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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 6 (šeši) nariai: Karolis Šikšnelis, Karolis Razas, Ugnius Čaplikas, Paulius Paškevičius, Tadas
Vaitkevičius, Martynas Tankevičius (telefonu).
Posėdžiui sekretoriauja LKF generalinis sekretorius Karolis Razas.
Posėdis vyksta KKSD patalpose Žemaitės g. 6, Vilnius. Posėdžio pradžia 2018 08 14 16:00 val., posėdžio pabaiga 19:00 val.
Posėdžio darbotvarkė:
1. Dėl naujo nario VŠĮ Ugnius auto priėmimo į LKF narius.
2. Dėl trasų saugumo užtikrinimo bendradarbiaujant su partneriais – trasų operatoriais.
3. Dėl LKČ taisyklių pakeitimo.
4. Dėl Mindaugo Guzevičiaus nesportiško elgesio.
5. Dėl klasių sujungimo į vieną važiavimą 5 LKČ etape.
1. Klausimas:
Dėl naujo nario VŠĮ Ugnius auto priėmimo į LKF narius
Situacijos aprašymas:
VŠĮ Ugnius auto atstovaujama Ugniaus Čiapliko pateikė prašymą priimti į LKF narius. Ugnius Čaplikas yra LKF Tarybos
narys iki šiol jo prižiūrimi sportininkai atstovavo VŠĮ AJ Racing nariui. Siūloma priimti naują narį sumokant stojamąjį nario
mokestį bei pusę metinio 2018 m. narystės mokesčio.
Pasiūlymas balsavimui:
Priimti VŠĮ Ugnius Auto į LKF narius.
Balsavimas:
Už – 4, Prieš – 0. (Ugnius Čaplikas nuo balsavimo susilaikė, Martynui Tankevičiui balsavimo metu neskambinta)
2. Klausimas
Dėl trasų saugumo užtikrinimo bendradarbiaujant su partneriais – trasų operatoriais
Situacijos aprašymas:
LKF taurės 4 etapo metu avariją patyrė Laurynas Žadeika. Pareiškėjas - Alytaus raj. techninių sporto šakų klubas Pilėnai
telefonu kreipėsi į LKF Tarybos narius su prašymu atkreipti dėmesį į trasų saugumą.
Buvo aptarta, kad viena pagrindinių dabartinės LKF Tarybos darbo sričių yra saugumo didinimas. Prieš kiekvienas tarybas
saugumo užtikrinimas aptariamas su partneriais – trasų operatorias, varžybų vadovu ir kitais atsakingais asmenimis. Šių metų
sezonui pasirašytos ilgalaikės sutartis (visam sezonui) su IF P&C Insurance AS ir UAB Sidabrilis, kurios apima ženkliai
didesnį saugumo užtikrinimą. Aptarta, kad darbą su trasų operatoriais reikia dar labiau aktyvinti.
Pasiūlymas balsavimui:
Aktyvinti darbą su partneriais – trasų operatoriais, didinant trasų saugumą.
Balsavimas:
Už – 5, Prieš – 0. (Martynui Tankevičiui balsavimo metu neskambinta)
3. Klausimas
Dėl Dėl LKČ taisyklių pakeitimo.
Situacijos aprašymas:
Saugumo užtikrinimui siūloma pakeisti LKČ ir LKFT taisykles, numatant, kad varžybų kvalifikacijos, pusfinalio ir finalo
važiavimų metu draudžiama ant karto ar lenktynininko tvirtinti vaizdo registravimo įrenginius. Nukritęs toks įrenginys gali
padaryti daug žalos paskui važiuojančiam lenktynininkui.
Pasiūlymas balsavimui:
Pakeisti LKČ ir LKFT taisykles, numatant, kad varžybų kvalifikacijos, pusfinalio ir finalo važiavimų metu draudžiama ant
karto ar lenktynininko tvirtinti vaizdo registravimo įrenginius.
Balsavimas:
Už – 5, Prieš – 0. (Martynas Tankevičius nebalsavo)
4. Klausimas:
Dėl Mindaugo Guzevičiaus nesportiško elgesio.

