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Dalyvauja: 
LKF atsakingoji sekretor÷ Brigita Vazgyt÷ 
LKF Tarybos nariai: 
Prezidentas Darius Jonušis, Nariai: Ričardas Paškevičius, Eduardas Jakas, Tadas Vaitkevičius, 
Andrius Jonelis, Ramūnas Savickas. 
Svečiai: Darius Grinbergas 
Pos÷džio sekretor÷ – Brigita Vazgyt÷. 
 

Dienotvark÷: 
 
1. D÷l pramoginių kartų veiklos licencijavimo (pridedamas dokumentas). 
2. D÷l sezono uždarymo renginio organizavimo. 
3. D÷l naujos vaikų klas÷s, kuri pakeis RAKET klasę, 2010 metais. 
4. D÷l medžiagos paruošimo ir pateikimo Lietuvos sporto informacijos centrui (Lietuvos sporto 
enciklopedija) (pridedamas dokumentas). 
5. D÷l Lietuvos kartingo sporto kvalifikacinių atskyrių suteikimo. 
6. Kiti klausimai 
 
Darius Grinbergas visų pritarimu pasiūl÷ sekančiame pos÷dyje apsvarstyti pasiūlymus d÷l galimyb÷s 
filmuoti LKČ etapų startą bei tam tikras trasos vietas. Taip pat galbūt apgalvoti „baudos taškų“ 
licencijose sistemą d÷l incidentų suk÷limo. 
 
 
1. D÷l pramoginių kartų veiklos licencijavimo (pridedamas dokumentas). 
Darius Jonušis pateik÷ pažymą iš Vaiko teisių apsaugos tarnybos d÷l įvykio Veis÷jų kartodrome bei 
informaciją iš Šakių varžybų d÷l įvykusio incidento miesto trasoje. Taip pat primin÷, kad pavasarį 
buvo nutarta, jog reikia paruošti minimalius reikalavimus pramoginių kartų veiklai organizuoti. 
Reikalavimų projektas pridedamas. LKF Tarybos nariai pasiūl÷ padaryti šiuos pataisymus: 

1) PRAMOGINIŲ KARTŲ NAUDOJIMO REIKALAVIMAI REKOMENDACIJOS 
2) 5.1.1. punktas Trasos kuriose pramoginiai kartai gali važiuoti didesniu nei 90 km/h greičiu, 

privalo būti atitinkamai suprojektuotos įrengtos. Griežtai rekomenduojame tokias trasas 
projektuoti pagal vietin÷s arba CIK-FIA įstaigos nurodymus tokio tipo trasoms projektuoti 
įrengti ir pasitvirtinti jų atitikimą LKF 

Už sprendimą priimti dokumentą „Pramoginių kartų naudojimo rekomendacijos“ su 
nurodytais pakeitimais, kurios įsigaliotų nuo 2010 sausio 1 d. balsavo 6. 
 
Sekančiam pos÷džiui atidedamas klausimas d÷l pramoginių kartų sertifikavimo tvarkos pri÷mimo bei 
komisijos sudarymo. 
 
2. D÷l sezono uždarymo renginio organizavimo. 
Numatyta preliminari renginio data yra 2009 m. spalio 10 diena.  Atsižvelgiant į ekonominę situaciją 
siūloma varžybų nevykdyti.  
Už sprendimą neorganizuoti varžybų balsavo 6. 
 
Ramūnas Savickas pasiūl÷ 2009 kartingo čempionato apdovanojimo šventę spalio 10 d. surengti 
Aukštadvaryje kartu su tą pačią dieną organizuojamu visų laikų Lietuvos kartingo sporto čempionų ir 
prizininkų bei trenerių ir mechanikų turnyru. Tarybos nariai, primin÷, kad iš LKF biudžeto renginiui 
l÷šų nebus skirta. Už sprendimą organizuoti apdovanojimo šventę Aukštadvaryje, prieš tai 
su Taryba suderinus scenarijų balsavo 6. 
 
