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Vilnius

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 11 09 16:30 val., posėdžio pabaiga 20:00 val., jame
dalyvauja 5 (penki) tarybos nariai: K. Šikšnelis, M. Tankevičius, E. Grabliauskas, U.Čaplikas, 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. 2022 Žiemos taurės varžybų padangos;
2. 2022 Žiemos taurės varžybų klasės;
3. 2022 Žiemos taurės varžybų startinio mokesčio dydis;
4. LKF Tarybos posėdžių organizavimo tvarkos papildymas;
5. Diskusija dėl Retro klasės 2022 metais;
6. 2022 licencijų mokesčių dydžių nustatymas;
7. 2021 m. rezultatų patvirtinimas.
Svarstyti klausimai:
1. Diskutuota dėl 2022 Žiemos taurės varžybų padangų pasirinkimo. Sutarta jog reikia sulaukti padangų tiekėjo
pasiūlymo su kainomis. Taip pat kalbėta, kad reikia informuoti Latvijos kartingo komisiją
(LAF Kartinga komisija) jog Žiemos taurė vyks 2022 metų sausio 8 ir 29 dienomis bei vasario 19 dienomis bei
susiderinti su Latviais ir taisykles ir techninius reikalavimus.
2. Diskutuota dėl 2022 Žiemos taurės varžybų klasių. Aptarta, kad esant žiemos sąlygoms:
2022 m. Žiemos taurės įskaitoje visi važiuoja vienodomis žieminėmis padangomis - modelis ir gamintojas
bus paskelbtas taisyklėse (techniniuose reikalavimuose). Klasės technika turi atitikti savo klasės techninius
reikalavimus.
● WINTER MICRO – Micro60, RotaxMicro, Briggs Mini;
● WINTER MINI – Mini60, RotaxMini;
● WINTER NO GEARS iki 125cc nuo 12 metų;
● CRAB© – nuo 12 metų;
● WINTER HOBBY nuo 11 metų – BRIGGS Junior, BRIGGS MASTER, ART120;
● Esant poreikiui galimas papildomų kategorijų suformavimas pvz. „Retro“, „Dyglių“ klasė ir pan.
SIŪLYMAS BALSAVIMUI:
a) Esant sausai ar šlapiai trasos dangai:
Vykdomi papildomi važiavimai pagal Lietuvos kartingo čempionato/taurių techninius reikalavimus pagal
amžiaus grupes ir pavarų skaičių (be apdovanojimų, be žieminių padangų):
● OPEN KIDS iki 11 metų;
● OPEN NO GEARS iki 125cc nuo 12 metų;

