1

חוק העמותות ,התש"מ – 1980
תקנון של
איגוד הטריאתלון הישראלי
The Israeli Triathlon Association
מבוא
התקנות של התקנון שבתוספת של חוק העמותות ,התש"ם –  1980אינן נכללות ולא יראו אותן כחלק מתקנון זה והן
לא תחולנה על עמותה זו.
.1הגדרות
בתקנון זה ,מלבד אם נוסח הכתוב מצריך פרוש אחר:
"העמותה" או "האיגוד" – משמעות העמותה הנ"ל.
"החוק" – משמעו חוק העמותות ,התש"ם – .1980
מלבד אם נוסח הכתוב מצריך פרוש אחר ,מילים ומונחים אשר לא הוגדרו בתקנון זה יהיה להם הפירוש כמשמעותם
בחוק לפי תקפו ביום שתקנון זה החל לחייב את החברה.
האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע ,וכן להיפך .האמור בלשון זכר – אף לשון נקבה במשמע ,וכן להפך .אדם –
אף חבר בני אדם ותאגיד במשמע.
 .2שם האיגוד ,סמל האיגוד ומעמדו החוק:
 2.1שם האיגוד הוא:
בעברית" :איגוד הטריאתלון הישראלי"
בלועזית“THE ISRAELI TRIATHLON ASSOCIATION“ :
 2.2סמלו הרשמי של האיגוד יהיה כדלקמן:

 2.3האיגוד הינו בלתי מסחרי וללא כוונה להשגת רווחים כספיים.
 2.4האיגוד הינו בלתי תלוי בגורמים פוליטיים ו/או חברתיים ו/או כל גורם חיצוני אחר.
 2.5האיגוד רשום כעמותה בהתאם לחוק אשר מספרה .58 -012468 -3

 .3מטרות האיגוד:
מטרות האיגוד הן כדלקמן:
 3.1פיתוח ,קידום ,ריכוז וניהול ספורט הטריאתלון בישראל על כל מקצועותיו ובכלל זה ספורט הדואתלון.
(כל התייחסות בתקנון זה ל" :טריאתלון" ,תחשב כהתייחסות לספורט הטריאתלון על כל מקצועותיו ובכלל זה ספורט
הדואתלון).
 3.2ייצוג מדינת ישראל בתחרויות טריאתלון בינלאומיות בארץ ובחו"ל.
 3.3ייצוג מדינת ישראל באירועים ספורטיביים בינלאומיים הקשורים לספורט הטריאתלון.
 3.4פיתוח וטיפוח קשרי תרבות וחברה בין ספורטאי טריאתלון ישראליים ובין ספורטאים ממדינות זרות.
 3.5פיתוח קשרים בינלאומיים עם התאחדויות ,איגודי ספורט וספורטאים ממדינות זרות וארגון תחרויות בין ארציות
בטריאתלון.
 3.6ארגון פעילויות מכל הסוגים ,הקשורות בספורט הטריאתלון ובכלל זה תחרויות ,אימונים ,מחנות אימונים ,סמינרים,
כנסים וכד'.
 3.7ארגון אליפויות ישראל בטריאתלון ופיקוח עליהן.
 3.8ארגון מועדונים לספורט הטריאתלון בארץ.
 3.9פרסום למען קידום ספורט הטריאתלון בישראל ושיתוף פעולה עם מוסדות ,גורמים וארגונים היכולים לסייע לספורט
הטריאתלון.
 3.10טיפוח ערכי תרבות ומוסר בקרב חברי האיגוד והאגודות החברות בו.
 3.11סיוע ויעוץ לאגודות החברות באיגוד.
 3.12קביעת חוקות ,תקנות ,נהלים וסדרים בספורט הטריאתלון בשיתוף ו/או בכפוף לחוקות ותקנות הטריאתלון
הבינלאומי.
 3.13הקמת סגל נבחרת לאומית בטריאתלון.
 3.14קידום וטיפוח ספורט הטריאתלון כספורט אולימפי.
 3.15הכנה קידום וטיפוח ספורטאי טריאתלון לקראת השתתפות באולימפיאדות.
 3.16טיפול ביצירת והשגת האמצעים הדרושים לביצוע מטרות האיגוד מאת גופים ממשלתיים ,עירוניים ואחרים וכן
מגופים ו/או אנשים פרטיים.
 3.17רכישת נכסים מכל מין וסוג בין ניידי לבין דלא ניידי ,זכויות וזיכיונות בקשר לנ"ל לשם ביצוע וקידום מטרות האיגוד
בין אם בדרך של מתנה עיזבונות ובין אם בכל דרך חוקית אחרת.
 3.18חתימה על חוזים ,הסכמים ,מסמכים ושטרות לשם ביצוע וקידום מטרות האיגוד.
 .4חברות
 4.1כל מייסדי האיגוד הינם חברים בו מיום רישום האיגוד בפנקס העמותות.
 4.2כל אדם הכשיר להיות חבר איגוד על פי החוק יגיש להנהלת האיגוד בקשה על כך בכתב.
 4.3ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר האיגוד או אי קבלתו נתונה בידי הנהלת האיגוד.

