الشروط الواجب توفرها للمرشحين لرئاسة اللجنة األولمبية العمانية لتكملة
الفترة االنتخابية للمجلس 7102م 7171-م
أوالً  :أن يكون مرشحا ً من اإلتحادات واللجان الرياضية المدرجة رياضاتها ضمن األلعاب
األولمبية ولديها عضوية في اللجنة األولمبية العمانية  ،على أن يكون ممن يمارس
أو سبق له ممارسة نشاط متصل باللعبة التي يشرف عليها اإلتحاد ...
أو
أن يكون من الشــخصيات الرياضية المســتوفيه للشــروط والضــوابط التي أقرتها
الجمعية العمومية للجنة األولمبية العمانية ) مرفق نسخة (
ثانيا ً  :شروط عامة:
-1
-2
-3
-4
-5

-6

أن يكون عماني الجنسية .
أال يكون سيئ السمعة بما يؤثر على سمعة اللجنة .
أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو
األمانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره .
أال يقل عمره عن ) (33ثالثين سنه وقت تقديم طلب الترشيح  ،ماعدا ممثل
الرياضيين وال يزيد عن ) (03سنه في تاريخ اإلنتخاب .
أن يكون حاصالً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها وفق األنظمة المعمول
ي اتحاد لفترتين على
بها في السلطنة  ،أو كان عضوا ً في مجلس إدارة اللجنة أو أ ً
األقل .
ي من الهيئات
أال يكون قد سبق أن أسقطت عنه العضوية بصفته الشخصية أ ً
الخاصة العاملة في المجال الرياضي المحلية أو الدولية .






عماني الجنسية
ال يقل عمره عند الترشح عن ) ( 43سـنة .
ان يكون حسن السيرة والسلوك .
أن تتوفر لديه أحد أو أكثــر من الشــروط التـــالية:
 -1كل من ترأس أو كان عضوا ً باللجنة األولمبية العمانية لدورتين
متتاليتين أو متفرقتين.
 -2من ترأس إتحادا ً رياضيا ً لدورتين متتاليتين أو ثالث دورات
متفرقة.
 -3العضو الحالــي أو السـابق في مجلـس إدارة إتحــاد قـاري أو
آسيوي أو دولي .
 -4الشخصيات التي تم تكريمهــا فــي المجــال الرياضـي من
الجهــات الرسمية الوطنية أو الدولية.
 -5الذي عمل في القطاع الرياضي لمدة ال تقل عن عشرون عاما ً.

مالحظة :
المترشح الذي يفوز بعضوية الجمعية العمومية للجنة األولمبية
العمانية وله حق التصويت اليجوز له الترشح لنفس الدورة اإلنتخابية
لعضوية مجلس اإلدارة .

