
 

 
PROTOKOLAS  
2022 12 21 Nr. 00920221221 
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 12 21 10:00 val.  jame dalyvauja 
4 (keturi) tarybos nariai: gyvai: K. Šikšnelis, E. Grabliauskas, M.Tankevičius, 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. 
 
Dienotvarkė: 

1. 2023 LKČ, Rotax, Briggs, Retro, ART120, Baby varžybų formato pristatymas ir tvirtinimas 
2. 2023 varžybų kalendoriaus tvirtinimas (pridedamas siūlymas) 
3. 2023 Žiemos taurės varžybų vietų pasikeitimo patvirtinimas  
4. Diskusija dėl Aukštadvario kartodromo ir LKF sąlygų sportui Trakų savivaldybei 

suformulavimo 
5. LKF Visuotinio narių susirinkimo dienotvarkės tvirtinimas 
6. Kiti klausimai 

Siūlomi klausimai: 

1. 2023 LKČ, Rotax, Briggs, Retro, ART120, Baby varžybų formato pristatymas ir 
tvirtinimas 

Siūloma varžybas organizuoti šeštadienį ir sekmadienį. Sekmadienį vyktų Rotax varžybos, 
šeštadienį LKČ varžybos ir Rotax treniruotės. Siūloma pasikalbėti su kartodromais ar ok jiems 2 
dienos. Pavesta generalinei sekretorei padaryti juodraštį šio tvarkaraščio. 

2. 2023 varžybų kalendoriaus tvirtinimas (pridedamas siūlymas) 

Nuspręsta jog kalendoriaus datas fiksuojame, paskelbiame - preliminarus tvarkaraštis. Pavesta 
Generalinei sekretorei suderinti datas su estais ir latviais dėl Baltijos taurės. Taip pat paklausti 
latvių ar jie sutinka jog bus ir BRIGGS važiavimai.  Taip pat suderinti su Retro, Artkart dėl 
kalendoriaus ir formato. Taip pat suderinti su kartodromais. 

SIŪLYMAS BALSAVIMUI: Fiksuoti kalendoriaus datas preliminariame kalendoriuje ir suderinus 
su kitų serijų organizatoriais, Latvijos ir Estijos atstovais, trasomis teikti tvirtinimui.  
BALSAVIMAS: Už 4  
NUTARTA: Fiksuoti kalendoriaus datas preliminariame kalendoriuje ir suderinus su kitų serijų 
organizatoriais, Latvijos ir Estijos atstovais, trasomis teikti tvirtinimui. 

 



3. 2023 Žiemos taurės varžybų vietų pasikeitimo patvirtinimas 

Dėl pasikeitusios situacijos su Anykščių savivaldybe, siūlomi pakeitimai 2023 Žiemos taurės etapų 
datų nekeisti, bet pakeisti vietas kur vyks varžybos: 

SIŪLYMAS BALSAVIMUI: Pirmas etapas Vilniuje (suderinta su kartodromu), antras etapas 
Smalininkuose (suderinta su kartodromu), trečio etapo vietą patvirtinti po susitikimo su Anykščių 
savivaldybės meru (iki sausio 15d.) 
BALSAVIMAS: Už 4  
NUTARTA: Pirmas etapas vyks Vilniuje, antras etapas vyks Smalininkuose, trečio etapo vietą 
patvirtinti po susitikimo su Anykščių savivaldybės meru (iki sausio 15d.) 

4. Diskusija dėl Aukštadvario kartodromo ir LKF sąlygų sportui Trakų savivaldybei 
suformulavimo 

Bendru sutarimu buvo sudarytas poreikiai:  
Varžybos: 

 iki 3 savaitgalių po 1-2 dienas per metus nemokamai suteikimas Lietuvos kartingo 
federacijai organizuoti Lietuvos kartingo taurės,Lietuvos kartingo čempionato varžybas bei 
Žiemos taurės etapą. 

 oficialios treniruotės 9 dienų (pilnos) suteikimas sportininkams prieš minėtas varžybas 
(sekmadienis, ketvirtadienis ir penktadienis) už išanksto suderintą mokestį trasai (moka 
patys sportininkai). 

 laisvos treniruotės kiekvieną dieną nuo 9 iki 14 val. iki varžybų likus 2 savaitėms 
sportininkams už išanksto suderintą mokestį trasai (moka patys sportininkai). 