 .5זכויות וחובות של חבר
 5.1כל חברי האיגוד חייבים לקבל את הכרעת המוסדות המנהליים והשיפוטיים של האיגוד.
 5.2כל חבר באיגוד ישלם דמי חבר שנתיים על פי קביעת הנהלת האיגוד כאמור בסעיף  6.6להלן.
 5.3בכפוף לאמור בתקנון זה זכאי חבר איגוד להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית לפי תקנון הבחירות.
 5.4על מנת לממש את זכויותיו כאמור על חבר האיגוד להיות נוכח באסיפה הכללית בעצמו .למען הסר ספק מובהר בזאת
כי לא ניתן לממש זכויות אלו על ידי נציג ו/או מיופה כוח.
 5.5חבר האיגוד זכאי להשתתף בפעולות האיגוד וליהנות משירותיו.
 5.6הנהלת האיגוד ,באישור האסיפה הכללית ,רשאית לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על כל החברים ויהיה רשאי
לעדכן את גובה דמי החבר ותשלומים אחרים המגיעים לאיגוד ,מפעם לפעם.
 5.7פקיעת החברות באיגוד אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לאיגוד מאת החבר ערב פקיעת חברותו ,בעד התקופה
שעד לפקיעת חברותו.
 .6פקיעת חברות
 6.1החברות באיגוד פוקעת-
(א) במות חבר ,ובחבר שהוא תאגיד – בגמר פירוקו;
(ב)

בפרישתו מן האיגוד; הודעת פרישה בכתב תינתן להנהלה שלושים יום מראש;

(ג)

בהוצאתו מן האיגוד כאמור בסעיף  6.2להלן.

(ד)

בהעתקת מקום מגוריו מן הארץ ,כך שאינו מתגורר באורח קבע בישראל.

 6.2הועד המנהל רשאי ,לפי הצעת ההנהלה ובהצבעה חשאית ,להחליט על הוצאת חבר מן האיגוד מאחד הטעמים
הבאים:
(א) החבר לא שילם לאיגוד את דמי החבר ובלבד שניתנה לחבר התראה מוקדמת והזמנות נאותה להשמיע את דבריו.
(ב) החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;
(ג) החבר פעל בניגוד למטרות האיגוד;
(ד) החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.
 6.3לא תציע ההנהלה להוציא חבר מן האיגוד אלא לאחר שנתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניה ,ולא תציע
מהטעמים האמורים בתקנה (6.2א)( ,ב) או (ג) אלא לאחר שהתרתה בחבר ונתנה לו זמן סביר לתיקון המעוות.
 .7מוסדות האיגוד
לאיגוד יהיו המוסדות הבאים:
אסיפה כללית ,הנהלה ,ועדת ביקורת וכל ועדה אחרת אשר יוחלט על הקמתה על ידי האסיפה הכללית או ההנהלה.
 .8האסיפה הכללית
 8.1מועד ומשתתפים
 8.1.1אסיפה כללית רגילה של חברי האיגוד תתקיים לפחות פעם בשנה קלנדרית ,במועד ובמקום אשר יקבעו על ידי
הנהלת האיגוד ,ובלבד שתיערך לא יאוחר מחמישה עשר חודש ממועד קיום האסיפה הכללית האחרונה.