● OPEN GEARS nuo 15 metų;
● Esant poreikiui galimas papildomų kategorijų suformavimas pvz. „Retro“, „Dyglių“ klasė ir pan.
b) Esant sausai ar šlapiai trasos dangai vykdomi papildomi važiavimai nesilaikant Lietuvos kartingo
čempionato/taurių techninius reikalavimų, bet pagal amžiaus grupes ir pavarų skaičių (be apdovanojimų, be
žieminių padangų):
● OPEN KIDS iki 11 metų;
● OPEN NO GEARS iki 125cc nuo 12 metų;
● OPEN GEARS nuo 15 metų;
● Esant poreikiui galimas papildomų kategorijų suformavimas pvz. „Retro“, „Dyglių“ klasė ir pan.
BALSAVIMAS:
Už a – 3 , Už b - 2
NUTARTA:
a) Esant sausai ar šlapiai trasos dangai vykdomi papildomi važiavimai pagal Lietuvos kartingo
čempionato/taurių techninius reikalavimus pagal amžiaus grupes ir pavarų skaičių (be apdovanojimų, be
žieminių padangų).
● OPEN KIDS iki 11 metų;
● OPEN NO GEARS iki 125cc nuo 12 metų;
● OPEN GEARS nuo 15 metų;
● Esant poreikiui galimas papildomų kategorijų suformavimas pvz. „Retro“, „Dyglių“ klasė ir pan.
3. Diskutuota dėl 2022 Žiemos taurės varžybų startinio mokesčio dydžio.
SIŪLYMAS BALSAVIMUI:
Nustatyti 70Eur startinio mokesčio dydį sportininkui 2022 Žiemos taurės varžybose.
BALSAVIMAS:
Už - 5. Prieš - 0.
NUTARTA:
Nustatyti 70Eur startinio mokesčio dydį sportininkui 2022 Žiemos taurės varžybose.
4. Patvirtinti jog generalinė sekretorė 2 d.d. prieš LKF Tarybos posėdį siunčia darbotvarkę LKF tarybos nariams ir
prašymą papildyti esamus klausimus.
SIŪLYMAS BALSAVIMUI:
Patvirtinti tvarką, kad generalinė sekretorė 2 d.d. prieš LKF Tarybos posėdį siunčia darbotvarkę LKF tarybos nariams
ir prašymą papildyti esamus klausimus..
BALSAVIMAS:
Už – 5, Prieš – 0, Susilaikė – 0.
NUTARTA:
Generalinė sekretorė 2 d.d. prieš LKF Tarybos posėdį siunčia darbotvarkę LKF tarybos nariams ir prašymą
papildyti esamus klausimus..
5. Diskusija dėl retro klasės 2022 metais. Pasiūlyta prisijungti ateinantį šeštadienį 13 val. prie Retro kartingo klasės
susitikimo. Nuspręsta pakviesti Retro atstovus į LKF Tarybos posėdį aptarti 2022 metų sezoną. Diskutuoti galimi
Retro klasės dalyvavimo variantai: a) parodinis vienas važiavimas (nustatant reikalavimus kaip pvz. ne jaunesnė
technika nei 20 metų, dalyvavimas be licencijų, nesuteikiant apdovanojimų, neribojant padangų), b) organizauojant
Retro klasės varžybas, kurios atitinka Lietuvos kartingo sporto taisykles: turėti savo organizatorių, savo taisyklės,
sportininkai įsigyja licencijas, prizininkai apdovanojimi taurėmis, dalyviai moka startinius mokesčius.
6. 2022 licencijų mokesčių dydžių nustatymas;
SIŪLYMAS BALSAVIMUI:
Pritarti taikyti CIKFIA licencijų naujus pavadinimus/kategorijas (pagal pridedamą CIKFIA dokumentą) bei pritaikyti
naują šabloną.
BALSAVIMAS:
Už – 5, Prieš – 0, Susilaikė – 0.
NUTARTA:

Taikyti CIKFIA licencijų naujus pavadinimus/kategorijas (pagal pridedamą CIKFIA dokumentą) bei pritaikyti
naują šabloną.
SIŪLYMAS BALSAVIMUI:
Taikyti vieną nacionalinės licencijos kategoriją “N” bei pritaikyti naują šabloną.
BALSAVIMAS:
Už – 5, Prieš – 0, Susilaikė – 0.
NUTARTA:
Taikyti vieną nacionalinės licencijos kategoriją “N” bei pritaikyti naują šabloną.
SIŪLYMAS BALSAVIMUI:
Nustatyti nacionalinės licencijos “N” mokestį - 100Eur.
BALSAVIMAS:
Už – 4, Prieš – 1 (Edvardas Grabliauskas), Susilaikė – 0.
NUTARTA:
Nustatyti nacionalinės licencijos “N” mokestį - 100Eur.
SIŪLYMAS BALSAVIMUI:
Palikti tą pačią tarptautinės licencijos mokestį - 150Eur.
BALSAVIMAS:
Už – 5, Prieš – 0, Susilaikė – 0.
NUTARTA:
Palikti tą pačią tarptautinės licencijos mokestį - 150Eur.
SIŪLYMAS BALSAVIMUI:
Nustatyti nacionalinės licencijos mokestį Baby ir retro klasių sportininkams - 20Eur.
BALSAVIMAS:
Už – 5, Prieš – 0, Susilaikė – 0.
NUTARTA:
Nustatyti nacionalinės licencijos mokestį Baby ir retro klasių sportininkams - 20Eur.
7. Pateikti 2021 m. rezultatai patvirtinimui.
SIŪLYMAS BALSAVIMUI:
Patvirtinti pridedamus rezultatus:
2021 LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATO klasių ir komandinės įskaitos
2021 ROTAX CHALLENGE TAURĖ
2021 BALTIC KARTING ACADEMY TAURĖ
2021 ARTKART TAURĖ
BALSAVIMAS:
Už – 5, Prieš – 0, Susilaikė – 0.
NUTARTA:
Patvirtinti pridedamus rezultatus:
2021 LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATO klasių ir komandinės įskaitos
2021 ROTAX CHALLENGE TAURĖ
2021 BALTIC KARTING ACADEMY TAURĖ
2021 ARTKART TAURĖ
Karolis Šikšnelis
Posėdžio pirmininkas

Posėdžio sekretorius

Brigita Vazgytė

