LIETUVOS
KARTINGO
FEDERACIJA

LKF Tarybos
PROTOKOLAS

Nr. 89

Pos÷džio data, laikas: 2008-12-23; 15.00
Pos÷džio vieta: Baltupio g.167c, 08412 Vilnius

Dalyvauja:
LKF prezidentas Darius Jonušis, LKF atsakingoji sekretor÷ Brigita Vazgyt÷
LKF Tarybos nariai:
Ričardas Paškevičius, Eduardas Jakas, Tadas Vaitkevičius, Andrius Jonelis, Ramūnas
Savickas, Taurimas Staniulis (prisijung÷ nuo 5 klausimo svarstymo).
Viso dalyvauja 6 LKF Tarybos nariai.
Svečiai:
Audrius Gelžinis, Ričardas Griška, Kevinas Gracholskis, Saulius Pocevičius
Viso dalyvauja 4 svečiai.
Pos÷džio pirmininkas - Darius Jonušis.
Pos÷džio sekretor÷ – Brigita Vazgyt÷.

Dienotvark÷:

1) Vairuotojų ir pareišk÷jų licencijų pratęsimas iki "Žiemos taur÷s" V etapo pabaigos (2009 m.
vasario 7d.);
2) Chronometravimo įrangos nuomos kainos organizatoriams.
3) D÷l medicinos tarnybos varžybų metu.
4) Lietuvos kartingo sporto taisyklių pastabų aptarimas;
5) Lietuvos kartingo čempionato taisyklių pastabų aptarimas;
6) D÷l Lietuvos kartingo čempionato ROK ir ROTAX klasių techninių reikalavimų.
7) D÷l Lietuvos kartingo čempionato KZ2 klasių techninių reikalavimų.
8) D÷l Lietuvos kartingo čempionato F-Mini klasių techninių reikalavimų.
9) D÷l Kart-live varžybų
10) D÷l LASF suvažiavimo ir LKF kaip nario atstovavimo
Svarstyta: D÷l pos÷džio sekretoriaus ir pirmininko
D.Jonušis pasiūl÷, kad spos÷džiui 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;
1)Vairuotojų ir pareišk÷jų licencijų pratęsimas iki "Žiemos taur÷s" V etapo pabaigos (2009 m.
vasario 7d.);
2)Chronometravimo įrangos nuomos kainos organizatoriams.
3)D÷l medicinos tarnybos varžybų metu.
4)Lietuvos kartingo sporto taisyklių pastabų aptarimas;
5)Lietuvos kartingo čempionato taisyklių pastabų aptarimas;
6)D÷l Lietuvos kartingo čempionato ROK ir ROTAX klasių techninių reikalavimų.
7)D÷l Lietuvos kartingo čempionato KZ2 klasių techninių reikalavimų.
8)D÷l Lietuvos kartingo čempionato F-Mini klasių techninių reikalavimų.
9) D÷l Kart-live varžybų
10) D÷l LASF suvažiavimo ir LKF kaip nario atstovavimo
Pasiūlymui pritarta vienbalsiai.
Nutarta: Patvirtinti pos÷džio dienotvarkę:
1. Vairuotojų ir pareišk÷jų licencijų pratęsimas iki "Žiemos taur÷s" V etapo pabaigos
(2009 m. vasario 7d.).
Atsakingoji sekretor÷ Brigita V. pasiūl÷ pratęsti vairuotojų ir pareišk÷jų licencijų galiojimą iki 2009
m. vasario 7d. t.y. iki 2008-2009 m. kartingo varžybų ŽIEMOS TAURö varžybų paskutinio etapo
pabaigos.
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LKF prezidentas Darius J. pasiūl÷ įtraukti pastabą, jog pareišk÷jai yra atsakingi už vairuotojų
medicinos pažymos ir draudimo poliso galiojimo patikrinimą ir atnaujinimo užtikrinimą.
Pasiūlymui pritarta vienbalsiai.
Nutarta:
Pratęsti vairuotojų ir pareišk÷jų licencijų galiojimą iki 2009 m. vasario 7d. t.y. iki 2008-2009 m.
kartingo varžybų ŽIEMOS TAURö varžybų paskutinio etapo pabaigos. O pareišk÷jai yra atsakingi už
medicinos pažymos ir draudimo poliso galiojimo patikrinimą ir atnaujinimo užtikrinimą.
2. Chronometravimo įrangos nuomos kainos organizatoriams.
Atsakingoji sekretor÷ Brigita V. informavo, kad 2008 m. gruodžio 31 d. baigiasi nuomos sutartis d÷l
chronometravimo įrangos, taigi už įrangą yra pilnai atsiskaityta. Taip pat dar anksčiau buvo
pareikštas prašymas peržiūr÷ti įrangos nuomos kainą varžybų organizatoriams. Iki šiol įrangos
nuomos mokestis buvo 800,-Lt vienoms varžyboms. LKF Tarybos nariai pasiūl÷ svarstyti 500,-Lt
nuomos mokestį LKČ etapų varžyboms ir 300,-Lt nuomos mokestį kitų varžybų (Taur÷s, serijos ir
t.t.) organizatoriams. LKF Prezidentas Darius J. pasiūl÷ pasirašyti su kiekvienu nuomininku
(konkrečiu atsakingu asmeniu ir įmone) pri÷mimo perdavimo aktus nurodant įrangos komplektaciją
bei įvardinant jog už įrangos praradimą ir nuostolių atlyginimą atsakingas nuomininkas.
