techninių reikalavimų el.paštu 
lkf@kartingas.lt arba faksu 8(5)2757987 iki š.m. gruodžio 31 d. 
 
7. LKF Arbitražo teismo arbitrų ir pirmininko rinkimai (Priedas Nr. 6). 
D.Jonušis atsižvelgdamas į LASF patirtį siūlo į LKF Arbitražo teismą įtraukti juristą. Tokią sąlygą 
įtraukti ir įstatų redakciją ir arbitražo teismo nuostatus. Taip pat LKF Arbitražo teismo nuostatuose 
būtina įterpti sąlygą jog gali būti pakviesti garbingi ir kompetentingi asmenys. 
Po ilgų diskusijų D.Jonušis pasiūl÷ dabar palikti galioti esamą LKF Arbitražo teismo sud÷tį 
(Pirmininkas R.Austinskas, nariai: V.Vaškys, J.Dereškevičius) iki bus pasiūlyti konkretūs kandidatai. 
„Už“ balsavo: 12 
Susilaik÷: 1 
Nutarta: 
Palikti galioti esamą LKF Arbitražo teismo sud÷tį iki bus pasiūlyti konkretūs kandidatai. 
 
 
Pos÷džio sekretor÷        Brigita Vazgyt÷ 
 
Pos÷džio pirmininkas        Darius Jonušis 


