
Volební řád pro volbu nové STK stolního tenisu TP na období 2020 - 2024

1/ Volit se bude 3 členná Sportovně Technická Komise ČSTPS stolního tenisu TP. Volební období je
čtyřleté, končí po letních Paralympijských hrách do 30.11.2024

2/ Konání voleb: opakované volby se uskuteční u příležitosti MČR jednotlivců 5.9.2020 od 12.00 hodin do
16.30 hodin ve vyhrazeném prostoru tělocvičny v Zvláštní školy HK

3/ Účast: Volební právo mají oprávnění voliči, tj. všichni členové svazu, registrovaní v ČSTPS dle seznamu 
členů daného sportu stolního tenisu TP. Svoji oprávněnost k volbě je nutno doložit platným OP, nebo 
kterýmkoliv jiným průkazem totožnosti.

5/ Kandidátka: Návrh kandidátů předloží oddíly písemně nebo samotní kandidáti, předsedovi STK. Návrh
musí být zaslán písemně. Na kandidátce budou uvedeny osoby dle abecedního pořadí. Kandidátka bude
uzavřena 4.9.2020. do 18.hodin.

6/ Hlasovací lístek: Za platný hlasovací  lístek bude uznán ten lístek na kterém bude zaškrtnuto 1 až 3
kandidátů,  hlasovací  lístek  v  němž  nebyla  provedena  žádná  úprava,  je  rovněž  platný,  ale  žádný  z
kandidátů nezíská žádný hlas. Za neplatný hlasovací lístek bude považován ten, na němž bude zaškrtnuto
více než 3 kandidáti, nebo bude dopsán kandidát,  který nebyl nahlášen pro kandidátku v termínu do
4.9.2020 do 18.00 hodin. Po kontrole totožnosti odevzdá člen nebo zástupce oddílu upravený hlasovací
lístek, nebo upravené hlasovací lístky do připravené urny.

7/ Způsob hlasování: Upravenými lístky dle bodu 6. může provést hlasování zástupce oddílu. 

8/ Platnost voleb:  Pro platnost voleb je zapotřebí odevzdat nadpoloviční počet platných hlasovacích lístků.

9/ Členy nové STK se stanou 3 kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.

10/ Při rovnosti hlasů na posledním volitelném místě budou platit tyto kriteria:
a/ přednost dostává ten kandidát jehož mateřský oddíl nemá ještě zastoupení v novém STK

11/ Výsledky voleb: Budou protokolárně zaznamenány s podpisy členů volební komise. Neprodleně boudou
výsledky voleb zveřejněny přítomným voličům členům stolního tenisu TP. V nejkratším možném termínu
rozeslány všem oddílům stolního tenisu TP a uveřejněny na  stránkách STK TP.

12/ Volební komise: Před zahájením voleb, bude zvolena 3 členná volební komise včetně předsedy volební
komise a složená minimálně se zástupců 3 oddílů. Předseda volební komise bude pověřen dohledem o
dodržení schváleného volebního řádu. 

Tento volební řád byl schválen STK 13.6.2020 

 Bureš Petr v. r.
  předseda STK