Situacijos aprašymas:
Atsižvelgiant į tai, kad LKČ 4 etapo metu mechanikas Mindaugas Guzevičius aptarnaujantis VŠĮ sporto klubas UOLA
sportininką elgėsi nesportiškai varžybų techninio komisaro Igno Jurginio atžvilgiu, svarstytas nuobaudos skyrimas už
neetiškus veiksmus. Vadovaujantis LKF čempionato ir LASF etikos kodekso nuostatomis pasiūlyta skirti apribojimą
Mindaugui Guzevičiui neleisti dalyvauti LKF kalendoriaus renginiuose iki 2018 m. pabaigos, skirti nuo 300 iki 500 eur baudą
pareiškėjui VŠĮ sporto klubui UOLA.
Diskutuota apie sankcijų taikymą sportininkui dėl netinkamų mechaniko/trenerio veiksmų, tačiau Karolis Šikšnelis ir Tadas
Vaitkevičius pasisakė kategoriškai prieš sankcijų taikymą sportininkui.
Diskusijos metu buvo atkreiptas dėmesys, kad nesportiški veiksmai buvo nepilnamečių akivaizdoje, be to viena iš dabartinės
LKF Tarybos veiklos krypčių yra pagarbos ir tolerancijos didinimas.
Telefonu taip pat buvo perspėta VŠĮ Lenktynių Linija dėl jų atstovų taisytino elgesio.
Pasiūlymas balsavimui:
Mindaugui Guzevičiui neleisti dalyvauti LKF kalendoriaus renginiuose iki 2018 m. pabaigos.
Skirti 300 (pasiūlė Karolis Šikšnelis) arba 500 (pasiūlė Paulius Paškevičius) eur baudą pareiškėjui VŠĮ sporto klubui UOLA.
Atkreipti dėmesį, kad nevykdant sprendimo ar pakartotinai nusižengus bus skiriamos griežtesnės sankcijos.
Balsavimas:
Už – 5, Prieš – 0. (Karolis Razas nuo balsavimo susilaikė. Karolis Šikšnelis, Tadas Vaitkevičius, Martynas Tankevičius
balsavo už 300 eur baudos skyrimą, o Paulius Paškevičius ir Ugnius Čaplikas už 500 eur baudos skyrimą).
5. Klausimas
Dėl klasių sujungimo į vieną važiavimą 5 LKČ etape.
Situacijos aprašymas:
LKČ 4 etapo metu dėl kartodromo ypatumų ir greičio skirtumų KZ2 ir KZ2 Masters klasėse buvo vykdomi atskiri važiavimai,
tuo tarpu ankstesniuose etapuose jie vyko kartu. Atsižvelgiant į tai, kad Elektrėnų trasa yra palanki vykdyti važiavimus kartu
siūloma LKČ 5 etape vykdyti jungtinį KZ2 ir KZ2 Masters važiavimą.
Pasiūlymas balsavimui:
LKČ 5 etape vykdyti jungtinį KZ2 ir KZ2 Masters važiavimą.
Balsavimas:
Už – 5, Prieš – 0. (Martynui Tankevičiui balsavimo metu neskambinta)

Nutarta:
1. Priimti VŠĮ Ugnius Auto į LKF narius.
2. Aktyvinti darbą su partneriais – trasų operatoriais, didinant trasų saugumą.
3. Pakeisti LKČ ir LKFT taisykles, numatant, kad varžybų kvalifikacijos, pusfinalio ir finalo važiavimų metu draudžiama ant
karto ar lenktynininko tvirtinti vaizdo registravimo įrenginius.
4. Mindaugui Guzevičiui neleisti dalyvauti LKF kalendoriaus renginiuose iki 2018 m. pabaigos.
Skirti 300 eur baudą pareiškėjui VŠĮ sporto klubui UOLA.
Nevykdant sprendimo ar pakartotinai nusižengus bus skiriamos griežtesnės sankcijos
4. LKČ 5 etape vykdyti jungtinį KZ2 ir KZ2 Masters važiavimą.

Posėdžio pirmininkas

Posėdžio sekretorius

Karolis Šikšnelis

Karolis Razas