 8.1.2על פי דרישה של לפחות  10%מן החברים באיגוד ביום הגשת הדרישה ,חייבת הנהלת האיגוד לכנס בהקדם האפשרי
אסיפה כללית שלא מן המניין.
 8.1.3הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה נתונה לכל חברי האיגוד אשר יהיו רשומים כחברים באיגוד לפחות במשך  30יום
שקדמו למועד קיום האסיפה ובלבד ששילמו את דמי החבר בגין התקופה עד למועד האסיפה.
 8.1.4אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות ארבע עשרה יום מראש ותציין ,יום ,שעה ,מקום וסדר
יום האסיפה .הודעה על אסיפה כללית בה עומדים לבחור הנהלה חדשה לאיגוד תינתן  45יום לפחות מועד האסיפה.
ההנהלה רשאית לקבוע כי במקום משלוח הודעה אישית לכל חבר ניתן לשלוח את ההודעות בדבר קיום האסיפה
לאגודות הספורט בהן רשומים חברי האיגוד.
 8.1.5על פי דרישה בכתב של לפחות  10%מחברי האיגוד תכנס ההנהלה בהקדם האפשרי אסיפה כללית יוצאת מן הכלל.
 8.2מניין חוקי
 8.2.1אסיפה כללית לא תיפתח אלא אם נכחו לפחות חמישית ממספר חברי האיגוד; היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה,
רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים לאחר מכן.
 8.2.2לא נתכנס המניין האמור בפתיחת האסיפה הכללית ,תדחה פתיחת האסיפה בשעה והחברים הנוכחים יהיו רשאים
לדון ולהחליט ,יהיה מספרם אשר יהיה.
 8.3יו"ר ומזכיר האסיפה
 8.3.1יו"ר הועד המנהל ישמש כיו"ר האסיפה הכללית .במידה ויעדר במועד תחילת האסיפה יבחר מבין חברי ההנהלה
יו"ר אחר תחתיו.
 8.3.2כמזכיר האסיפה ישמש אחד מחברי הנהלת האיגוד בהתאם להחלטת ההנהלה.
 8.4סדר יום
סדר יומה של האסיפה הכללית יהיה כדלקמן:
 8.4.1דברי פתיחה ע"י יו"ר הועד המנהל.
 8.4.2דו"ח על פעולות ההנהלה.
 8.4.3דו"ח כספי על ידי ההנהלה ודו"ח ועדת ביקורת; החלטה על אישור הדו"חות.
 8.4.4בחירת הנהלה חדשה וועדת ביקורת (אחת לארבע שנים).
 8.4.5הצעות נוספות לסדר היום בעניינים יש להגיש בכתב למזכירות האיגוד לא יאוחר מאשר  20ימי ם לפני מועד
האסיפה הכללית .הצעות כנ"ל חייבות להיות חתומות על ידי  10%מחברי האיגוד אשר הינם בעלי זכות הצבעה
במועד הגשת ההצעה.
 8.5הצבעות והחלטות
 8.5.1כל חבר איגוד הרשאי להשתתף באסיפות הכלליות הינו בעל זכות הצבעה של קול אחד .הזכות להצביע באסיפות
הכלליות נתונה אך ורק לחברי האיגוד אשר נוכחים בעצמם באסיפה ולא ניתן להצביע באמצעות מיופה כוח או
שליח .ניתן להפעיל קלפי ניידת באתרים מרוחקים בנוהל ובאתרים שיקבעו ע"י הנהלת האיגוד
 8.5.2החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים ,זולת אם החוק או תקנון האיגוד דרשו רוב אחר
לקבלתן; היו הקולות שקולים ,לא נתקבלה ההצעה.
 8.5.3בכפוף לאמור בסעיף  6.2לעיל ו 9.3 -להלן ,כל הצבעה באסיפה הכללית תהיה הצבעה גלויה .ניתן להחליט על הצבעה
חשאית ברוב של שני שלישים של הנוכחים באסיפה.

