
 

 
PROTOKOLAS  
2022 05 04 Nr. 005/20220504 
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, Martynas Tankevičius. 
 
Posėdis vyksta gyvai Motorų g. 6, Vilnius. Posėdžio pradžia 2022 05 04 15 val.  jame dalyvauja 5 (penki) 
tarybos nariai: gyvai: K. Šikšnelis, M. Tankevičius, E. Grabliauskas, P.Paškevičius, 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 Brigita Vazgytė. 
 
Darbotvarkė: 

1. Dėl 2022 varžybų vietų - dėl Aukštadvario kartodromo situacijos 
2. Dėl 2022 varžybų vietų - dėl prašymo organizuoti bendrą etapą su Latvijos sportininkais 
3. Dėl 2022 metų Lietuvos kartingo varžybų 2 etapo tvarkaraščio  

 
Svarstyti klausimai: 

1. Dėl 2022 varžybų vietų - dėl Aukštadvario kartodromo situacijos – esant neaiškiai situacijai ir 
galimai artimiausiu metu neesant galimybės organizuoti kartingo varžybų Aukštadvaryje, Šiaulių 
darbo rinkos mokymo centras sutiko organizuoti kartingo varžybų 3 etapą kartodrome KART3 
(Kuršėnuose). Aptarta nauja trasos konfigracija – užvažiavimas į kalną ir nedarant papildomų 
posūkių tiesiojoje. Artimiausiu metu bus paskelbta trasos schema bei treniruočių dienos ir laikai 
Kuršėnų trasoje. 

SIŪLYMAS BALSAVIMUI: 

Patvirtinti ir organizuoti  BMW Lietuvos kartingo čempionato ir SIŲSK PIGIAU Lietuvos kartingo taurės 3 
etapo varžybas nekeičiant datos 2022 m. birželio 24-25 dienomis, bet perkeliant į KART3 kartodrome, Šiaulių 
DRMC Kuršėnuose. 

BALSAVIMAS: 

Už 5 

Prieš 0 

NUTARTA: 
Patvirtinti ir organizuoti  BMW Lietuvos kartingo čempionato ir SIŲSK PIGIAU Lietuvos kartingo taurės 3 
etapo varžybas nekeičiant datos 2022 m. birželio 24-25 dienomis, bet perkeliant į KART3 kartodrome, Šiaulių 
DRMC Kuršėnuose. 

2. Dėl 2022 varžybų vietų - dėl prašymo organizuoti bendrą etapą su Latvijos sportininkais - Latvijos 
kartingo komisijos atstovas Valdis Brutans prašo organizuoti bendrą etapą rugsėjo mėnesį Lietuvoje 
Bačiūnų kartodrome Šiauliuose. Latvijos varžyboms tai būtų paskutinis etapas, kurio metu vyktų ir 
galutiniai apdovanojimai. LKF Tarybos Prezidentas Karolis Šikšnelis, LKF Tarybos narys Martynas 
Tankevičius, generalinė sekretorė Brigita Vazgytė, vyriausiasis varžybų vadovas Marius 
Mikuševičius lankėsi Bačiūnų kartodrome Šaiuliuose. Apžiūrėjus ir įvertinus kartodromo spartų 
pasiruošimą 2022 metų sezonui: naujas asfaltas, kerbai, chronometravimo įranga, linijos bei esamą 



infrastruktūrą, nuspręsta svarstyti galimybę organizuoti bendrą etapą su Latvijos sportininkais, bei 
pakviečiant Estijos, Lenkijos šalių sportininkus. Taip pat aptarta galimybė kartingo varžybas 
organizuoti 9-11 dienomis atsižvelgiant į dalyvių ir klasių skaičių. Artimiausiu metu bus paskelbtas 
preliminarus varžybų tvarkaraštis. 

SIŪLYMAS BALSAVIMUI: 

Organizuoti  BMW Lietuvos kartingo čempionato ir SIŲSK PIGIAU Lietuvos kartingo taurės 5 etapo varžybas 
nekeičiant datos 2022 m. rugsėjo 9-10 dienomis, perkeliant į Bačiūnų kartodromą, Šiaulius Latvijos kartingo 
komisijos prašymu.  

BALSAVIMAS: 

Už 5 

Prieš 0 

NUTARTA: 
Organizuoti  BMW Lietuvos kartingo čempionato ir SIŲSK PIGIAU Lietuvos kartingo taurės 5 etapo varžybas 
nekeičiant datos 2022 m. rugsėjo 9-10 dienomis, perkeliant į Bačiūnų kartodromą, Šiaulius Latvijos kartingo 
komisijos prašymu.  

  
3. Dėl 2022 metų Lietuvos kartingo varžybų tvarkaraščio 

Atsižvelgiant į atsiliepimus, pastabas, komentarus bei prašymus po 2022 metų kartingo varžybų 1 etapo 
Vilniuje, buvo svarstomi 2 etapo tvarkaraščio pakeitimai. Buvo aptartos varžybų vadovo Mariaus 
Mikuševičiaus pastabos, komentarai ir pasiūlymai, taip pat Deivido Jociaus pastabos, Janis  Karzjuks pastabos. 
Naujas preliminarus tvarkaraštis bus paskelbtas kartu su papildomais nuostatais, o galutinis – gegužės 26 d. 
pasibaigus išankstinei registracijai. Taip pat bus įtrauktas dalyvių briefingas gyvai, varžybų oficialus 
atidarymas, kuriuose dalyvavimas bus privalomas. 

 Planuojamos didesnės pertraukos tarp treniruočių ir kvalifikacijos. 

 Šeštadienio grafikas prasidės nuo Rotax dienos eigoje prisijungs LKČ kategorijos ir pakaitomis vyks 
važiavimai tarp serijų. 

 Registracijos laikas bus prailgintas. 

 Bus gyvas dalyvių brifingas 

 Šeštadienį bus suplanuotas varžybų oficialus atidarymas 

 

 
 
Posėdžio pirmininkas Karolis Šikšnelis 

 

Posėdžio sekretorius 
 

Brigita Vazgytė 
 

 


