CIR: 04/2022
CONVOCATORIA ELECCIONS DE REPRESENTANTS A L’ASSEMBLEA
PER ESTAMENTS
Tal com s’estableix en els actuals Estatuts vigents en el seu art. 57:
“ La convocatòria ordinària a eleccions a representant d’estaments la realitzarà el president dins dels
trenta dies naturals immediats a la seva proclamació i el seu mandat serà per quatre anys. “

queden convocades les eleccions a representants a estaments. El reglament i calendari
electoral seran anunciats el més aviat possible tot depenent de l’evolució de la pandèmia, però
en tot cas mai abans del dia 15 de gener de 2022, per tal de que tant tècnics i oficials puguin
renovar la seva llicència per la propera. Per tant, us animem a tramitar la vostra llicència i així
obtenir el màxim de representació en l’assemblea.
SISTEMA D’ELECCIÓ DELS REPRESENTANTS DELS ESTAMENTS.
1. Hi haurà un representant d’estament per cada 20 llicències en vigor .
2. En cas de que un dels seus representats no acabes el seu mandat, es proveirà aquesta
vacant pel temps que li restes de mandat amb el primer dels substituts de la llista .
3. Per poder ser escollit com a representant o substitut d’estament s’ha de complir amb
els següent requisits:
-

Tenir llicencia en vigor durant els últim tres anys de manera consecutiva.
En el cas dels oficials o jutges, poder exercir de jutge general en una competició
d’àmbit nacional ( Nivell III ).
En el cas dels tècnics, estar degudament inscrit al registre de professional de l’esport
de la Generalitat de Catalunya o en col·legi professional a tal efecte.

4. Un cop convocades les eleccions per part del president, la secretaria general de la
FCTRI confeccionarà un cens dels membres de cada estament i determinarà qui
compleix les condicions per poder ser elegible.
5. L’elecció dels representants es farà per votació secreta convocada a tal efecte i només
es podrà votar a un dels aspirants. Els qui aconsegueixin el major número de vots i de
forma ordinal , seran els escollits.
Salutacions.
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