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DARBOTVARK Ė 
 

1. Dėl padangų distribucijos ir tiek ėjo pasirinkimo. 
2. Dėl Lietuvos kartingo čempionato klasių. 
3. Dėl Lietuvos kartingo čempionato tvarkaraščio. 
4. Dėl saugaus varžybų organizavimo komiteto. 
5. Kiti klausimai. 
 
1. SVARSTYTA  padangų distribucija ir tiek ėjo pasirinkimas.  
Ramūnas Savickas informavo, kad yra gautas JUTOS pasiūlymas dėl padangų distribucijos 2010 
metų Lietuvos kartingo čempionatui (priedas Nr. 1).  
Tadas Vaitkevičius kalbėjo apie tai, kad YJB skamba gražiai, bet jos nehomologuotos. Tiktų YJB 
su sąlyga, kad tiekėjas užtikrins kiekvienam etapui vienodos serijos padangas klasėms, kuriose yra 
padangų distribucija (tai yra tos trys raidelės turi būti vienodos visiems dalyviams). 
Ramūnas Savickas, kalbėjo apie tai, kad distributorius privalės  užtikrinti serijos vienodumą 
kiekvienų varžybų metu. 
Ramūnas Savickas pasiūlė balsuoti už JUTOS pasiūlymo priėmimą. 
Vienbalsiai pritatarta JUTOS pasiūlymui. 
NUTARTA. Priimti JUTOS pasiūlymą ir 2010 m. Lietuvos kartingo čempionate naudoti 
Bridgestone YJB padangas, bei Bridgestone YKP – lietaus padangas. 
 
2. SVARSTYTA Lietuvos kartingo čempionato klasės. 
Ramūnas Savickas kalbėjo, kad 2010 m. Lietuvos kartingo čempionate numatomos klasės: RAKET, 
ROK, KZ2+, ROTAX MAX (Junior, Senior, ir DD2/DD2 Masters klasės).  
Tadas Vaitkevičius pabrėžė, kad KZ2+ klasė apjungų KZ2 ir ICC klases, „neišeinant“  iš vienodos 
kubatūros. 
Tadas Vaitkevičius kalbėjo apie tai, kad galima būtų įvesti F klasę, pavadinant Formulė MINI. Ši 
klasė turėtų tik Taurės statusą. Šioje klasėje galėtų varžytis vaikai nuo 7 iki 12 metų. 
PROMOSPORTAS būtų organizatorius – organizuotų važybas, rinktų vaikus, vykdytų treniruotes ir 
panašiai; JUTA – būtų klasės finansuotojas, VšĮ ARTIKARTA – atliktų techninę priežiūrą.   
Ričardas Paškevičius kalbėjo ir akcentavo tai, kad ši klasė galima tik su viena sąlyga, kad 1 metai 
būtų lyg ir bandomasis laikotarpis ir turėtų tik TAURĖS statusą, o vėliau, pasiteisinus, šiam 
modeliui – galimas dar 2 metų laikotarpis čempionato lygmenyje.  
Ramūnas Savickas pasiūlė balsuoti už 2010 m. čempionato klases – RAKET, ROK, KZ2+, ROTAX 
MAX (Junior, Senior, ir DD2/DD2 Masters). 
Vienbalsiai pritatarta šiam pasiūlymui. 



Ramūnas Savickas pasiūlė balsuoti už papildomą, Taurės statusą turėsiančios klasės Formulė MINI 
įtraukimą į Lietuvos kartingo čempionato kalendorių. 
Už balsavo – 4, susilaikė – 2: Tadas Vaitkevičius ir Vitalijus Gudzenko.  
NUTARTA. Patvirtinti 2010 m. Lietuvos kartingo čempionato klases: RAKET, ROK, KZ2+, 
ROTAX MAX (Junior, Senior, ir DD2/DD2 Masters) ir papildomą Taurės statusą turėsiančią klasę 
- Formulė MINI.  
 
