
 

LKF Tarybos posėdis 

 

Lietuvos kartingo federacijos tarybą sudaro 6 (šeši) nariai: Karolis Šikšnelis, Karolis Razas, Tadas Vaitkevičius, Ugnius 

Čaplikas, Paulius Paškevičius, Martynas Tankevičius. 

Tarybos posėdyje dalyvauja 4 (keturi) nariai: Karolis Šikšnelis, Karolis Razas, Ugnius Čaplikas, Paulius Paškevičius. 

Posėdžiui sekretoriauja LKF generalinis sekretorius Karolis Razas. 

Posėdis vyksta KKSD patalpose Žemaitės g. 6, Vilnius. Posėdžio pradžia 2018 01 23 17:00 val., posėdžio pabaiga 20:30 val. 

 

Posėdžio darbotvarkė: 

1. 2018 m. Lietuvos kartingo čempionato techninio komisaro paskyrimas. 

2. Atsakymo UAB Alkesta pateikimas 

3. 2017-2018 metų Atvirų kartingo varžybų „Žiemos Taurė" III etapo Techninių reikalavimų patikslinimas 

4. Vėluojančių LKF narių mokėjimų problema 

 

1. Klausimas: 

2018 m. Lietuvos kartingo čempionato techninio komisaro paskyrimas 

 

Situacijos aprašymas: 

Ankstesnių posėdžių metu diskutuota dėl LKČ tech.komisaro kandidatūros. Apsitarta siūlyti šį darba atlikti Ignui Jurginiui, 

todėl jis pakviestas į Tarybos posėdį. I. Jurginis papasakojo savo viziją apie šį darbą, nurodė kokia papildoma įranga jam yra 

reikalinga minėtom funkcijom atlikti, bei sutiko su siūloma užduotimi.  

 

Pasiūlymas balsavimui: 

Paskirti Igną Jurginį 2018 m. LKČ techniniu komisaru. 

 

Balsavimas: 

Už – 4, Prieš – 0. 

 

2. Klausimas 

Atsakymo UAB Alkesta pateikimas 

 

Situacijos aprašymas: 

Paskelbus padangų tiekimo konkurso 2018-2019 metų Lietuvos Kartingo čempionato dalyviams, į LKF kreipėsi potencialus 

tiekėjas UAB Alkesta, bei pateikė klausimus bei pasiūlymus keisti konkurso sąlygas. Atsižvelgiant į tai, kad konkurso sąlygos 

buvo detaliai išdiskutuotos ir buvo vieningai sutartos visų Tarybos narių, pasiūlyta pateikti apibendrintą atsakymą, kad 

konkurso sąlygos nebus keičiamos.  

 

Pasiūlymas balsavimui: 

Pateikti apibendrintą atsakymą UAB Alkesta, kad konkurso sąlygos nebus keičiamos.  

 

Balsavimas: 

Už – 4, Prieš – 0. 

 

 

3. Klausimas: 

2017-2018 metų Atvirų kartingo varžybų „Žiemos Taurė" III etapo Techninių reikalavimų patikslinimas. 

 

Situacijos aprašymas: 

Atsižvelgiant į tai, kad 2017-2018 metų Atvirų kartingo varžybų „Žiemos Taurė" ankstesnių etapų techniniai reikalavimai 

buvo keičiami išleidžiant atskirus Biuletenius, siūloma išleisti Techninių reikalavimų patikslinimų biuletenius ir III etapui. 

Taip pat buvo diskutuojama dėl tikslingumo atšaukti privalomų žieminių padangų naudojimą, atsižvelgiant į tai, kad 

patvirtintų padangų nebeturi gamintojas. Vienbalsiai sutarta išleisti Biuletenius analogiškus II etapo biuleteniams. Pateikta 

informacija, kad klubai turėjo galimybę užsisakyti pakankamą padangų kiekį ir dar turi jų likutį. Atsižvelgiant į tai, klausimą 

dėl padangų atrišimo svarstyti po III etapo.  