Pasiūlymui pritarta vienbalsiai.
Nutarta:
Nutarta patvirtinti 500,-Lt nuomos mokestį LKČ etapų varžyboms ir 300,-Lt nuomos mokestį kitų
varžybų (Taur÷s, serijos ir t.t.) organizatoriams. Bei nutarta pasirašyti su kiekvienu nuomininku
(konkrečiu atsakingu asmeniu ir įmone) pri÷mimo perdavimo aktus nurodant įrangos komplektaciją
bei įvardinant jog už įrangos praradimą ir nuostolių atlyginimą atsakingas nuomininkas.
3. D÷l medicinos tarnybos varžybų metu.
Kartingo varžybų „ŽIEMOS TAURöS“ bei kitų taurių organizatoriai išreišk÷ pageidavimą nedidel÷s
apimties varžybose samdyti tik kvalifikuotą medicinos personalą be greitosios pagalbos automobilio,
kadangi tai sudaro didelę sumą, o varžybų pravedimas yra ir taip nuostolingas. Prezidentas Darius
J. tik primin÷, kad būtina papildomuose nuostatuose bei oficialioje skelbimų lentoje nurodyti
kvalifikuoto medicinos personalo vardą pavardę bei kontaktinį telefoną. Taip pat yra labai svarbu,
kad organizatorius turi informuoti artimiausią greitosios medicinos pagalbos įstaigą apie vyksiančias
varžybas ir jos adresą bei kontaktus paskelbti oficialioje skelbimų lentoje. Varžybų trasos schemoje
taip pat būtina nurodyti medicinos personalo buvimo vietą, paženklinant šias patalpas atitinkamais
ženklais.
Pasiūlymui pritarta vienbalsiai.
Nutarta:
Nedidel÷s apimties varžybose (taur÷s, serijos ir kt.) samdyti tik kvalifikuotą medicinos personalą be
greitosios pagalbos automobilio.
Lietuvos kartingo čempionato varžybų metu išlieka galioti
nepakeista sąlyga d÷l privalomos greitosios medicinos pagalbos automobilio ir kvalifikuoto medicinos
personalo bud÷jimo nuo varžybų pradžios iki pabaigos.
Esant šiai sąlygai būtina papildomuose nuostatuose bei oficialioje skelbimų lentoje nurodyti
kvalifikuoto medicinos personalo vardą pavardę bei kontaktinį telefoną. Taip pat organizatorius
privalo informuoti artimiausią greitosios medicinos pagalbos įstaigą apie vyksiančias varžybas, o šios
įstaigos adresą bei kontaktus paskelbti oficialioje skelbimų lentoje. Varžybų trasos schemoje taip pat
organizatorius turi nurodyti medicinos personalo buvimo vietą, paženklinant šias patalpas
atitinkamais ženklais.
4. Lietuvos kartingo sporto taisyklių pastabų aptarimas.
R.Griška pateik÷ pastabą jog LKST neatitinka keletas straipsnių su CIKFIA taisykl÷mis (starto
pozicija, neutralizacija ir t.t.). Bendru sutarimu prieita prie vieningos nuomon÷s, kad LKST turi
atitikti bendrąsias CIKFIA taisykles ir ateityje daryti pakeitimus nekeičiant straipsnių numeracijos.
Atsakingoji sekretor÷ įsipareigojo pateikti svarstymui CIKFIA bendrųjų taisyklių vertimą svarstymui.
Pasiūlymui pritarta vienbalsiai.
Nutarta:
Išversti CIKFIA bendrąsias taisykles ir patvirtinti jas kaip Lietuvos kartingo sporto taisykles, o
ateityje daryti pakeitimus nekeičiant straipsnių numeracijos. Atsakingoji sekretor÷ įsipareigojo
pateikti svarstymui CIKFIA bendrųjų taisyklių vertimą svarstymui.
5. Lietuvos kartingo čempionato taisyklių pastabų aptarimas ir 6. D÷l Lietuvos kartingo
čempionato ROK ir ROTAX klasių techninių reikalavimų.
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Pos÷džio metu pateikti LKF Tarybos narių pasiūlymai:
1) Visus važiavimus ir visus etapus daryti įskaitiniais.
2) Klasifikuoti tas klases čempionate, kuriose dalyvauja nustatytas minimalus dalyvių skaičius.
3) Klasifikuoti tas klases čempionate, kuriose čempionato eigoje dalyvavo vidutiniškai 7
dalyviai.
4) Asmeniniai taškai: įpareigoti atsakingąją sekretorę perskaičiuoti įvairiomis taškų
sistemomis ir pasižiūr÷ti, kuri sistema yra konkurencingesn÷ priešpaskutiniame etape.
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5) Starto pozicijos:
Buvo pasiūlyta tokie variantai:
a. I važiavimo starto vietą lemia kvalifikacinis važiavimas, II važiavimo – I važiavime
užimta vieta.
b. I važiavimo starto vietą lemia kvalifikacinis važiavimas, II važiavimo – I važiavime
pasiektas geriausias laikas.
c. I ir II važiavimo starto vietą lemia kvalifikacinis važiavimas.
Taip pat įpareigoti atsakingąją sekretorę nusiųsti užklausą Latvijos ir Estijos kartingo sporto
federacijoms/komisijoms/asociacijoms d÷l rezultatų skaičiavimo „Baltijos taur÷je“.
6) Varikliai ir važiuokl÷s:
Pasiūlyta naudoti 1 variklį ir 1 važiuoklę.
7) Padangos
RAKET Mini klas÷s dalyviai SLICK padangas gal÷s palikti saugoti pas distributorių ir naudoti jas
mažiausiai 2 LKČ etapams.
8) Varžybų organizatoriai į startinį mokestį turi įskaičiuoti išlaidas už elektrą.
9) Visi depozitai neesant pažeidimams privalo būti gražinti.
10) D÷l alkoholio vartojimo – nustatyti visiems su varžybomis susijusiems asmenims piniginę
baudą – 500,-Lt.
11) Komandin÷s įskaitos skaičiavimai – skaičiuojame pagal ZIEMOS TAURöS praktiką –
iškiekvienos klas÷s vieno geriausio komandos sportininko taškų suma (jeigu 3 klas÷s – 3
sportininkų). Taip pat įvesti papildomą kriterijų d÷l komandos masiškumo.
12) Tvarkaraštis:
Patobulinti padangų montavimosi tvarkaraštį atsižvelgiant į klasių skaičių ir apribojant asmenų
skaičių esantį padangų montavimosi zonoje.
13) Andriaus Jonelio pastabos:
3.10. punktas – d÷l identifikacin÷s kortel÷s nenešiojimo - įvesti baudą.
7.2. perkelti į techninius reikalavimus.
7.3. punktas – perkelti į techninius reikalavimus.
8.1. vykdyti tik vairuotojų registraciją (paraiškoje turi būti nurodomas treneris).
8.8. perkelti šį punktą prie Organizatoriaus pareigų.
9.6. Kablelis po žodžio „įrangos“.
13.2. ir 13.4 sujungti punktus.
20.5 Preliminarius rezultatus tikrina tvirtina LKF Taryba El.paštu t.y. nebūtinas pos÷dis.
14) D÷l klasių:
Darius J. primin÷, kad po LKF visuotinio narių suvažiavimo (protokolo Nr. 88, 2008-12-13) yra
nuspręsta, kad LKČ bus vykdoma Mini (RAKET), ROK+ROTAX, ir KZ2+DD2 klasių važiavimai.
Ričardas Griška pasiūl÷ nustatyti kriterijus, kada klas÷ gali pretenduoti į LKČ. Kaip pvz.
distributorius Lietuvoje, serviso teikimas, geriausių sportininkų paskatinimas ir t.t.
Darius J. taip pat pamin÷jo, kad norint 2010 metais įvesti naują vaikų klasę, reikia jau 2009
metų sezono pabaigoje vykdyti pirmuosius važiavimus.
Darius J. papraš÷, kad Tadas V. būtų atsakingas už ROK ir ROTAX techninių reikalavimų
suvienodinimą. Esant tokiai situacijai būtų gerai gauti iš Rotax atstovų konkrečius ir
argumentuotus pasiūlymus d÷l techninių reikalavimų suvienodinimo, taip pat pateikti
preliminarius dalyvių sąrašus.
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Audrius G. pateik÷ pasiūlymą ROTAX sportininkams suteikti nemokamai ROK klas÷s variklius
Lietuvos kartingo čempionatui, kurie dalyvaus Baltijos taur÷je.
15) Startiniai mokesčiai:
Varžybų savaitę iki trečiadienio – 150,-Lt
Ketvirtadienį-šeštadienį – 200,-Lt
Pasiūlymams pritarta vienbalsiai.
7. D÷l Lietuvos kartingo čempionato KZ2 klasių techninių reikalavimų ir 8. D÷l Lietuvos
kartingo čempionato F-Mini klasių techninių reikalavimų.
Pastabos pagal LKF visuotinio narių suvažiavimo metu pateiktas pastabas.
Taip pat d÷l homologacijų – leisti dalyvauti su pasibaigusia homologacija visose klas÷se.
ROK klas÷s atstovas turi išversti techninius reikalavimus į Lietuvių kalbą.
9) D÷l Kart-live varžybų
Sekančiam pos÷džiui perduota medžiaga d÷l Kart-live serijos varžybų taisyklių. Vienbalsiai nutarta,
kad negali vadinti čempionatu.
10) D÷l LASF Suvažiavimo ir LKF kaip nario atstovavimo
Vienbalsiai pritarta, kad LKF atstovauja Darius Jonušis su įgaliojimu balsuoti ir priimti sprendimus.

Pos÷džio sekretor÷

Brigita Vazgyt÷

Pos÷džio pirmininkas

Darius Jonušis
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