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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 gyvai Motorų g. 6, Vilnius. Posėdžio pradžia 2022 10 13 9:30 val.  jame dalyvauja 3 
(trys) tarybos nariai: gyvai: K. Šikšnelis, E. Grabliauskas, K.Razas. 
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 kartingo varžybų sezono aptarimas. 
2. 2022 kartingo rezultatų patvirtinimas 
3. Diskusija dėl kategorijų ir amžiaus grupių 
4. Diskusija dėl kartingo varžybų oranizavimo tvarkos 
5. Kiti klausimai 

 
Svarstyti klausimai: 

1. 2022 kartingo varžybų sezono aptarimas. 
Buvo aptarta 2022 kartingo varžybų sezonas. 
 

2. 2022 kartingo rezultatų patvirtinimas 
SIŪLYMAS BALSAVIMUI: Siūloma patvirtinti 2022 metų kartingo sezono rezultatus. 

BALSAVIMAS:  

Už 3 
Prieš 0 

NUTARTA: Patvirtinti 2022 metų kartingo rezutatus. 

 

3. Diskusija dėl kategorijų ir amžiaus grupių 
Buvo diskutuota dėl kategorijų ir amžiaus grupių. Atkreipta dėmesys kad LKČ kategorijų 
amžiaus ribos turi sutapti su FIA KARTING. 

 
4. Diskusija dėl kartingo varžybų oranizavimo tvarkos 

Buvo diskutuota kaip organizuoti kartingo varžybas kad varžybos nesitęstų daugiau nei 10 
val. per dieną. Kokios serijos galėtų būti kartu su LKČ, kokios atskirai.  



Karolis Šikšnelis išreiškė nustebimą girdėtą susitikime su Latviais ir Estais dėl Baltijos 
taurės 2023 varžybų jog yra suplanuotos Rotax Challenge Lietuva kalendorius kaip atskirų 
varžybų. 
Edvardas Grabliauskas: LKC galėtų būti atskirai (brangus, 3 dienos, su treniruotėm). Reikia 
paskaičiuoti kiek galėtų būti startinis. Pritaria kad Rotax galėtų būti atskira serija. Siūlymas 
organizuoti varžybas šeštadienį/sekmadienį kai vaikai lanko mokyklą, bent rugsėjį - spalį.  
Karolis Razas: Brangių varžybų situacija gali baigtis su 24 dalyviais. Pagrindinė problema: 
tvarkarasčio sudarymas esant visoms serijoms kartu... Siūlo atskirai daryti Rotax, nes 
susikerta amžiaus grupės, kategorijos.  

Karolis Šikšnelis: greitu laiku turbūt ateis OKN nacionalinės ir regioninės kategorijos. Taip 
pat atkreipė dėmesį jog labai mažas Micro60 dalyvių skaičius. Taip pat galbūt reiktų padaryti 
dvigubą startinis už pavėluotą registraciją. Taip pat tvarkarastis turėtų nesikeisti visą sezoną. 
Taip pat reikia užtikrinti kad visada būtų šviesaforas vienodas ir visam sezonui. Vienu 
mygtuku valdomas! Taip pat reikia paieškoti kas galėtų filmuoti varžybas.   

 

5. Kiti klausimai 
Iškelta diskusija dėl Martyno Tankevičiaus elegesio paskutinio etapo metu. Būtina į tai 
atkreipti dėmesį viešai, kad LKF tokių veiksmų netoleruoja, ypač iš komandos vadovo, LKF 
Tarybos nario. Įpareigota genralinė sekretorė kartu su Mariumi Mikuševičiumi paruošti 
sprendimo formuluotę nurodant FIA taisyklių punktus. 

SIŪLYMAS BALSAVIMUI: Paskelbti viešą LKF poziciją dėl Martyno Tankevičiaus elgesio 
paskutinio etapo metu. 

BALSAVIMAS: 

Už 3 

Prieš 0 

NUTARTA: Paskelbti viešą LKF poziciją dėl Martyno Tankevičiaus elgesio paskutinio etapo metu. 

 

2022 sezono uždarymo renginys – suderinta data su BMW Lietuva yra lapkricio 12 d.  

BALSAVIMAS: Suorganizuoti sezono uždarymo renginį š.m. lapkričio 12 d. 

Už 3 

Prieš 0 

NUTARTA: Suorganizuoti sezono uždarymo renginį š.m. lapkričio 12 d. 

 

2023 Žiemos taurė – tradiciškai 3 varžybos Smalininkuose, Anykščiuose, Vilniuje. Taisyklės 
rengiamos pagal 2022 taisykles. 

I etapas – 2023 01 08 – Anykščiai 
II etapas – 2023 01 29 – Vilnius 
III etapas – 2023 02 26 – Smalininkai 

BALSAVIMAS: Patvirtinti 2023 Žiemos taurės kalendorių ir taisykles. 

Už 3 

Prieš 0 

NUTARTA: Patvirtinti 2023 Žiemos taurės kalendorių ir taisykles. 

 

Informacija dėl 2023 Baltic Championship – su kaimynais sutarta kad varžybos bus Estijoje, 
Latvijoje ir Lietuvoje. Reikėtų nuspręsti ar Baltijos taurės varžybos bus atskiras savaitgalis 
nuo LKČ  datos ar kartu. Taip pat kyla iššūkių dėl amžiaus kategorijų ir svorių tarp šalių. 
Estams iškelta užduotis susivienodinti viduje dėl kategorijų amžiaus grupių ir svorių.  



 Aptarta paraiškos teikimas tvarumo projektui elektro karto varžyboms organizuoti. Reiktų 
planuoti Junior ir suaugusių kategorijas. Taip pat skaičiuoti pilną paslaugos paketą: elektro 
variklis, baterijos su rėmu ir padangomis. 
  

Posėdžio sekretorius 
 

Brigita Vazgytė 
 

 