 .9ההנהלה
 9.1ההנהלה תהיה מורכבת מ 9 -חברים .כל חברי הנהלת האיגוד יפעלו שלא על מנת לקבל שכר.
 9.2הבחירות להנהלת האיגוד וועדת ביקורת יערכו אחת ל –  4שנים ,והנהלת האיגוד תכהן במשך  4שנים בהתאמה.
9.3

הבחירות להנהלת העמותה:

9.3.1

ההנהלה המכהנת תקבע מועד בו ייערכו הבחירות ( להלן" :יום הבחירות") בהחלטה שתתקבל לפחות ארבעה
חודשים לפני יום הבחירות .ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של האיגוד.
לוח הזמנים של יום הבחירות יקבע על ידי ועדת הבחירות בישיבתה הראשונה.
כל חבר הנהלה רשאי להציע מועמדים מטעמו לכהן בוועדת הבחירות .ההנהלה תבחר את וועדת הבחירות אשר
תמנה  3חברים ,בראש הוועדה יעמוד אדם שאינו חבר איגוד ,שהינו בעל הסמכה לעריכת דין.
החלטות וועדת הבחירות יתקבלו ברוב קולות ,בהעדר הכרעת רוב יכריע קולו של יו"ר וועדת הבחירות.
במידה ותידרש החלטה דחופה ,יכול והחלטה תתקבל כהחלטה טלפונית.
כל בעל זכות הצבעה רשאי להציע את מועמדותו לכהן כחבר הנהלת האיגוד או לתפקיד יו"ר הועד המנהל על ידי

9.3.2
9.3.3
9.3.4
9.3.5
9.3.6
9.3.7
9.3.8

הגשת הודעה בכתב למזכירות האיגוד לפחות  30יום לפני יום הבחירות.
בעל זכות הצבעה רשאי להגיש מועמדותו הן לתפקיד יו"ר הועד המנהל והן לתפקיד חבר הועד המנהל.
הבחירות להנהלת האיגוד ולתפקיד יו"ר הועד המנהל יהיו חשאיות ואישיות.

הזכות להיבחר לועד המנהל ולתפקיד יו"ר הועד המנהל נתונה לכל חבר איגוד פעיל אשר שילם את כל מיסי
9.3.9
החבר במלואם נכון ליום הקובע ובלבד שימלאו לו  18שנה ביום הבחירות להלן (להלן" :בעל זכות הצבעה").
היום הקובע יהיה שישה חודשים לפני יום הבחירות.
 9.3.10לפחות חודשיים טרם יום הבחירות תפרסם מזכירות האיגוד ספר בוחרים ,אשר יכלול את רשימת כל בעלי זכות
ההצבעה ,את מחוז הגיאוגרפי אליו משתייך כל בעל זכות הצבעה ואת הקלפי בו הוא יהיה זכאי להצביע (להלן:
"ספר הבוחרים").
 9.3.11כל בעל זכות הצבעה יהיה רשאי להצביע אך ורק בקלפי המוגדרת כפי שתפורסם בספר הבוחרים ,אולם הוא יהיה
רשאי לבקש להצביע בקלפי אחרת בהודעה בכתב שתימסר למזכירות האיגוד עד  10ימים לפני יום הבחירות.
 9.3.12כל אדם הרואה עצמו זכאי להירשם בספר הבוחרים ,יהיה זכאי להגיש ערעור בכתב בפני וועדת הבחירות על ספר
הבוחרים ,בתוך  30ימים מפרסומו .החלטת וועדת הבחירות תהיה סופית.
 9.3.13וועדת הבחירות תקבע לפחות  45יום טרם יום הבחירות ,את מיקומי הקלפיות ואת שעות פתיחתם ,מיקומי
הקלפיות ומועדי פתיחתם יהיו בהתאם לאזורי ריכוזי הבוחרים על פי ספר הבוחרים ,ובכל מקרה לא יפחתו
מספר הקלפיות משלוש קלפיות .קלפי אחת לפחות תהיה קבועה ותמוקם במרכז הארץ (בין הרצליה בצפון
לראשון לציון בדרום) ותפעל לפחות במשך חמש שעות רצופות (להלן" :הקלפי הקבועה") .בנוסף לקלפי הקבועה
יפעלו לפחות שתי קלפיות נודדות נוספות (להלן" :הקלפי הצפונית" ו"הקלפי הדרומית") שינדדו בין לפחות 3
נקודות הצבעה נוספות כל אחת מצפון למרכז ומדרום למרכז .כל קלפי נודדת תפעל בכל נקודת הצבעה למשך
שעה אחת .החלטת וועדת הבחירות בדבר מיקום הקלפיות ושעות פעילותן תפורסם באתר האינטרנט של
האיגוד ,לפחות  30יום טרם יום הבחירות.
 9.3.14כל חבר איגוד בעל זכות הצבעה יהיה זכאי לערער בפני וועדת הבחירות על החלטת וועדת הבחירות כאמור בסע'
בתוך  72שעות ממועד פרסומה.
 9.3.15כל שינוי או עדכון בזמני פתיחת הקלפיות הנודדות שיידרש במהלך יום הבחירות ,אם יידרש ,יאושר בהחלטה של
יו"ר וועדת הבחירות ויעודכן מיידית באתר האינטרנט של האיגוד.
 9.3.16כל בעל זכות הצבעה אשר יהיה נוכח במקום ההצבעה במועד סגירת הקלפי יהיה רשאי להצביע.
 9.3.17כל בעל זכות הצבעה יזדהה בקלפי באמצעות אחת מן התעודות הבאות ובאמצעותן בלבד :תעודת זהות ישראלית
או רישיון נהיגה ישראלי תקף או דרכון ישראלי בתוקף.

