LIETUVOS
KARTINGO
FEDERACIJA

PROTOKOLAS
2020 01 07 Nr. 2020/01/07

LKF Tarybos posėdis
Lietuvos kartingo federacijos tarybą sudaro 6 (šeši) nariai: Karolis Šikšnelis, Karolis Razas, Tadas Vaitkevičius, Ugnius
Čaplikas, Simas Juodviršis, Martynas Tankevičius.
Tarybos posėdyje dalyvauja 5 (šeši) nariai: Karolis Šikšnelis, Karolis Razas, Tadas Vaitkevičius, Simas Juodviršis,
Martynas Tankevičius.
Posėdžiui sekretoriauja LKF generalinis sekretorius Karolis Razas.
Posėdis vyksta LKF patalpose Žemaitės g. 6-518, Vilnius. Posėdžio pradžia 2020 01 07 16:00 val., posėdžio pabaiga
18:00 val.
Posėdžio darbotvarkė:
1. LKF dalyvavimas Baltic Cup 2020 varžybose;
2. LKČ 2020 kalendoriaus patvirtinimas;
3. LKČ 2020 padangų tiekimas;
4. Licencijų išdavimo tvarkos pakeitimas;
5. Mokesčių projekto tvirtinimas;
6. Visuotinio eilinis narių susirinkimo šaukimas.
1.

Klausimas:

Situacijos aprašymas:
2019 m. lapkričio mėn. vyko LKF susitikimas su Estijos ir Suomijos kartingo federacijomis, kur preliminariai aptartas
Baltic Cup varžybų vykdymas. Gauta žinutė iš Suomijos federacijos, kad jie siūlo vykdyti vieną (o ne du etapus kaip buvo
aptarta). Preliminari data 2020.08.08, vieta Suomija arba Estija.
Posėdžio eiga:
Aptarta, kad normalu, kad suomių sportininkų yra daugiausia ir jų nuomonė yra svarbiausia. Vieno etapo varžybos yra
priimtinos, tačiau reiktų stengtis, kad varžybos vyktų kuo arčiau, t.y. Estijoje..
Pasiūlymas balsavimui:
Informuoti Estijos ir Suomijos federacijas, kad LKF yra priimtinas vieno etapo Baltic Cup varžybų organizavimas
2020.08.08 dieną, siūlyti, kad varžybos vyktų Estijoje.
Balsavimas:
Už – 5, Prieš – 0.
2.

Klausimas:

Situacijos aprašymas:
Ankstesnių LKF Tarybos posėdžių metu bei neformalaus susitikimo su komandų atstovais metu buvo diskutuotas 2020
m. LKČ kalendorius. Numatytos preliminarios datos: 04.25, 05.09, 07.04, 08.01, 09.05, 09.26 – siūloma jas patvirtinti.
Posėdžio eiga:
M. Tankevičius informavo, kad dar nėra galutinio sprendimo dėl Rotax Max Nordic Chalenge varžybų kalendoriaus, kurį
jis derina su Rotax atstovu, todėl reikia laiko galutiniam datų suderinimui
Pasiūlymas balsavimui:
Atidėti LKČ 2020 kalendoriaus tvirtinimą iki bus gauta informacija iš Rotax (iki savaitės pabaigos).
Balsavimas:
Už – 5, Prieš – 0.
3.

Klausimas:

Situacijos aprašymas:
2018 ir 2019 m. sezonuose LKČ metu buvo naudojamos VEGA padangos – tiekėjas VŠĮ Artikarta.
Posėdžio eiga:
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2018 ir 2019 m. sezonams padangų tiekėjas buvo išrinktas konkurso būdu. Tiekėjo pasirinkimas buvo priimtas
atsižvelgiant į šiuos kriterijus: Pasiūlymo kainą; LKF Tarybos nuomonę; Klubų nuomonę; Sportininkų turinčių didelę
tarptautinių varžybų patirtį nuomonę. Susumavus rezultatus buvo pasirinktos VEGA padangos. Per šiuos metus nebuvo
gauta jokių pastabų dėl padangų kokybės ar tiekimo nesklandumų, o taip pat po šio sezono baigsis dabartinės LKF
Tarybos kadencija, todėl siūloma 2020 m. sezonui pratęsti VEGA padangų naudojimą – tiekėjas VŠĮ Artikarta.
Pasiūlymas balsavimui:
Patvirtinti 2020 m. LKČ padangas – VEGA, tiekėjas VŠĮ Artikarta
Balsavimas:
Už – 4, Prieš – 0. (Tadas Vaitkevičius nebalsavo nes atstovauja VŠĮ Artikarta)

4.

