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Dalyvauja: 
LKF atsakingoji sekretor÷ Brigita Vazgyt÷ 
LKF Tarybos nariai: 
Ričardas Paškevičius, Eduardas Jakas, Tadas Vaitkevičius, Andrius Jonelis, Ramūnas Savickas, 
Taurimas Staniulis. Viso dalyvauja 6 LKF Tarybos nariai. 
Svečiai: 
Vytautas Keršys, Šarūnas Keršys, Zdislavas Paškevičius 
Pos÷džio sekretor÷ – Brigita Vazgyt÷. 
 

Dienotvark÷: 
 
1) LMITKC komandos pranešimo d÷l F-Mini klas÷s dalyvių (101 ir 199 startinių numerių) incidento 

svarstymas.  
2) Varžybų vadovo pranešimo d÷l LMITKC sportininko Vytauto Keršio elgesio svarstymas. 
 
1) LMITKC komandos pranešimo d÷l F-Mini klas÷s dalyvių (101 ir 199 startinių numerių) 
incidento svarstymas (pridedamas - 2008-2009 m. kartingo varžybų ŽIEMOS TAURö IV 
etapas, Vilnius, 2009-01-24). 
B.Vazgyt÷ perdav÷ Varžybų vadovo Mariaus Mikuševičiaus pranešimą, jog sprendimas Nr. 5 priimtas 
d÷l 10s laiko baudos buvo atsižvelgiant į posto teis÷jo raportą jog tai buvo tyčinis kontaktas. V÷liau 
po pokalbių su vairuotojais ir situacijos aptarimo su posto teis÷ju nuspręsta, kad laiko bauda yra 
neadekvati incidentui. Tad buvo priimtas naujas sprendimas Nr. 8 keičiantis ankstesnįjį ir laiko 
bauda sumažinama iki 4s. 
Ričardas Paškevičius ir Tadas Vaitkevičius balsavimo metu susilaik÷ kaip suinteresuoti asmenys. 
Už sprendimą palikti 10 s baudą sportininkui Jevgenij Fedorenko balsavo 4. 
Už sprendimą palikti 4 s baudą sportininkui Jevgenij Fedorenko balsavo 0. 
Nutarta:  
Palikti galioti varžybų vadovo sprendimą Nr. 5 (pridedamas) – RAKET mini klas÷s dalyvis st.nr.199 
(Jevgenij Fedorenko, KKK) baudžiamas 10s laiko bauda pridedant ją prie antrojo važiavimo rezultato 
už incidento suk÷limą antrajame važiavime (2008-2009 m. kartingo varžybų ŽIEMOS TAURö IV 
etapas, Vilnius, 2009-01-24). 
Esant tokiam nutarimui, grąžinti 100,-Lt protestą padavusiai LMITKC komandai. 
 
 
2) Varžybų vadovo pranešimo d÷l LMITKC sportininko Vytauto Keršio elgesio svarstymas 
(pridedamas - 2008-2009 m. kartingo varžybų ŽIEMOS TAURö IV etapas, Vilnius, 2009-
01-24). 
B.Vazgyt÷ perskait÷ varžybų vadovo pranešimą.  
Tech.komisaras Tadas Vaitkevičius pareišk÷, kad prieš pirmąjį važiavimą sportininkas ir jo treneris 
buvo įsp÷ti d÷l to, kad jie turi pasikeisti padangas, priešingu atveju jų rezultatas bus anuliuotas d÷l 
techninių reikalavimų neatitikimo. Neatitikimą patvirtino LKF Tarybos nariai (3). 
Andrius Jonelis pateik÷ nuomonę jog esant tokiems pasikartojimams tur÷tų būti skiriama ir pinigin÷ 
bauda ir įsp÷jimas. 
Sportininko treneris Šarūnas Keršys pareišk÷, kad padangų pats neapdirbo, nes tokias nusipirko, 
tačiau sutinka su rezultatų anuliavimu.  
Pasiūlytas sprendimas - įsp÷ti pareišk÷ją LMITKC d÷l tokių sportininko veiksmų, bei informuoti 
sportininką jog esant panašiems veiksmams jis bus diskvalifikuojamas ir negal÷s dalyvauti 
varžybose, taip pat varžybų vadovas bei tech.komisaras tur÷s ypatingai steb÷ti šį sportininką. 
Sprendimas priimtas vienbalsiai. 
Nutarta:  
Įsp÷ti pareišk÷ją LMITKC d÷l tokių sportininko veiksmų, bei informuoti sportininką jog esant 
panašiems veiksmams jis bus diskvalifikuojamas ir negal÷s dalyvauti varžybose, taip pat varžybų 
vadovas bei tech.komisaras tur÷s ypatingai steb÷ti šį sportininką. 
 
Pos÷džio sekretor÷          Brigita Vazgyt÷ 
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