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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, Martynas Tankevičius.
Posėdis vyksta nuotoliniu būdu per Zoom programėlę. Posėdžio pradžia 2022 03 01 16 val. jame dalyvauja 6
(šeši) tarybos nariai: K. Šikšnelis, M. Tankevičius, E. Grabliauskas, U.Čaplikas, 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. 2022 metų Lietuvos kartingo varžybų tvarkaraštis
2. Varžybų taisyklės ir techniniai reikalvimai – pasidalinimas darbais
3. Ukrainos krizės klausimas
4. Dėl LKČ čempionų vardo suteikimo
5. Dėl kitos LKF Tarybos posėdžio datos
6. Aukštadvario kartodromo klausimas
7. Kiti klausimai
Svarstyti klausimai:
1.
Varžybų tvarkaraštis – laukiama Martyno Tankevičiaus ir Mariaus Mikuševičiaus paskutinių
pakeitimų.
2.
Varžybų taisyklės ir techniniai reikalvimai – pasidalinimas darbais: sutarta, kad Edvardas
Grabliauskas paruoš ir atsiųs BRIGGS taisykles ir techninius reikalavimus bei BABY techninius reikalavimus,
Retro taisykles ir techninius reikalavimus paruoš Kęstutis J., peržiūrės Tadas Vaitkevičius ir Ugnius Čaplikas.
Rotax taisykles ir techninius reikalavimus – Martynas Tankevičius, ARTkart taisykles ir techninius
reikalavimus – Tadas Vaitkevičius, LKČ techninius reikalavimus – Paulius Paškevičius, LKČ taisykles Brigita Vazgytė, o Karolis Razas peržiūrės. Generalinė sekretorė Brigita Vazgytė nusiųs visiems word
dokumentus.
3.
Ukrainos krizės klausimas – vienbalsiai sutarta, kad griežčiausiai smerkiame atvirą plataus masto
Rusijos agresiją prieš nepriklausomą, taikią ir demokratinę Ukrainą. Tai akivaizdus tarptautinės teisės, visų
tarptautinių normų pažeidimas ir nusikaltimas prieš Ukrainos žmones.LIETUVOS KARTINGO
FEDERACIJA draudžia Lietuvos sportininkams vykti į varžybas Rusijoje, Baltarusijoje ir neleidžia dalyvauti
šių šalių sportininkams, treneriams bei teisėjams Lietuvoje vyksiančiose kartingo varžybose. Tvirtai palaikome
ir kviečiame Lietuvos sporto bendruomenę palaikyti Ukrainos sportininkus suteikiant jiems visą reikalingą
pagalbą.
4.

Dėl LKČ čempionų vardo suteikimo

Bendru LKF Tarybos narių sutarimu dėl destrukcijos kėlimo, sportininkų įžeidinėjimo, nutarta nebekviesti
Ąžuolo Žadeikos į LKF Tarybos posėdį. Taip pat bendrai priimta, kad čempionų vardų suteikimo tvarka lieka
tokia pati iki LKF Prezidento ir Tarybos kadencijos pabaigos. Taigi čempionų vardai suteikiami kategorijose,
kuriose vyksta FIA kartingo varžybos: MICRO, MINI, OK, OK Junior, KZ2, KZ2 Masters.
5.

Sekančio LKF Tarybos posėdžio datos, būdo ir/ar vietos patvirtinimas

SIŪLYMAS BALSAVIMUI:
Sekantį LKF Tarybos posėdį organizuoti š.m. kovo 30 d. 15 val. gyvai
BALSAVIMAS:
Už: 5 (Ugnius Čaplikas nedalyvavo balsavime)
NUTARTA:
Sekantį LKF Tarybos posėdį organizuoti š.m. kovo 30 d. 15 val. gyvai
6.

Aukštadvario kartodromo klausimas

Aptarta jog reikėtų išsiaiškinti sitauaciją su LASF, Trakų savivaldybe dėl situacijos (Karolis Š.). Taip pat
sutarta dėl bendros tvarkos aptverti kartodromo įvažiavimą STOP juosta, bei pakabinti lentelę „Draudžiama
įvažiuoti“.
7.