Pasiūlymas balsavimui: 

Patikslinti 2017-2018 metų Atvirų kartingo varžybų „Žiemos Taurė" Klasė MIKRO Techninius reikalavimus: 

4. MIKRO MAX  techninius reikalavimus atitinkančiai technikai pavara 14/82. Visiem kitiem – pavara nereglamentuojama. 

Patikslinti 2017-2018 metų Atvirų kartingo varžybų „Žiemos Taurė" Klasė MINI Techninius reikalavimus: 

2.1. Įvairių gamintojų, kurių darbinis tūris neviršija 85 cm3, be pavarų dėžės, su išcentrine sankaba atitinkantis gamintojo 

brėžinius ir detalizaciją, homologaciją, jei tokia yra ar buvo suteikta, atitinkanti gamintojo „MINI“  klasės reikalavimus. MINI 

ROK techninius reikalavimus atitinkančiai technikai taip pat galima naudoti MIKRO ROK karbiuratorių (Dellorto PHBN 

14MS)  

Patikslinti 2017-2018 metų Atvirų kartingo varžybų „Žiemos Taurė" klasė Open Junior ir OpenTechninių reikalavimus:  
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Padangos: 

Visomis oro sąlygomis naudojamos nedygliuotos žieminės padangos. Padangų markė – WKT (SPB) su mėlyna žyma 

Klausimą dėl privalomų žieminių padangų naudojimo svarstyti po III etapo. 

 

Balsavimas: 

Už – 4, Prieš – 0. 

 

4. Klausimas 

Vėluojančių LKF narių mokėjimų problema 

 

Situacijos aprašymas: 

LKF dar turi neapmokėtų 2017 metų sąskaitų, todėl svarbu savalaikis LKF narių mokėjimų gavimas. 

 

Pasiūlymas balsavimui: 

Raginti visus LKF narius laiku mokėti visus mokesčius. To nevykdant, stabdyti licencijų galiojimą, bei neleisti dalyvauti 

varžybose  

 

Balsavimas: 

Už – 4, Prieš – 0. 

 

 

 

Nutarta: 

1. Paskirti Igną Jurginį 2018 m. LKČ techniniu komisaru. 

2. Pateikti apibendrintą atsakymą UAB Alkesta, kad konkurso sąlygos nebus keičiamos. 

3. Patikslinti 2017-2018 metų Atvirų kartingo varžybų „Žiemos Taurė" Klasė MIKRO Techninius reikalavimus: 

4. MIKRO MAX  techninius reikalavimus atitinkančiai technikai pavara 14/82. Visiem kitiem – pavara nereglamentuojama. 

Patikslinti 2017-2018 metų Atvirų kartingo varžybų „Žiemos Taurė" Klasė MINI Techninius reikalavimus: 

2.1. Įvairių gamintojų, kurių darbinis tūris neviršija 85 cm3, be pavarų dėžės, su išcentrine sankaba atitinkantis gamintojo 

brėžinius ir detalizaciją, homologaciją, jei tokia yra ar buvo suteikta, atitinkanti gamintojo „MINI“  klasės reikalavimus. MINI 

ROK techninius reikalavimus atitinkančiai technikai taip pat galima naudoti MIKRO ROK karbiuratorių (Dellorto PHBN 

14MS)  

Patikslinti 2017-2018 metų Atvirų kartingo varžybų „Žiemos Taurė" klasė Open Junior ir OpenTechninių reikalavimus:  

Padangos: 

Visomis oro sąlygomis naudojamos nedygliuotos žieminės padangos. Padangų markė – WKT (SPB) su mėlyna žyma 

Klausimą dėl privalomų žieminių padangų naudojimo svarstyti po III etapo. 

4. Raginti visus LKF narius laiku mokėti visus mokesčius. To nevykdant, stabdyti licencijų galiojimą, bei neleisti dalyvauti 

varžybose. 

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas      Karolis Šikšnelis 

 

 

 

 

Posėdžio sekretorius     Karolis Razas 

 

 


