21/04/2019
לכבוד
חברי עמותת "איגוד ההאבקות בישראל"
א.ג.נ,

הזמנה לאסיפה כללית שלא מן המניין לצורך שינוי תקנון
הנכם מוזמנים לאסיפה כללית שלא מן המניין של איגוד ההאבקות בישראל (מס' עמותה  ,)580244846לצורך
שינוי התקנון .האסיפה תתקיים ביום ו'  ,24/05/19בשעה  11:30בבאר שבע ,רח' רח' האצ"ל  ,2איצטדיון טוטו
טרנר.
סדר יום האסיפה:
-

התכנסות וחלוקת קולות הצבעה.

-

בחירת יו"ר האסיפה – הצבעה  .בחירת מזכיר האסיפה – הצבעה.

-

שינוי תקנון (עמודים  .)3-5נא לשים לב לשינוי המוצע לתקנון המצורף כנספח להזמנה
זו !

בברכה,

אלונה אביב ,מנכ"לית
איגוד ההאבקות בישראל

העתק:
עו"ד ענת שרון – משרד עורכי דין סטריקובסקי ,גל ,ברוך ושות' (יוע"מ של איגוד ההאבקות בישראל).
מר דודו מלכא – סגן ראש מנהל הספורט.

ייפוי כוח (לצורך שינוי תקנון)

אני הח"מ אגודת _____________ (להלן" :האגודה") באמצעות ____________ ,ממנה בזה את
_____________ת"ז __________ תפקיד_______________ לבא כוחי באסיפה הכללית שתתקיים
ב 24/05/19 -בשעה  11:30כדי להצביע עבורי כדלקמן:
בחירת מזכיר האסיפה ,על פי שיקול דעת מיופה הכוח מבין המועמדים שיוצעו לבחירה באסיפה.
בחירת יו"ר האסיפה ,בהתאם לשיקול דעת מיופה הכוח מבין המועמדים שיוצעו לבחירה באסיפה.
בעד/נגד תוספת לסעיף  2( 10איכות) – עדכון חישוב נקודות אם במסגרת האליפות ישראל
בוגרים/ות ואליפות ישראל עד גיל  23השתתפו  6או  7ספורטאים.

תאריך ______________ :
חתימה מורשה חתימה ______________ :1
חתימה מורשה חתימה ______________ :2

21/04/2019
שינויים בתקנון
 .1אגודה מכבי עמ"י באר שבע ומכבי עמי ערד מציאות לבצע עדכון תקנון בהתאם לשינוי חוקה בינ"ל
.UWW
אם במסגרת אליפות ישראל בוגרים/ות השתתפות  6או  7מתחרים ,אז הקרובת יתקיימו בשני בתים ויהיה
רק מקום שלישי אחד.
אם השתתפו לפחות  8מתחרים לפחות החישוב יהיה כפי שהיה לפני כן במקרה השהשתתפו  6מתחרים
לפחות.
אם במסגרת אליפות ישראל עד גיל  23השתתפו  6או  7מתחרים ,אז הקרבות יתקיימו בשני בתים ויהיה
רק מקום שלישי אחד.
אם השתתפו לפחות  8מתחרים לפחות החישוב יהיה כפי שהיה לפני כן במקרה השהשתתפו  6מתחרים
לפחות.
השינוי האמור יעוגן בסעיף  – 2( 10אכות) לתקנון האגוד כפי שפורט להלן.
עדכון סעיף  2( 10איכות) לתקנון ,כדלקמן:
הישגי ספורטאים (המקיימים התנאים הקבועים בס"ק  1דלעיל) באליפות ישראל בוגרים/ות ואליפות ישראל עד גיל  23טרם
כינוס האסיפה הכללית יקנו לחברת העמותה אליה משתייכים הספורטאים קולות הצבעה כמפורט להלן:
אם במסגרת האליפות ישראל בוגרים/ות השתתפו  6או  7מתחרים יינתן הניקוד כדלקמן:
מקום ראשון –  15קולות הצבעה.
מקום שני  10 -קולות הצבעה.
מקום שלישי –  7קולות הצבעה
מקום רביעי –  5קולות הצבעה
מקום חמישי –  3קולות הצבעה
מקום  1 – 6קול הצבעה
אם במסגרת האליפות ישראל בוגרים/ות השתתפו  8מתחרים לפחות יינתן הניקוד כדלקמן:
מקום ראשון –  15קולות הצבעה.
מקום שני  10 -קולות הצבעה.
מקום שליש פעמיים –  7קולות הצבעה
מקום חמישי פעמיים –  4קולות הצבעה

אם במסגרת האליפות ישראל עד גיל  23השתתפו  6או  7מתחרים יינתן הניקוד כדלקמן:
מקום ראשון –  10קולות הצבעה.
מקום שני  7 -קולות הצבעה.
מקום שלישי –  5קולות הצבעה
מקום רביעי –  4קולות הצבעה
מקום חמישי –  2קולות הצבעה
מקום  1 – 6קול הצבעה
אם במסגרת האליפות ישראל עד גיל  23השתתפו  8מתחרים לפחות יינתן הניקוד כדלקמן:
מקום ראשון –  10קולות הצבעה.
מקום שני  7 -קולות הצבעה.
מקום שליש פעמיים –  5קולות הצבעה
מקום חמישי פעמיים –  2קולות הצבעה

