MoravskoSlezský Svaz Stolního Tenisu
Volební řád
Konference MSSST, konané dne 17.6. 2017
1. Na Konferenci MSSST bude volen předseda MSSST s jím navrženými členy VV MSSST
2. Předsedu MSSST volí všichni delegáti konference s hlasem rozhodujícím.
3. Návrhy na zařazení na kandidátní listinu zasílali zájemci, společně se jmény členů svého týmu a s
krátkým návrhem programu, nejpozději do 31.5.2017, na emailovou adresu předsedy MSSST –
jiri.olbricht@volny.cz . Navrhováni mohou být jen občané, kteří v den voleb dosáhnou věku nejméně
18 let.
4. Volební komise připraví z došlých návrhů volební listiny a seznámí delegáty s přihlášenými kandidáty.
5. Předseda volební komise předloží kandidátní listiny konferenci k případným připomínkám.
6. V případě, že se přihlásí pouze jeden kandidát, volí se veřejným hlasováním. V případě dvou a více
přihlášených kandidátů, se volí tajným hlasováním a to vložením hlasovacího lístku do volební schránky. Každý volič je povinen volit osobně.
7. Volební komise zjistí celkový počet delegátů s hlasem rozhodujícím, kterým byly hlasovací lístky vydány (v případě tajného hlasování).
8. Po otevření schránky (v případě tajného hlasování) volební komise odevzdané hlasovací lístky sečte a
porovná počet vydaných a odevzdaných lístků.

a) Platné jsou jen hlasovací lístky na předepsaných tiskopisech a to jen tehdy jestliže zůstalo neškrtnuto jméno pouze jednoho kandidáta na předsedu.
9. Předseda a jeho tým je zvolen, pokud obdrží nadpoloviční většinu platných hlasů přítomných delegátů
s hlasem rozhodujícím v jednacím sále.
10. Není-li způsobem uvedeným v čl. 9 zvolen předseda a jeho tým, popř. dojde-li k rovnosti hlasů znemožňující určit zvoleného, koná se druhé kolo voleb
11. Pro druhé kolo voleb připraví volební komise volební listiny z nezvolených kandidátů, kteří obdrželi
podle pořadí nejvíce hlasů a to vždy s dvojnásobným počtem kandidátů oproti počtu, který má být zvolen. Znamená to, že se volí ze dvou nejlépe umístěných kandidátů.
12. Ve druhém kole bude zvolen kandidát na předsedu MSSST podle největšího počtu platných hlasů pro
něj odevzdaných od přítomných delegátů v jednacím sále s hlasem rozhodujícím.

