
Pokyny k volbám

Vážení členové České asociace go,
volby do výboru asociace se uskuteční v sobotu 1. září 2007 na turnaji Pandanet Tour v Brně 
od 13:00 do 17:00 hodin. Právo volit mají řádní členové, tedy starší 15 let, kteří podali 
písemnou přihlášku do ČAGO, byli přijati výborem, zaplatili členské příspěvky a nemají 
pozastaveno členství. Seznam oprávněných voličů spravuje výbor.

Volí se nejvýše sedm kandidátů zakroužkováním příslušných jmen v seznamu na volebním 
lístku. Lze platně volit i menší než maximální počet. Avšak v případě překročení maximálního
počtu sedmi bude lístek vyřazen jako neplatný. Volit lze:

a) Přímou účastí
Volič vyplní volební lístek včetně identifikačního ústřižku. Poté, co člen volební komise 
zkontroluje identifikaci, volič vhodí volební lístek do urny.
Tuto možnost volby, prosím, upřednostňujte.

b) Korespondenčně
Do obálky vložte vyplněný volební lístek a zalepte. K ní přiložte identifikační ústřižek a obojí
vložte do druhé obálky, na kterou napište „VOLBY ČAGO – NEOTVÍRAT“, a kterou pošlete 
na adresu:
Jaroslav Jiruše
Dvorská 22
678 01 Blansko
V případě, že bude jak identifikační tak volební lístek pohromadě v jediné obálce, neohrozí to 
sice platnost hlasu, ale volič se vzdává možnosti tajného hlasování. Došlé obálky budu 
vyzvedávat naposledy den před zahájením brněnského turnaje, tj. ve čtvrtek 30. srpna. 
Odesílejte tedy, prosím, obálky včas a s ohledem na dobu poštovního doručování. Na později 
došlé obálky nebude brán zřetel!!

c) Prostřednictvím zástupce klubu
Do obálky vložte vyplněný volební lístek a zalepte. K ní přiložte identifikační ústřižek a obojí
vložte do druhé obálky, kterou opět zalepte. Přes přelep se podepište či jinak zajištěte proti 
neoprávněnému otevření. Obálku předejte zástupci vašeho klubu, který ji v době voleb 
odevzdá volební komisi.
Zástupce klubu je na vašem výběru, doporučuji však, aby se jednalo o řádné členy ČAGO. 
Volební komise nenese odpovědnost za případné nedoručení volebních lístků zástupcem 
klubu.  Obzvláště upozorňuji, že identifikační ústřižek musí být jednoznačně přiřazen 
k obálce s volebním lístkem, proto vložení obojího do druhé obálky. Pokud by například došlo
k situaci, že zástupce klubu doručí tři obálky s volebními lístky a pak zvlášť tři identifikační 
ústřižky, a zjistí se, že jeden z voličů nemá právo volby, tak by nebylo možné určit, která 
obálka s volebním lístkem je vlastně neplatná, čili by musely být vyřazeny všechny tři.

Volební komise bude evidovat všechny zúčastněné voliče i všechny zástupce.

Přeji všem, aby měli při svém rozhodování šťastnou ruku a aby volební zápolení proběhlo 
v duchu fair play.

Jarek Jiruše
předseda volební komise


