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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 10 12 17:00 val., posėdžio pabaiga 19:30 val.,
jame dalyvauja 5 (penki) tarybos nariai: K. Šikšnelis, M. Tankevičius, E. Grabliauskas, K.Razas,
P.Paškevičius.
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 Brigita Vazgytė.

Darbotvarkė:
1. LKČ 2022 metų trasų ir etapų skaičius;
2. LKČ 2022 metų etapų tvarkaraštis;
3. Sezono uždarymo bei apdovanojimo  renginys;
4. Teisėjų darbo tobulinimas;
5. Trasų licencijavimo tvarka;
6. LKF įstatai.
7. LKF generalinis sekretorius
8. Licencijų išdavimo tvarka ir registracija
9. Žiemos taurė 2021-2022
10. Sezono uždarymo varžybos

Svarstyti klausimai:
1. Diskutuota dėl Lietuvos kartingo čempionato 2022 metų trasų ir etapų skaičiaus. Kalbėta jog pirmas

ir paskutinis etapas galėtų būti Anykščiuose. Kiti etapai galėtų būti Smalininkuose, Vilniuje,
Aukštadvaryje, Šiaulių darbo rinkos mokymų centro autodrome, Kuršėnuose. Aptartas etapų
skaičiaus (lyginis ar nelyginis) klausimas. Taip pat buvo paminėta kad iki kitų metų bus naujai
asfaltuotas Šiaulių Bačiūnų kartodromas.

2. Aptarti LKČ 2022 metų etapų tvarkaraščio variantai. Pastebėta, kad esant dideliam dalyvių ir klasių
skaičiui, tarp važiavimų yra labai dideli tarpai. Nutarta paskaičiuoti išlaidas esant 1 dienos, 1,5
dienos ir 2 dienų formatams. Taip pat nutarta pasikviesti serijų organizatorius diskusijai dėl
tvarkaraščio sudarymo bei dalyvių amžiaus grupių serijose bei nepatyrusių dalyvių sportinio kelio.

3. Diskutuota dėl 2021 sezono uždarymo renginio ir formato. Nutarta daryti BMW patalpose lapkričio
26 d. penktadienį. Taip pat Marių Mikuševičių įpareigoti paskaičiuoti galutinius rezultatus (pagal
taisykles) ir tada kitame Tarybos posėdyje patvirtinti rezultatus.



4. Aptarta suorganizuoti susitikimą su Mariumi Mikuševičiumi dėl teisėjų darbo tobulinimo. Nutarta iki
susitikimo surinkti pastabas iš dalyvių/komandų.

5. Aptarta suorganizuoti susitikimą su trasų atsakingais asmenimis dėl trasų licencijavimo tvarkos ir
įsipareigojimų.

6. Nutarta paskelbti LKF įstatų paruoštas korekcijas ir sekančiame LKF suvažiavime 2022 m. sausio
mėn. pateikti tvirtinimui.

7. LKF prezidentas Karolis Šikšnelis pasiūlė kandidatę į LKF generalinio sekretoriaus poziciją - Brigitą
Vazgytę, bei 1000 Eur (neto) darbo užmokestį dirbant pilnu etatu. Planuojamas įdarbinimas po
buhalterio grįžimo iš atostogų (po spalio 17 d). Įpareigoti Karolį Razą perduoti informaciją ir
daiktus.

SIŪLYMAS BALSAVIMUI:
Patvirtinti LKF generaline sekretore - Brigitą Vazgytę, nustatant 1000 Eur (neto) darbo užmokestį
dirbant pilnu etatu.
BALSAVIMAS:
Už – 5, Prieš – 0, Susilaikė – 0.
NUTARTA:
Brigita Vazgytė paskirta LKF generaline sekretore, nustatant 1000 Eur (neto) darbo užmokestį dirbant
pilnu etatu.

8. Diskutuota dėl vėlyvų vizų sportininkams išdavimo apmokestinimo, taip pat registracijos anketos
internetu tobulinimo. Taip pat diskutuota dėl mėgėjų turnyrų licencijavimo.

9. Siūlyta Žiemos taurę organizuoti iš 3 etapų: 2022 metų sausio 8 ir 29 dienomis bei vasario 19
dienomis. Edvardas Grabliauskas galėtų paruošti taisykles ir techninius reikalavimus po lapkričio 6
d. pagal 2020 metų pavyzdį ir pateikti Tarybai tvirtinti. Taip pat siūlytapakviesti potencialius
padangų tiekėjus pateikti padangų pasiūlymus su tiekimo galimybėmis ir kainomis.

SIŪLYMAS BALSAVIMUI:
Patvirtinti Žiemos taurę iš 3 etapų: 2022 metų sausio 8 ir 29 dienomis bei vasario 19 dienomis.
BALSAVIMAS:
Už – 5, Prieš – 0, Susilaikė – 0.
NUTARTA:
Žiemos taurė vyks 2022 metų sausio 8 ir 29 dienomis bei vasario 19 dienomis.

10. Aptarta galimybė esant geriems orams suorganizuoti sezono uždarymo varžybas. Galutinis
sprendimas bus priimtas atsižvelgiant į orus.

Posėdžio pirmininkas Karolis Šikšnelis

Posėdžio sekretorius Brigita Vazgytė