 9.3.18ההצבעה תיעשה במעטפות הצבעה רשמיות אשר ימסרו ע"י ועדת הבחירות
 9.3.19כל בעל זכות הצבעה יבחר מבין רשימת המועמדים ל ועד המנהל ,שמונה מועמדים לתפקיד חברי הועד המנהל.
בנוסף יבחר מבין רשימת המועמדים לתפקיד יו"ר הועד המנהל מועמד אחד לתפקיד זה.
 9.3.20המועמד שיזכה למירב הקולות מבין המועמדים לתפקיד יו"ר הועד המנהל יכהן כיו"ר הועד המנהל .ככל שהיושב
ראש הנבחר יבחר גם כחבר הנהלה יכהן הנבחר התשיעי להנהלה כחבר הנהלה.
 9.3.21שלוש הנשים שקיבלו את מירב הקולות מבין הנשים המועמדות תכהנה כחברות הועד המנהל.
 9.3.22חמשת המועמדים/ות הנוספים שקיבלו את מירב הקולות בנוסף לנשים שבסעיף  10.3.19יכהנו כחברי הועד המנהל.
 9.3.23פתיחת הקלפיות ,וספירת הקולות יעשו מיד בסיום יום הבחירות ,ולאחר שרוכזו כל הקלפיות במקום אחד.
9.4

חבר הנהלה רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו ע"י הודעה בכתב להנהלה :חבר הנהלה יחדל לכהן רק אם הוכרז
פסול דין ,פושט רגל או עם חברותו פקעה בשל אחת הסיבות המנויות בסעיפים  6.1ו  6.2לעיל .כמו כן ההנהלה
רשאית לסיים כהונתו של חבר הנהלה אם לא הופיע לארבע ישיבות רצופות של ההנהלה שלא כתוצאה מבעיות
בריאותיות מוכחות וזאת לאחר שקיבל הזדמנות נאותה להשמיע את טיעוניו לסיבות שבגינן מבקשים לסיים את
כהונתו כחבר הנהלה.

9.5
9.6

האסיפה הכללית רשאית להעביר חבר הנהלה מכהונתו בכל עת.
נתפנה מקומו של חבר הנהלה ,רשאים חברי ההנהלה הנותרים למנות חבר אחר של האיגוד לכהן כחבר ההנהלה
עד לאסיפה הכללית הקרובה אשר תבחר בחבר הנהלה תחתיו .חבר ההנהלה שימונה או שיבחר כאמור יכהן עד
תום תקופת כהונתה של ההנהלה באותה עת .עד למינוי כאמור רשאים חברי ההנהלה הנותרים להמשיך לפעול
כהנהלה.

