HUISHOUDELIJK REGLEMENT GLOBAL RING (Internationaal) - 2017
- GRI “Global ring Internationaal”.
- Elke federatie, zoals NVBK, KNPV en anderen, kan en mag zijn eigen federale
commissie(s) hebben volgens hun eigen normen.
- Commissie "Global ring Internationaal" is opgericht en samengesteld als volgt:
a) dagelijks bestuur (1 of 2 afgevaardigden van een federatie en/of organisatie)
liefst niet zelf actief in de sport (eigen belangen) doch met kennis van zaken.
(herkiesbaar na bepaalde periode)
b) coordinators aanvalsmannen (1 afgevaardigde per federatie) zijn
verantwoordelijk voor vorming van jonge en nieuwe aanvalsmannen, waar nodig
doen ze voorstellen aanpassing reglementering werkwijze enz..(herkiesbaar na
bepaalde periode)
c) coordinators keurders......idem als b)
LET WEL: b) en c) brengt steeds verslag uit bij a) die de uiteindelijke beslissing
neemt en rechtvaardigt en/of mededeelt (dit om discussies en vete's onderling te
vermijden)
d) algemene vergadering: jaarlijks een algemene vergadering (met beurtrol van
plaats aangesloten federaties) elk lid heeft het recht om eventuele voorstellen in
te dienen.
1-voorvergadering dagelijks bestuur
2-voorvergadering dagelijks bestuur, coordinators aanvalsmannen en
coordinators keurder
3- vergadering leden (2 afgevaardigden per club doch slechts één met stemrecht)
Elk land en /of club niet aangesloten bij een federatie dient de "Internationale
Global" te erkennen en aanvaarden. Dit kan zowel een club of deelnemer zijn. Zij
hebben verder dezelfde rechten en plichten als iedereen doch kunnen niet
zetelen in dagelijks bestuur, aanvalsmannen of keurders. Een club mag wel 2
afgevaardigden sturen naar algemene vergadering. Individuele leden mogen ook
aanwezig zijn op algemene vergadering.
Indien er een andere federatie aansluit om deze discipline te beoefenen, kan die
dan ook eventuele afvaardiging zenden voor dagelijks bestuur en andere.
Opmerkingen:
b) duidt de aanvalsmannen aan voor kampioenschappen en stelt die voor aan a)
volgens bepaald criteria
c) idem voor de keurders

a) nodigt dan uiteindelijk het terreinpersoneel uit voor betrokken evenement
(geen gezaag en geklaag tegen mensen van b en/of c )
Voor elke wedstrijd wordt rapport opgesteld door de keurders van dienst.
Onkosten voor afgevaardigden van een federatie, vergaderingen en dergelijke,
worden door hun eigen organisatie gedragen.
Onkosten keurders en aanvalsmannen worden Internationaal (lees dagelijks
bestuur) vastgelegd, en dienen door de organiserende vereniging te worden
betaald. Eveneens eventueel inschrijvingsgeld.
Op deze wijze is het niet nodig dat er een afzonderlijke rekening bestaat voor deze
discipline. Inkomsten,op Internationaal vlak, kunnen verder uitgewerkt worden
zodat elke aangesloten federatie een koekje van het deeg krijgt.
Eventuele klachten kan men indien bij het dagelijks bestuur.
Opmerkingen
Reglementering programma:
Wijzigingen aan het programma zelf, waarbij men eventueel de methode van
africhting zou moeten aanpassen, wordt gestemd door algemene
ledenvergadering, eventueel via referendum.
Alle andere niet-technische zaken kunnen door bestuur (en) beslist worden.

