SMERNICA
Slovenského lukostreleckého zväzu
pre voľbu zástupcu športovcov
V zmysle Stanov Slovenský lukostrelecký zväz organizuje voľbu zástupcu športovcov pri
príležitosti Majstrovstiev Slovenska dospelých v terčovej lukostreľbe. Pre organizáciu a zabezpečenie
riadneho priebehu voľby, Predsedníctvo SLZ vydáva túto smernicu.
1. Kandidáti na zástupcu športovcov
Kandidátom na zástupcu športovcov môže byť aktívny športovec, ktorý dosiahol 18 rokov veku
a je spôsobilý na právne úkony.
Kandidát oznamuje svoju kandidatúru na zástupcu športovcov na office@archerysvk.sk do 7 dní
pred termínom zahájenia Majstrovstiev Slovenska v terčovej lukostreľbe dospelých podľa
platného rozpisu.
Zoznam kandidátov bude následne zverejnený na webovej stránke SLZ.
2. Volebná komisia
Priebeh volieb riadi a kontroluje trojčlenná volebná komisia v zložení:
predseda volebnej komisie – kontrolór SLZ
člen volebnej komisie – hlavný rozhodca Majstrovstiev Slovenska dospelých
člen volebnej komisie – poverený člen predsedníctva SLZ alebo generálny sekretár SLZ,
prednostne zástupca športovcov ak je vo funkcii
Volebná komisia je zodpovedná za distribúciu hlasovacích lístkov, spočítanie hlasov, vyhlásenie
výsledku volieb a spracovanie zápisnice o priebehu volieb.
3. Priebeh voľby
Voliť je oprávnený každý aktívny účastník Majstrovstiev Slovenska v terčovej lukostreľbe
dospelých – športovec bez ohľadu na svoj vek.
Športovec, ktorý má záujem zúčastniť sa volieb a hlasovať, si u členov volebnej komisie
prevezme hlasovací lístok.
Hlasovací lístok obsahuje mená všetkých kandidujúcich na zástupcu športovcov zoradených
v abecednom poradí.
Hlasujúci prevzatie hlasovacieho lístku potvrdí svojim podpisom.
Športovec realizuje voľbu zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta, ktorého chce voliť. Takto
upravený hlasovací lístok preloží na polovicu a vhodí do volebnej urny.
Hlasovací lístok bez zakrúžkovaného kandidáta alebo hlasovací lístok, na ktorom je označených
viacej ako jeden kandidát je považovaný za neplatný.

Voľbu bude možné realizovať počas prezentácie a vo vyhradenom čase počas obednej
prestávky prvého dňa Majstrovstiev Slovenska dospelých.
4. Po skončení eliminácií prvý deň Majstrovstiev Slovenska dospelých v terčovej lukostreľbe
Volebná komisia spočíta hlasovacie lístky. Víťazom volieb sa stáva kandidát s najvyšším počtom
získaných hlasov. V prípade, že na prvom mieste sú dvaja alebo viacerí športovci s rovnakým
počtom hlasov, postupujú do druhého kola. Prípadné druhé kolo sa uskutoční v priebehu
druhého dňa Majstrovstiev Slovenska dospelých. Hlasuje sa iba o postupujúcich kandidátoch,
rovnakým spôsobom ako v prvom kole. Druhé kolo voľby sa uskutoční vo vyhradenom čase
počas obednej prestávky druhého dňa.
Po skončení súťaží druhého dňa Volebná komisia spočíta hlasovacie lístky. Víťazom volieb sa
stáva kandidát s najvyšším počtom získaných hlasov. Volebná komisia spracuje zápisnicu
o priebehu a výsledkoch volieb.
Zápisnica je zverejnená a webovej stránke SLZ do 48 hodín po skončení voľby.
Generálny sekretár SLZ následne požiada Valné zhromaždenie o potvrdenie zástupcu
športovcov vo funkcii. Toto hlasovanie je vyhlásené elektronicky – per rollam do 48 hodín po
zverejnení zápisnice o priebehu volieb
Schválilo Predsedníctvo SLZ dňa 01.08.2017 s účinnosťou od 02. augusta 2017.

Zápisnica o priebehu voľby zástupcov športovcov zo dňa DD.MM.RRRRR
1. Volebná komisia
a. Predseda volebnej komisie
b. Člen volebnej komisie
c. Člen volebnej komisie
2. Kandidáti na zástupcu športovcov
a. Kandidát 1
b. Kandidát 2
c. ...

Meno a priezvisko
Meno a priezvisko
Meno a priezvisko

Meno a priezvisko
Meno a priezvisko

3. Priebeh voľby
a. Počet vydaných hlasovacích lístkov
b. Počet odovzdaných hlasovacích lístkov
c. Počet platných hlasovacích lístkov
d. Poznámky k priebehu voľby

X
Y
Z

4. Výsledky voľby 1. kolo
a. Kandidát 1
počet hlasov
b. Kandidát 2
počet hlasov
c. ...
Za zástupcu športovcov bol zvolený Meno a priezvisko.

V miesto, DD.MM.RRRR

Zapísal:

Meno a Priezvisko

Podpis

Overil:

Meno a Priezvisko

Podpis

podpis
Meno a Priezvisko
predseda volebnej komisie

