
НАЦИОНАЛНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
Национален представител може да бъде избран в която и да е страна, с един или 
повече Дистрикта с по четири или повече клуба, като дистриктите трябва да 
функционират като такива от минимум две години. 
 
Квалификационни критерии 
 
1.  3а страни с дистрикти без национално управително тяло. 
Трябва да е БИВШ ДИСТРИКТ президент, вицепрезидент, секретар или ковчежник, 
ако са номинирани и избирани такива. Едновременно с избора на национален пред- 
ставител, се избира и негов заместник с подходяща квалификация. В случай на ова- 
кантяване, дистрикт комитета (ите) в страната трябва да избере (ат) подходящ за- 
местник, който да завърши годината. 
2.  3а страни с Национално управително тяло 
Трябва да е БИВШ ДИСТРИКТ президент, вицепрезидент, секретар или ковчежник, 
ако са номинирани и избирани такива, и да е служил като член на Националното 
управително тяло поне една година към момента на номинирането. Едновременно с 
избора на национален представител се избира и негов заместник с подходяща ква- 
лификация. В случай на овакантяване Националното управително тяло трябва да 
избере подходящо квалифициран заместник, който да длъжността завърши годината.  
 
Номинации 
Всеки Дистрикт може да номинира не повече от един национален представител. 
Номинациите, със съгласието на номинирания, трябва да бъдат изпратени в писмена 
форма до Националния представител не по-късно от 31 октомври. В случай че от 
дистриктите се получат номинации за две или повече национални представители за 
една страна, то трябва да се проведат избори. Националният представител трябва да 
изпрати до всички клубове списък с номинираните с кратко описание на заеманите 
длъжности, заедно с официална бюлетина и плик за връщането й до Националния 
представител не по-късно от 15 февруари. 
 
Гласуване 
Всички клубове в тази страна могат да гласуват за национален представител и негов 
заместник. Гласуването е по пощата, като всеки клуб има един глас. Изборът се 
извършва с обикновено мнозинство. 
 
Продължителност на мандата 
Максимална продължителност две години, като се преизбира ежегодно до 31 март. 
 


