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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. 
Pos÷džio sekretor÷ – Brigita Vazgyt÷. 
 

Dienotvark÷: 
 
1. Lietuvos kartingo sporto taisyklių galutinis patvirtinimas. 
2. Lietuvos kartingo čempionato taisyklių galutinis patvirtinimas. 
3. Baltijos taur÷s taisyklių galutinis patvirtinimas. 
4. Lietuvos kartingo sporto, sportininkų kvalifikacinių atskyrių suteikimo nuostatų patvirtinimas. 
5. Galutinio LKČ ir Baltijos taur÷s kalendorių patvirtinimas. 
6. Kiti klausimai. 
 
1) Lietuvos kartingo sporto taisyklių galutinis patvirtinimas. 
Pasiūlyta Lietuvos kartingo sporto taisykl÷se padaryti šiuos pakeitimus (Priedas Nr. 1): 
1) Visur naudoti terminą „Techninis pasas“; 
2) 2.14 str. S punktas:Terminą „šlapios varžybos“ pakeisti į „Lietaus varžybos; 
3) 2.15 str. g) Pataisyti vertimą d÷l v÷liavų (įstrižai perskirta); 
4) 2.19 g) esantys starto pozicijoje „nurodytu“ laiku; 
6) 2.20 str. neišjungs raudono šviesoforo šviesos ir/ar parodys ranka (2 vietose); 
7) 2.20 str. D) ne daugiau kaip per 30 metrų (2 vietose); 
8) 2.23 str. d) nereikia žodžio „užvesta“; 
9) 2.24 str. terminas „peršoko startą“ pakeisti į falšstartą. 
Už sprendimą padaryti nurodytus pakeitimus balsavo 6. 
Nutarta:  
Lietuvos kartingo sporto taisykl÷se padaryti šiuos pakeitimus. 
 
2) Lietuvos kartingo čempionato taisyklių galutinis patvirtinimas. 
Pasiūlyta Lietuvos kartingo čempionato taisykl÷se padaryti šiuos pakeitimus (Priedas Nr. 2): 

1) Visur naudoti terminą „Techninis pasas“; 
2) 7.4. str. Dalyviai privalo pateikti tech.priemones (specialius strypus, krepšius ir pan.) 

tinkamam padangų laikymui uždarame parke ir jų transportavimui. Priešingu atveju gali būti 
skiriama 50,-Lt pinigin÷ bauda. 

3) 8.5. str. Šlamas, kombinezonas – galiojanti homologacija arba buvusi, kuri tinkama pagal 
CIKFIA. 

4) Papildyti 8.8 str.: startinis numeris turi būti aiškiai įskaitomas teis÷jams. 
5) 9.4. prid÷ti schemą. 
6) 12. „deklaruotas“ tepalas. 
7) 12.1. neaukštesnio negu 98 mark÷s benzino. 
8) 16. Strypas – bauda 50Lt; 
9) 17 str. Keičimas: protestas d÷l Karto techninio neatitikimo – ne v÷liau 15 min. po 

oficialaus finišo laiko, kartu įmokamas 100,-Lt mokestis, jei bus ardomas variklis – 350,-Lt 
mokestis, kuris, protestą patenkinus, grąžinamas. Jei protestas, technin÷s komisijos 
nustatomas nepagrįstu, tai protesto teis÷jas sumoka 400,-Lt baudą į LKF kasą sekretoriate, 
kuri atitenka tikrinto Karto savininkui, o protesto mokestis atitenka LKF. Sportininkas, kurio 
karte rasti techninių reikalavimų pažeidimai, gali būti nubaustas pinigine bauda, o jo 
rezultatas anuliuotas. Ardyme dalyvauja – technin÷s komisijos atstovas ir ardantis 
mechanikas arba lenktynininkas.   

10)  20.1. b) mažiau negu 7 (t.y. 6,9) dalyviai. c) 7 ir daugiau dalyvių; matematin÷ taisykl÷ – 
įbraukti. 

11) . 3.12. Visos sumos nurodytos Litais, esant šiam Euro ir lito santykiui: 3,4528 
Už sprendimą padaryti nurodytus pakeitimus balsavo 6. 
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Nutarta: 
Lietuvos kartingo čempionato taisykl÷se padaryti šiuos pakeitimus. 
 
3) Baltijos taur÷s taisyklių galutinis patvirtinimas. 
Baltijos šalių bendrame susirinkime buvo aptartos ir patvirtintos 2009 m. Baltijos taur÷s taisyklių 
gair÷s. Baltijos taur÷s taisykl÷se padaryti pakeitimai nurodyti Priede Nr. 3. 
Už sprendimą patvirtinti Baltijos taur÷s taisykl÷se nurodytus pakeitimus  Priede Nr. 3 
balsavo 6. 
Nutarta:  
Patvirtinti Baltijos taur÷s taisykl÷se padarytus pakeitimus Priede Nr. 3. 
 
