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Lietuvos kartingo federacijos Tarybos narių posėdis 

 
Lietuvos kartingo federacijos (toliau LKF) Taryba turi 6 (šešis) narius: Karolis Šikšnelis, Karolis Razas, 
Paulius Paškevičius, Edvardas Grabliauskas, Ugnius Čaplikas. 
 
Posėdis vyksta nuotoliniu būdu per WhatsApp programėlę. Posėdžio pradžia 2021 08 09 10:00 val., posėdžio 
pabaiga 11:30 val., jame dalyvauja 6 (šeši) tarybos nariai: K. Šikšnelis, K. Razas, M. Tankevičius, P. 
Paškevičius, E. Grabliauskas, U. Čaplikas. 
LKF įstatuose numatyta, kad Taryba gali priimti sprendimus, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip ½ Tarybos 
narių, todėl priimti sprendimai galiojantys. 
Posėdžiui pirmininkauja Karolis Šikšnelis, sekretoriauja Edvardas Grabliauskas. 
 
Darbotvarkė: 

1. LKF čempionato dviejų paskutinių etapų organizavimo klausimai; 
2. Lietuvos kartodromų trasų licencijavimo (saugumo) klausimai; 
3. LKF renginių plėtra į naujus regionus; 
4. Kiti klausimai. 

 
SVARSTYTA: 
5-ojo ir 6-ojo etapo datos ir vietos. 
Pagal pirminį LKF čempionato ir kartu organizuojamų Taurių kalendorių, 5-asis etapas buvo numatytas 
rugsėjo 11 d. Elektrėnų „Speedway“ kartodrome, 6-asis etapas – spalio 9 d. Anykščių kartodrome 
„Motorsportas“. Kadangi Elektrėnų trasoje organizuoti renginio neįmanoma, svarstyta rugsėjo 11 etapą 
perkelti į Šiaulius – naujai statomas kartodromas dar nėra pilnai įrengtas ir rugsėjo 11 dieną jau rezervuotas, 
„DRMC“ pasirengę priimti sportininkus. 
 
SIŪLYMAS BALSAVIMUI: 
Nekeisti numatytų etapų organizavimo datų (rugsėjo 11 d. ir spalio 9 d.). 
BALSAVIMAS: 
Už – 6, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 
NUTARTA: 
5-asis LKČ ir kartu organizuojamų Taurių etapas vyks rugsėjo 11 d., 6-asis – spalio 9 d. 
 
SIŪLYMAS BALSAVIMUI: 
Rugsėjo 11 d. etapą organizuoti Šiaulių „DRMC“. 
BALSAVIMAS: 
Už – 6, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 
NUTARTA: 
Organizuoti 5-ąjį etapą Šiaulių „DRMC“ rugsėjo 11 dieną. 



SIŪLYMAS BALSAVIMUI: 
Spalio 9 d. etapą organizuoti Anykščių kartodrome ”Motorsportas“ 
BALSAVIMAS: 
Už – 5, Prieš – 1 (M. Tankevičius), Susilaikė – 0. 
NUTARTA: 
Organizuoti 6-ąjį etapą Anykščių kartodrome ”Motorsportas“ spalio 9 dieną. 
 
Norint užtikrinti varžybų organizavimo galimybes bei tinkamiausios konfigūracijos suruošimą ir pirminį 
saugumo plano suderinimą su trasos nuomotoju, į Šiaulių „DRMC“ vyksta Edvardas Grabliauskas, Paulius 
Paškevičius ir Ugnius Čaplikas. Trasai vertinti ir teisėjų postų įrengimui bus vykdomos konsultacijos su 
Mariumi Mikuševičiumi, taip pat naudojamasi nešališko saugumo trasos saugumo specialisto paslaugomis. 
 
Papildomai svarstyti klausimai: 

1. Aptarta galimybė kartodromų skatinti kartodromų tobulėjimą pasiūlant jiems LKF trasos licencijas, 
kurios bus išduodamos atsakingiems asmenims įvertinus trasos būklė ir pateikus pasiūlymus ir 
patarimus, kaip užtikrinti kuo sklandesnį trasos eksploatavimą sportinių ir nuomojamų kartų 
važiavimų metu, tuo pačiu licencijų savininkams siūlant teisinę pagalbą ir atstovavimą nutikus 
nelaimingiems atsitikimams, pagalbą gaunant leidimus renginių organizavimui ir viešą komunikaciją 
apie tokius kartingo sporto/nuomos objektus. 
 

2. Vienbalsiai sutarta, kad varžybų vykdymo vietas reikia plėsti į tuos regionus, kuruose šiuo metu jos  
nevyksta, pvz. Šiauliai, Klaipėda, jeigu tik tam bus galimybės. Tokiu žingsniu tikimasi pritraukti ir 
naujus sportininkus iš būtent tų regionų, ir sukurti naujas galimybes esamiems. 
Karolis Šikšnelis įsipareigojo aplankyti, Klaipėdos vairavimo centrą ir pasidomėti galimybėmis 
organizuoti jame varžybas 
Naujai statomame Šiaulių kartodrome planuojama suorganizuoti po sezonines varžybas arba Žiemos 
taurės etapą, tuo pačiu palaikant trasos savininkus ir plečiant trasų naudojimo geografiją. 
 

3. Sutarta kitą savaitę organizuoti fizinį Tarybos narių susirinkimą ir peržiūrėti Visuotinio LKF narių 
susirinkimo metu išgirstus pasiūlymus dėl Tarybos narių darbų pasidalinimo ir veiklos efektyvumo, 
taip pat pradėti generalinio sekretoriaus paieškas. Posėdžio metu bus aptarti ir 5-ojo etapo 
organizaciniai klausimai. 

 
 
Posėdžio pirmininkas 
 
 
 

Karolis Šikšnelis 
 

Posėdžio sekretorius 
 

Edvardas Grabliauskas 
 

 


