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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 susirinkime Vilniuje. Posėdžio pradžia 2021 08 21 16:00 val., posėdžio pabaiga 18:00 val., 
jame dalyvauja 4 (keturi) tarybos nariai: K. Šikšnelis, M. Tankevičius, 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 generalinio sekretoriaus kandidatūra; 
2. 6-ojo LKČ etapo organizavimo klausimai Anykščiuose; 
3. Elektroninės grupės sukūrimas komandų vadovams varžybų metu; 
4. Teisėjų darbo aptarimas; 
5. Vaikų udgymo proceso aptarimas; 
6. Kuro ir tapalų naudojimo LKČ patikrinimo galimybės. 

 
Svarstyti klausimai: 

1. Aptarta nauja generalinio sekretoriaus kandidatūra ir jai keliami kompetencijų lūkesčiai, svarstyta, 
kokio žmogaus reikėtų ieškoti, kokia pageidautina jo patirtis. Diskusijos metu aptartos kelios 
potencialiai galimos kandidatūros bei sutarta ir toliau tėsti galimo kandidato atranką. 

 
2. Aptartas 6-ojo etapo organizavimo darbų pasiskirstymas. Savaitę prieš etapą organizuojamas 

treniruočių savaitgalis Anykščių kartodrome. E. Grabliauskas pasirūpina treniruočių savaitgalio 
tvarkaraščiu ir komunikacija su trasa, K. Razas organizuoja teisėjus ir greitąją. Inicijuojami 6-ojo etapo 
organizaciniai dokumentai, tvarkaraščio sudarymas. M. Tankevičius sudaro dalyvių parko įsikūrimo 
schemas, K. Razas pasirūpina savalaike registracija ir dokumentų paskelbimu. 
 

3. Elektroninė grupė galėtų veikti WhatApp programėlėje, į ją varžybų teisėjas galėtų skelbti varžybų 
briefingus, einamą informaciją ir naujienas, tokia praktika taikoma automobilių sprote, tad ji galėtų 
pasiteisingi ir LKF renginiuose. 
 

4. Aptarta teisėjų darbo kokybė ir kartingo bendruomenės lūkesčiai jų atžvilgiu. Diskutuota apie 
alternatyvius pasirinkimus ir praktikas, taip pat svarstyta, kaip gali pati kartingo bendruomenė bei 
Federacijas prisidėti prie teisėjavimo kokybės gerinimo. 
 

5. Kalbėta apie vaikų pritaukimą ir jų įgųdžių tobulinimą kartingo sporte. 2021 metais labai sustiprėjo 
BABY kategorija, kurioje sportuoja 4-6 metų vaikai su jiems pritaikytais BABY tipo kartingais. LKČ 
etapuose dalyvauja iki 10-20 tokių vaikų. Sutarta, kad ir toliau palaikome BABY važiavimus, jiems 



skiriamas laikas treniruočių ir varžybų metu, trasos iš savo pusės suteikia nemokamą laiką šiems 
važiavimams. 
 

6. Vedamos derybos su degalinių tinklu, kad būtų galimybė pristatyti į trasas ir varžybų metu naudoti 
reglamentuotą identišką kurą. Taip pat diskutuota apie ėrangą, uri leistų patikrinti 100%, ar dalyviai 
naudoja nustatytą kuro ir alyvos mišinį. 

 
 
Posėdžio pirmininkas 
 
 
 

Karolis Šikšnelis 
 

Posėdžio sekretorius 
 

Edvardas Grabliauskas 
 

 


