االتحاد األردني أللعاب القوى
أحكام خاصة بترشيح وانتخاب األعضاء من فئة الداعمين
أ.

يكون لكل عضو من أعضاء الهيئة العامة العاملين وخالل ستين يوما ً من تاريخ انتهاء دورة األلعاب األولمبية الصيفية أقيمت أم
لم تقم ،أن يرشح اسم شخص واحد تتوافر فيه الشروط المحددة في البند ( )5من الفقرة (أ) من المادة ( )7من هذا النظام ليكون
عضوا ً داعما ً في مجلس اإلدارة وفي الهيئة العامة ،على أن يقدم هذا الترشيح إلى أمين السر مرفقا ً به ما يلي:
 .1إقرارا ً خطيا ً صادرا ً عن الشخص المرشح يتضمن عدم ممانعته في أن يكون عضوا ً داعما ً في
مجلس اإلدارة والهيئة العامة ،وتعهده باالمتثال لكافة القوانين واألنظمة واللوائح والتعليمات المطبقة على االتحاد وإفصاحه
عن المناصب الرياضية التي يشغلها.
 .2المستندات التي تثبت توافر الشروط المحددة في البند ( )5من الفقرة (أ) من المادة ( )7من هذا النظام في الشخص المرشح.
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خطابات تأييد صادرة عن ثالثة أعضاء من أعضاء الهيئة العامة العاملين.

ب .ال يجوز لعضو الهيئة العامة العامل أن يرشح أكثر من شخص واحد ليكون عضوا ً داعما ً  ،كما ال يجوز له تأييد ترشيح أكثر من
شخصين.
ج .يقوم أمين السر بدراسة الترشيحات المقدمة ويقرر قبولها شكالً إذا كانت مستوفية للشروط المحددة.
د.

إذا قرر أمين السر رفض الترشيح شكالً  ،فللشخص الذي تم رفض ترشيحه الطعن بقرار أمين السر لدى لجنة النظر في طعون
رفض طلبات االنتساب لعضوية الهيئة العامة خالل ثالثة أيام من تاريخ تبلغه القرار ،ويكون القرار الصادر عن هذه اللجنة قطعياً.

ه.
و.

يقوم أمين السر بإرسال الترشيحات المقبولة شكالً إلى لجنة االنتخابات.
تنتخب

الهيئة

العامة

بإشراف

لجنة

االنتخابات

وفي

اجتماع

الهيئة

العامة

االنتخابي

العدد

المحدد

لألعضاء الداعمين في هذا النظام من بين األشخاص المرشحين كأعضاء داعمين ،ويفوز بعضوية مجلس اإلدارة المرشحون
الحاصلون على أعلى األصوات على أن يكون بينهم امرأة على األقل.
ز.

تبدأ عضوية األعضاء الداعمين في مجلس اإلدارة وفي الهيئة العامة من تاريخ انتخابهم من قبل الهيئة العامة.

ح .إذا كان عدد المرشحين كأعضاء داعمين مساويا ً لعدد المقاعد المخصصة لألعضاء الداعمين في مجلس اإلدارة فيتم فوزهم
بالتزكية.
ط .إذا لم يتم ترشيح أعضاء داعمين أو كان عدد المرشحين أقل من عدد المقاعد المخصصة لألعضاء الداعمين في مجلس اإلدارة
فتتولى اللجنة األولمبية وبالتنسيق مع االتحاد اختيار من تراه مناسبا ً الستكمال النقص.