3. D÷l naujos vaikų klas÷s, kuri pakeis RAKET klasę, 2010 metais. 
Atsižvelgiant į esamą ekonominę situaciją Darius Jonušis pasiūl÷ pakeisti ankstesnį LKF tarybos 
sprendimą (priimtą prieš 2 metus) ir palikti RAKET klasę dar 2010 metams. Tačiau kaip ir buvo 
nutarta dar 2008 metais jau labai skubu, kad Lietuvos kartingo čempionate atsirastų ir nauja 
konkurencinga klas÷ su fiksuotu nedideliu biudžetu vaikams nuo 8 iki 12 metų. 
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Darius Jonušis informavo, kad iki šiol nebuvo jokių iniciatyvų d÷l naujos klas÷s koncepcijos ir 
įgyvendinimo, tod÷l siūlo tuo užsiimti „Promo sportui“. Organizatorius nupirktų 15 vnt. pilnai 
sukomplektuotų kartingų. Vaikui sezonas kainuotų fiksuotą sumą t.y. 5 treniruočių dienos bei 6 
etapai. Prie šių kartingų dirbtų 3-5 mechanikai. Į biudžetą įskaičiuotos ir padangos, elektriniai 
starteriai. Neįtraukta sportininko ekipiruot÷ (šalmas, pošalmis, kombezonas, batai, pirštin÷s ir t.t.). 
Kaip ir min÷ta ši klas÷ apimtų 8-12 amžiaus vaikų grupę, o įskaita būtų vedama 8-10 ir 10-12 metų.  
Tai būtų „mono“ klas÷ organizuojama vieno organizatoriaus. Kartingai būtų saugomi pas 
organizatorių. Technikai bus skelbiamas konkursas. Tadas Vaitkevičius siūlo tai daryti su Parolin 
technika.  
 
LKF narių prašymu nuspręsta atid÷ti klausimą iki sekančio pos÷džio. Iki kito pos÷džio LKF Tarybos 
nariai turi pateikti naujos vaikų klas÷s koncepciją konkuruojančiais kartais su nedideliu biudžetu 5 
metams. 
 
4. D÷l medžiagos paruošimo ir pateikimo Lietuvos sporto informacijos centrui (Lietuvos 
sporto enciklopedija) (pridedamas dokumentas). 
 
LKF Tarybos narių padaryti pakeitimai pažym÷ti raudonai pridedamame dokumente. 
 
5. D÷l Lietuvos kartingo sporto kvalifikacinių atskyrių suteikimo. 
LKF Tarybos bendru sutarimu nutarta pagaminti plastikines kortele (kaina apie 6,-Lt) su kartingo 
vaizdu, nuotrauka ir numeracija. Bei paskaičiuoti koks būtų ženkliukų biudžetas. Atsakingoji 
sekretor÷ įpareigota padaryti sportininkų sąrašą. Bendru sutartimu nutarta jog įteikimo data gal÷tų 
būti visuotinis suvažiavimas, kadangi iki spalio 10 dienos dar bus neįvykusios visos tarptautin÷s 
varžybos, kurios lems rezultatus. 
 
6. Kiti klausimai 
Darius Jonušis pasiūl÷ artimiausiu metu kai bus visi grįžę iš tarptautinių varžybų surengti visuotinį 
susirinkimą (d÷l 2010 metų kartingo varžybų kalendoriaus, d÷l Lietuvos kartingo sporto bendrųjų 
taisyklių, d÷l Lietuvos kartingo čempionato taisyklių ir pan.) Bendru sutarimu nuspręsta, kad 
visuotinis susirinkimas vyks š.m. lapkričio 14 d. (šeštadienį) 11 val.  Kaune, Pašil÷s g. 122A. 
 
Taip pat bendru sutarimu nuspręsta, kad  sekančiame pos÷dyje bus kalbama apie 2010 m. 
bendrąsias taisykles. 
 
 
 
Pos÷džio sekretor÷          Brigita Vazgyt÷ 