Kiti klausimai:

Dėl naujo LKF nario – JM RACING – bendru sutarimu Jaroslaw Makovskij kviečiamas į kitą LKF Tarybos
posėdį dėl komandos formavimo, atsakomybės ir klubo narių atsakomybės.
Dėl spoilerių homologacijos
SIŪLYMAS BALSAVIMUI:
a) Iki 2023 metų galima naudoti pasibaigusios homologacijos spoilerius.
b) Iki 2022 metų LKČ 3 etapo imtinai galima naudoti pasibaigusios homologacijos spoilerius.
c) Privaloma galiojanti spoilerių homologacija nuo pirmųjų varžybų.
BALSAVIMAS:
Už:
a)

Iki 2023 metų galima naudoti pasibaigusios homologacijos spoilerius – 1

b)

iki 2022 metų LKČ 3 etapo imtinai galima naudoti pasibaigusios homologacijos spoilerius – 3

c)

Privaloma galiojanti spoilerių homologacija nuo pirmųjų varžybų - 2

NUTARTA:
Lietuvos kartingo čempionato klasėse privalomas kėbulas: priekinis ir šoniniai spoileriai, priekinė panelė,
galinis bamperis (pasibaigusios homologacijos spoilerius galima naudoti iki LKČ III etapo imtinai). Nuo
2022.06.26
spoileriai
turi
atitikti
2022
2023m.
homologacijas.
https://www.fiakarting.com/sites/default/files/2022-01/Technical%20List%20-%20Homol-material-ChassisBodywork-Brakes-2022-2023_Final_1.pdf
Taip pat visada privalomas homologuotas priekinio bamperio „susislenkantis“ tvirtinimo mechanizmas
atitinkantis CIK-FIA galiojančią homologaciją, tvirtinimo mechanizmas negali būti modifikuotas, susidėvėjęs.
Taip pat sutarta, kad Generalinė sekretorė Brigita Vazgytė nusiųs dalyviams informaciją apie homologacijas:
1. Lietuvos kartingo čempionato klasėse privalomas kėbulas: priekinis ir šoniniai spoileriai, priekinė panelė,
galinis bamperis (pasibaigusios homologacijos spoilerius galima naudoti iki LKČ III etapo imtinai). Nuo
2022.06.26
spoileriai
turi
atitikti
2022
2023m.
homologacijas.
https://www.fiakarting.com/sites/default/files/2022-01/Technical%20List%20-%20Homol-material-ChassisBodywork-Brakes-2022-2023_Final_1.pdf
Taip pat visada privalomas homologuotas priekinio bamperio „susislenkantis“ tvirtinimo mechanizmas
atitinkantis CIK-FIA galiojančią homologaciją, tvirtinimo mechanizmas negali būti modifikuotas, susidėvėjęs.
2. apie tai kad visiems dalyviams privaloma naudoti šonkaulių apsaugą, rekomenduojama naudoti CIK-FIA
homologaciją turinčią apsaugą, o nuo 2023 m. CIK-FIA homologacija bus privaloma.
3. visiems dalyviams privaloma naudoti šalmus turinčius galiojančią CIK-FIA homologaciją atitinkamai
amžiaus grupei.
4. visiems dalyviams privaloma naudoti tvarkingus (be mechaninio pažeidimo) kartingo sportui skirtus
kombinezonus, pirštines ir batus su auliukais (privaloma galiojanti ar pasibaigusio galiojimo CIK-FIA
homologacija). Dėvėti šaliką ar kitą lengvai krentančią aprangą net jei ji yra po kombinezonu yra draudžiama.
Ilgi plaukai turi būti pilnai po šalmu.

5. Visiems dalyviams privaloma naudoti važiuoklę turinčią homologaciją (galima naudoti pasibaigusios
homologacijos). Akreipiamas dėmesys, kad tech. Komisaras gali neleisti naudoti važiuoklės esant
mechaniniams pažeidimams dėl avarijų, virinimo ir pan.
6. visi dalyviai privalo naudoti savo kategorijos variklį su homologacija (galima naudoti pasibaigusios
homologacijos).

Posėdžio pirmininkas

Karolis Šikšnelis

Posėdžio sekretorius

Brigita Vazgytė