Treniruotės: 

 Treniruotės: nuo 9 iki 14 val. mažiausiai 3 dienas per savaitę (pvz. pagal išankstinę 
registraciją) už išanksto suderintą mokestį trasai (moka patys sportininkai). 

 LKF Vaikų kartingo sporto stovykloms: nemokomai 10 dienų po 4 val. per metus (sporto 
projektai). 

 LKF Vaikų kartingo sporto būrelis: nemokamai po 2 val. per savaitę (sporto projektai). 
 Sudaryti salygas vykti vaikų kartingo sporto būreliams ir stovykloms (suteikti laiką pagal 

išanksto suderintą grafiką ir mokestį). 

Infrastruktūra (kas turėtų būti kad trasa funkcionuotų): 

 Retarderiai, apsaugos trasoje, WC 4vnt. mažiausiai, praustuvai 2 vnt. mažiausiai, elektra, 
vanduo (ir geriamas ir techninis), Teisėjų namelis (startas finišas), teisėjų postai, ofisas 
(sekretoriatui, administraciniam darbui), podiumas, 6 vėliavų stiebai, įrengtas(asfaltas) 
paddockas išmatavimai (?), dalyvių, žiūrovų, svečių parkingas mašinoms, 
kemperiu/konteinerių parkingas. Svarstykles, Šviesaforas, chronometravimo sistema (kilpa 
ir dekoderis), šviesaforas įvažiavimų, laikrodis, skelbimų lenta, šiukšlių konteineriai, 
konteineriai padangoms, rūšiavimo konteineriai. ir tepalui. tribūna žiūrovams. Šlagbaumas. 
Stebėjimo kameros. Apšvietimas aikštelėse. 

Darbai: nupjauti žolę, sniegą nukasti, trasą šluoti, valyti WC, ofisą. Administraciniai darbai: 
finansininkas, klientų aptarnavimas, techninis žmogus, IT specialistas ir pan. 

SIŪLYMAS BALSAVIMUI: Patvirtinti poreikius kartingo sportui ir juos pateikti Trakų sporto 
centrui. 
BALSAVIMAS: Už 4  
NUTARTA: Patvirtinti poreikius kartingo sportui ir juos pateikti Trakų sporto centrui 

5. LKF Visuotinio narių susirinkimo dienotvarkės tvirtinimas 



Generalinė sekretorė pateikė dienotvarkės juodraštį: 

          1. 2022 LKF veiklos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas 

          2. 2022 LKF metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas ir tvirtinimas 

          3. Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką. 

          4. Kiti klausimai 

Martynas Tankevičius pasiūle įtraukti dar vieną klausimą: čempionatinių klasių kriterijų 
nustatymas. 

SIŪLYMAS BALSAVIMUI: Patvirtinti LKF Visuotinio narių susirinkimo dienotvarkę: 

          1. 2022 LKF veiklos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas 

          2. 2022 LKF metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas ir tvirtinimas 

          3. Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką. 

          4. Čempionatinių klasių kriterijų nustatymas  

5. Kiti klausimai 

BALSAVIMAS: Už 4  
NUTARTA: Patvirtinti LKF Visuotinio narių susirinkimo dienotvarkę: 

          1. 2022 LKF veiklos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas 

          2. 2022 LKF metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas ir tvirtinimas 

          3. Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką. 

          4. Čempionatinių klasių kriterijų nustatymas  

5. Kiti klausimai 

6. Kiti klausimai 

6.1 Edvardas Grabliauskas pristatė NANO BRIGGS projektą (pridedamas aprašymas). Paulius 
Paškevičius suabejojo ar reikia dar vienos kategorijos. Pavesta Generalinei sekretorei persiųsti 
viems LKF Tarybos nariams NANO BRIGGS projekto aprašymą bei surinkti informaciją kiek 
vaikų šiuo metu lanko kartingo sporto brelius. Taip pat išreikšta idėja jog reikia organizuoti 
ekskursijass/edukacijass vaikams iš būrelių į varžybas, kai varybos vyksta jų mieste. 

6.2 SIŪLYMAS BALSAVIMUI: Sekantis LKF Tarybos posėdis po sausio 9 d. bus suderinta atskirai. 
BALSAVIMAS: Už 4  
NUTARTA: Sekantis LKF Tarybos posėdis po sausio 9 d. bus suderinta atskirai. 
 
 
Posėdžio sekretorius 

 

Brigita Vazgytė 

 

 