3. SVARSTYTA 2010 m. Lietuvos kartingo čempionato tvarkaraštis. 
Ramūnas Savickas kalbėjo apie tai, kad yra paruoštas preliminarus čempionato tvarkaraštis, taip pat 
klausė ar daryti 7 etapus ir atidarymą, ar pasirinkti kitą variantą – atidarymas būtų kaip įskaitinis 
etapas.  
Ričardas Paškevičius kalbėjo, kad atidarymas nereikalingas, geriau daryti įskaitinį etapą.  
Dauguma dalyvių siūlė tikslų tvarkaraščio svarstymą atidėti kitam LKF tarybos posėdžiui.  
NUTARTA . Įpareigoti Ramūną Savicką ir Redą Vaikšnorienę sekančiam LKF tarybos posėdžiui 
paruošti patikslintą 2010 m. Lietuvos kartingo čempionato tvarkaraštį, atkreipiant dėmesį į LASF 
varžybų tvarkaraštį. 
 
4. SVARSTYTA. Saugaus varžybų organizavimo komitetas. 
Tadas Vaitkevičius pasiūlė, kad visa LKF taryba būtų saugaus varžybų organizavimo komitetas.  
Ramūnas Savickas pasiūlė į komiteto darbą įtraukti Marių Mikuševičių. 
Ramūnas Savickas pasiūlė balsuoti už saugaus varžybų organizavimo komiteto sudėtį. 
Vienbalsiai pritatarta šiam pasiūlymui. 
NUTARTA. Patvirtinti saugaus varžybų organizavimo komiteto sudėtį: Ramūnas Savickas, Tadas 
Vaitkevičius, Nerijus Beržinis, Ričardas Paškevičius, Raimondas Neverdauskas, Vitalijus 
Gudzenko, Renaldas Klimanskas, Marius Mikuševičius. 
 
5. SVARSTYTA Arvydo Bartusevičiaus klausimas dėl Laisvos klasės dalyvavimo Lietuvos 
čempionato varžybose. 
Tadas Vaitkevičius pasiūlė, kad Laisvoje klasėjė gali važiuoti kartai be pavarų dėžės ir su,  
varikliais, kurių darbinis tūris ne didesnis kaip 125 kub. cm. bei naudojant dėvėtas padangas. 
Ramūnas Savickas pasiūlė balsuoti už Laisvos klasės (kartai be pavarų dėžės, variklio darbinis tūris 
ne didesnis kaip 125 kub. cm.) dalyvavimą Lietuvos kartingo čempionato varžybose, tačiau 
nesuteikiant Čempiono vardo. 
Vienbalsiai pritatarta šiam pasiūlymui. 
NUTARTA įtraukti Laisvą klasę į Lietuvos kartingo čempionato kalendoriaus varžybas. 
 
6. SVARSTYTA  susitikimas su  Latvijos ir Estijos atstovais dėl čempionatų tvarkaraščio derinimo. 
Nerijus Beržinis pasiūlė patvirtinus Lietuvos kartingo čempionato tvarkaraštį, važiuoti į susitikimą 
ir nelaukti Latvijos tvarkaraščio, kad nereikėtų derintis prie jų. 
Vienbalsiai pritarta šiam pasiūlymui. 
NUTARTA  vykti į susitikimą su patvirtintu Lietuvos kartingo čempionato tvarkaraščiu. 
 
7. SVARSTYTA  pasiūlymas dalyvauti Ženevoje vyksiančiame seminare, skirtame tobulintis 
techniniais klausimais.  
Marius Mikuševičius kalbėjo apie tai, kad yra platinamas kvietimas dalyvauti stažuotėje – seminare, 
kuris vyks Ženevoje. Seminaras skirtas įgyti naujų žinių teisėjavimo klausimais. 
NUTARTA  įpareigoti Marių Mikuševičių pateikti daugiau informacijos apie šią stažuotę ( tikslus 
laikas, trukmė, dienotvarkė, kaina). 
 
 
 
Posėdžio pirmininkas    Ramūnas Savickas 
 
Posėdžio sekretorė   Reda Vaikšnorienė 
  