Klausimas:

Situacijos aprašymas:
LKF Taryboje ne kartą diskutuota, kad C kategorijos nacionalinės vairuotojų licencijos yra skirtos dalyvavimui klubinėse
varžybose, tokiose kaip ARTkart ar Žiemos taurė, tačiau nuvykus į kitas šalis organizatoriai nežino kokioms varžyboms
jos yra skirto todėl leidžia dalyvauti tiek nacionalinėse tiek tarptautinėse varžybose. Šio tipo licencijos yra pigios,
plastikinės kortelės gamybos savikaina sudaro nemažą dalį licencijos kainos ir yra skirtos labiau mėgėjams.
Pasiūlymas balsavimui:
C kategorijos licencijos yra skirtos dalyvavimui klubinėse varžybose, tokiose kaip ARTkart ar Žiemos taurė. Plastikinė
licencija nėra gaminama. Informaciją apie jos turėtoją skelbiama tiesiogiai varžybų organizatoriui.
Balsavimas:
Už – 5, Prieš – 0.
5.

Klausimas:

Posėdžio eiga:
Karolis Razas pristatė preliminarius 2019 m. finansinius rezultatus, pagal kurias matoma, kad papildomos sąnaudos
susijusios su varžybų organizavimu buvo 3.400 eur – chronometravimas, 3.800 eur – tiesioginės transliacijos. Todėl
papildomos pajamos iš rėmėjų ir padidėjusio dalyvių kiekio buvo pakankamos tik šių sąnaudų dengimui. Diskutuota, kad
norint gerinti varžybų kokybę, bei įsigyti papildomą įrangą reikia didinti tiek starto mokesčius tiek licencijų išdavimo
mokesčius, nes starto mokesčiai sudaro ~ 40 % visų pajamų, o licencijų išdavimas 15 % visų pajamų.
Pasiūlymas balsavimui:
Teikti pasiūlymą Visuotiniam narių susirinkimui: 1) Padidinti vairuotojo licencijų išdavimo mokestį: nacionalinė C
licencija 50 eur; nacionalinė B licencija 100 eur; tarptautinė vairuotojo licencija 150 eur; 2) Vaikams iki 8 metų taikyti
50 % sumažintą licencijos išdavimo mokestį; 3) Padidinti LKF nario mokestį iki 300 eur, stojamąjį nario mokestį iki 100
eur. M. Tankevičius pasisakė prieš 3 punkte numatyto mokesčio didinimą motyvuodamas tuo, kad tai sąlygos klubų
apsijungimą ir apribos naujų kūrimą.
.

Balsavimas:
1 ir 2 punkte numatyti mokesčiai
Už – 5, Prieš – 0
3 punkte numatyti mokesčiai
Už – 4, Prieš – 1 (M. Tankevičius)
6.

Klausimas:

Pasiūlymas balsavimui:
Visuotinį eilinį narių susirinkimą šaukti 2020 m. vasario 10 d. 16 val.
Balsavimas:
Už – 5, Prieš – 0.

Nutarta:
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1. Informuoti Estijos ir Suomijos federacijas, kad LKF yra priimtinas vieno etapo Baltic Cup varžybų organizavimas
2020.08.08 dieną, siūlyti, kad varžybos vyktų Estijoje.
2. Atidėti LKČ 2020 kalendoriaus tvirtinimą iki bus gauta informacija iš Rotax (iki savaitės pabaigos)
3. Patvirtinti 2020 m. LKČ padangas – VEGA, tiekėjas VŠĮ Artikarta
4. C kategorijos licencijos yra skirtos dalyvavimui klubinėse varžybose, tokiose kaip ARTkart ar Žiemos taurė.
Plastikinė licencija nėra gaminama. Informaciją apie jos turėtoją skelbiama tiesiogiai varžybų organizatoriui
5. Teikti pasiūlymą Visuotiniam narių susirinkimui: 1) Padidinti vairuotojo licencijų išdavimo mokestį: nacionalinė C
licencija 50 eur; nacionalinė B licencija 100 eur; tarptautinė vairuotojo licencija 150 eur; 2) Vaikams iki 8 metų taikyti
50 % sumažintą licencijos išdavimo mokestį; 3) Padidinti LKF nario mokestį iki 300 eur, stojamąjį nario mokestį iki
100 eur.
6. Visuotinį eilinį narių susirinkimą šaukti 2020 m. vasario 10 d. 16 val.

Posėdžio pirmininkas

Posėdžio sekretorius

Karolis Šikšnelis

Karolis Razas
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