4) Lietuvos kartingo sporto, sportininkų kvalifikacinių atskyrių suteikimo nuostatų 
patvirtinimas. 
Pasiūlyta paruošti Lietuvos kartingo sporto sportininkų kvalifikacinių atskyrių suteikimo nuostatus 
remiantis Lietuvos automobilių sporto federacijos patirtimi. Taip pat pasiūlyta supaprastinti 
nuostatus bei juos paskelbti 2009 metams, kadangi kitais metais jie tur÷s būti peržiūrimi. 
Pridedamas priedas Nr. 4 – nuostatų projektas. Šis projektas bus siunčiamas LKF Tarybos nariams 
peržiūrai, bei kitiems klubams tam skiriant 3 dienas. Taip pat www.kartingas.lt svetain÷je bus 
paskelbtas konkursas d÷l ženkliuko dizaino. 
Bendru sutarimu nutarta:  
Paruošti Lietuvos kartingo sporto sportininkų kvalifikacinių atskyrių suteikimo nuostatus remiantis 
Lietuvos automobilių sporto federacijos patirtimi. Taip pat supaprastinti nuostatus bei juos paskelbti 
2009 metams, kadangi kitais metais jie tur÷s būti peržiūrimi. Nuostatų projektas bus siunčiamas LKF 
Tarybos nariams peržiūrai, bei kitiems klubams tam skiriant 3 dienas. Taip pat www.kartingas.lt 
svetain÷je bus paskelbtas konkursas d÷l ženkliuko dizaino. 
 
5) Galutinio LKČ ir Baltijos taur÷s kalendorių patvirtinimas. 
Siūloma patvirtinti šį 2009 m. Lietuvos kartingo čempionato kalendorių: 

04.25 Lietuvos kartingo čempionato atidarymo varžybos Vilnius, Všį Promo kartas 

05.16 Lietuvos kartingo čempionato I etapas Šiauliai, Šiaulių kartingo klubas 

06.13 Lietuvos kartingo čempionato II etapas Aukštadvaris, VšĮ Rotena 

06.27 Lietuvos kartingo čempionato III etapas  Šiauliai, Šiaulių kartingo klubas 

07.25 Lietuvos kartingo čempionato IV etapas Vilnius, Všį Promo kartas 

08.29 Lietuvos kartingo čempionato V etapas Aukštadvaris, VšĮ Rotena 

09.12 Lietuvos kartingo čempionato VI etapas Vilnius, Všį Promo kartas 

Už sprendimą patvirtinti šį 2009 m. Lietuvos kartingo čempionato kalendorių balsavo 6. 
Nutarta patvirtinti šį 2009 m. Lietuvos kartingo čempionato kalendorių. 
 
Siūloma patvirtinti šį 2009 m. Baltijos taur÷s kalendorių: 

05.02 Baltijos taur÷s 1 etapas Latvija, Kandava 

05.16 Baltijos taur÷s 2 etapas Lietuva, Šiauliai 

07.04 Baltijos taur÷s 3 etapas Latvija, Ryga (333) 

08.15 Baltijos taur÷s 4 etapas Estija, Rapla 

09.19 Baltijos taur÷s 5 etapas Estija, Aravete 

09.26 Baltijos taur÷s 6 etapas Latvija, Kandava 

Už sprendimą patvirtinti šį 2009 m. Baltijos taur÷s kalendorių balsavo 6. 
Nutarta patvirtinti šį 2009 m. Baltijos taur÷s kalendorių. 
 
6) Kiti klausimai 
a) Buvo nagrin÷jamas Šiaulių kartingo klubo prašymas d÷l finansavimo skyrimo. Pasiūlyta neskirti 
finansavimo, kadangi kol kas dar neaiški pajamų situacija. Tod÷l atsakingoji sekretor÷ įpareigojama 
parašyti atsakymą Šiaulių kartingo klubui d÷l finansavimo ir su prašymu patvirtinti d÷l varžybų 
organizavimo suderintomis datomis. 
Už pateiktą pasiūlymą balsavo 6. 
Nutarta: 
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Esant neaiškiai pajamų situacijai, neskirti finansavimo Šiaulių kartingo klubui. Tod÷l atsakingoji 
sekretor÷ įpareigojama parašyti atsakymą Šiaulių kartingo klubui d÷l finansavimo ir su prašymu 
patvirtinti d÷l varžybų organizavimo suderintomis datomis. 
 
b) Ričardas Paškevičius ir kiti LKF Tarybos nariai pateik÷ sąrašą asmenų, kurių jubiliejų proga (nuo 
50 metų) galima teikti Kūno kultūros ir sporto departamentui d÷l apdovanojimo įteikimo (atsakingoji 
sekretor÷ turi su kontaktuoti d÷l tikslios gimimo datos ar kontaktų). 
 
 
Pos÷džio sekretor÷          Brigita Vazgyt÷ 


