
 

 
PROTOKOLAS  
2022 03 16 Nr. 1 Trasos 
Vilnius

 
Lietuvos kartingo federacijos posėdis su kartodromų trasų operatoriais 

 
 
Posėdis vyksta hibridiniu būdu: gyvai Žemaitės g. 6-518, Vilnius ir  nuotoliniu būdu per Zoom programėlę. 
Posėdžio pradžia 2022 03 16 10:00. 
Dalyvavo: 
Gyvai:  Darius Jonušis (Vilniaus kartodromas), Martynas ir Romas (Šiaulių kartodromai), Romas Vitkus 
(Anykščių kartodromas), Karolis Šikšnelis (LKF Prezidentas), Brigita Vazgytė (LKF Generalinė Sekretorė), 
ir 
nuotoliniu būdu: Jolita Vengrė ir Audrius Adomaitis (ŠDRMC Šiaulių kartodromas), Tauras Staniulis 
(Smalininkų kartodromas).Posėdžiui pirmininkauja Karolis Šikšnelis, sekretoriauja Brigita Vazgytė. 
 
Darbotvarkė: 

1. 2022 metų Lietuvos kartingo varžybų datos ir vietos 
2. Kiti klausimai 

 
Svarstyti klausimai: 
 
1. Bendru sutarimu buvo suderintos 2022 metų Lietuvos kartingo varžybų vietos: 
1 etapas - 2022 m. balandžio 23 d. - Vilnius 
2 etapas - 2022 m. gegužės 28 d. - Bačiūnai Šiauliai 
3 etapas - 2022 m. birželio 25 d. - Aukštadvaris 
4 etapas - 2022 m. rugpjūčio 6 d. - Smalininkai 
5 etapas - 2022 m. rugsėjo 10 d. - ŠDRMC Šiauliai 
6 etapas - 2022 m. spalio 8 d. - Anykščiai 
  

3. Aptarti kiti klausimai: 
Tęsiant tradicijas varžybos vyks šeštadieniais. Naujovė tokia, kad pentkadieniais iki pietų vyks treniruotės, o 
po pietų kvalifikaciniai važiavimai ir/ar I (pirmas) HEAT'as. Šeštadienį vyks varžybos visą dieną: II (antras) 
HEAT ir finalas, taurės varžybų kvalifikaciniai bei varžybiniai važiavimai. Dėl pasikeitusio penktadienio 
formato bei atsiradusio papildomo HEAT'o, bus svarstomas startinio mokesčio dydis LKF Taryboje, bei 
oficialių treniruočių mokestis. Sutarta mokesčius paskelbti iki balandžio 8 d. Tradiciškai oficialios 
treniruotės vyks ir savaitę prieš varžybas - sekmadieniais. 
Taip pat paminėtina, kad jeigu nebus gautas leidimas varžyboms Aukštadvaryje (ŠMSM/Trakų savivaldybė) 
- bus tariamasi su trasų valdytojais kurioje trasoje vyks 3 etapas.   
Trasų valdytojai taip pat lauks Varžybų vadovo Mariaus Mikuševičiaus reikalingo personalo funkcijų 
aprašymo ir skaičiaus bei pasiūlymo dėl apmokymų. 
Taip pat buvo pasiūlyta svarstyti dėl "šiukšlių depozito" komandoms statančioms palapines dalyvių parke. 
Taip pat pasirūpinti tinkamu kiekiu konteinerių bei pažymėti vietas kur dedami maišai su šiukšlėmis. 
Iki varžybų LKF perduos informaciją apie komandų palapinių plotus/išmatavimus bei preliminarius planus. 
Prašoma trasų valdytojų užtikrinti plano laikymsi. Svarstoma galimybė nustatyti kv.m. dydį pagal 
sportininkų skaičių komandoms nemokamai, esant viršijimui apmokestinti. 
Teisėjai prašomo trasų valdytojų suformuoti tvoromis oficialias zonas (mechanikų, uždaro parko ir pan.) iki 
oficialių treniruočių pradžios. 
Priminta trasose užtikrinti teisėjų postų vietas (minimalus reikalavimas: 2 sutvirtintos euro paletės 



(nesulūžusios). 
Taip pat atsižvelgiant į dalyvių skaičių užtikrinti tinkamą kiekį WC, prastuvų, šiukšlių konteinerių. 
Atkreiptinas dėmesys dėl elektros kiekio užtikrinimo ir atskyrimo chronometravimo aprūpinimo elektra nuo 
dalyvių parko elektros įvadų. Esant reikalui turėti generatorių. 
Sutarta, kad trasos valdytojai informuos LKF ir komandas dėl maitinimo užtikrinimo trasoje su kontaktais. 
Rekomenduota trasoms rinkti mokesčius avansu, prieš suteikiant paslaugas. 
Sutarta, kad visų trasų inspektavimas bei licencijavimas vyks pavasarį iki pirmųjų varžybų. Dalyvaus 
varžybų vadovas Marius Mikuševičius, LKF atstovas.  Apie trasų licencijas bus paskelbta 
oficialiai www.kartingas.lt  Taip pat planuojame parengti dokumentus dėl kartodromų, esančių aikštelėse 
licencijavimo.   
Susitikimo metu buvo dalijamasi patirtimi dėl triukšmo ir kartingo sporto renginių 
 
 
 
Posėdžio pirmininkas 

 
Karolis Šikšnelis 

 

Posėdžio sekretorius 
 

Brigita Vazgytė 
 

 