9.7

ההנהלה תבחר מבין חבריה את גזבר האיגוד וכן בעלי תפקידים נוספים כפי שתמצא לנכון מפעם לפעם.

( 9.8א) ההנהלה רשאית להסדיר בעצמה את מועד ישיבותיה ,ההזמנה אליהן ודרך ניהולן.
(ב) המניין הדרוש לקיום ישיבת הנהלה וקבלת החלטות בה הינו שלושה חברי הנהלה.
9.9

החלטות ההנהלה יתקבלו ברוב קולות המצביעים היו הקולות שקולים ,יכריע קולו של יו"ר ההנהלה.

 9.10ההנהלה תקבע מבין חבריה את המוסמכים לחתום בשם האיגוד על מסמכים שיחייבו אותה ,ולבצע בשמה פעולות
שהן בתחום סמכותה של ההנהלה.
 9.11ההנהלה תנהל פרוטוקול מישיבותיה והחלטותיה.
 9.12ההנהלה תנהל את עניני האיגוד ובידה יהיו כל סמכויות האיגוד שלא נתייחדו לאסיפה כללית או מוסד אחר של
האיגוד .בין היתר תפעל ההנהלה לקידום הנושאים הבאים:
9.12.1

פיקוח ויישום תקנות האיגוד וחוקיו ע"י החברים בו.

9.12.2

ארגון באופן ישיר או באמצעות ועדותיה – של תחרויות שונות ,לרבות אליפות ישראל בטריאתלון.

9.12.3

ניהול ופיקוח על חילופי משלחות של איגוד הטריאתלון ומשלחות של מדינות אחרות.

9.12.4

ניהול ענייניו הכספיים של האיגוד ,בחינת התקציב ואישורו וקביעת מיסים ודמי חבר.

9.12.5

הפעלת משר האיגוד ,קבלתם לעבודה ופיטוריהם של עובדים וכן העסקת נותני שירותים למיניהם.

9.12.6

אישור הרכבן של הועדות השונות המפורטות לעיל.

9.12.7

הקמת ועדות נוספות ( ועדות קבועות או ועדות " אד – הוק") לפי ראות עיניהם והגדרת סמכויותיהן.

9.12.8

ייצוג האיגוד כלפי מוסדות וגורמים בארץ ובחו"ל.

9.12.9

יישוב חילוקי דעות בין חברי האיגוד ,אשר יובאו לפניה.

 9.12.10קביעת מדיניות וביצוע של פעולות הדרכה ,קורסים למאמנים מדריכים וכו'.

 9.12.11הכשרת מאמנים ושופטים בינלאומיים.
 9.12.12הפעלת קורסים ארציים לשופטים ומפקחי תחרויות.
 9.12.13הוצאה והפצה של ספרות מקצועית בנושא הטריאתלון בארץ ובעולם.
 .10נשיא האיגוד
ההנהלה רשאית לבחור נשיא לשם כבוד .תפקיד הנשיא הוא לשם כבוד בלבד והינו נטול כל סמכות או אחריות .תקופת
המינוי הינה למשך  4שנים והנשיא אינו רשאי למלא כל תפקיד פעיל באיגוד ,לחתום בשמה או לחייבה.
 .11ועדת ביקורת
 11.1ועדת הביקורת תהיה מורכבת מ –  3חברי איגוד.
 11.2הוראות סעיפים ( 9.8,9.6,9.5,9.4,9.3,9.2א) ו – 9.11יחולו בשינויים המתחייבים גם על ועדת הביקורת.
 11.3המניין הדרוש לקיום ישיבת ועדת הביקורת וקבלת החלטות בה הינו שני חברי ועדה.
 .12נכסים לאחר פרוק
פורקה האגודה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים ,יועברו נכסים אלו לידי מוסד ציבורי אחר כמשמעותו
בסעיף  )2(9לפקודת מס הכנסה ,אשר מטרותיו דומות למטרות האגודה ,בהתאם להחלטת האסיפה הכללית.
 .13תוקף התקנון ועריכת שינוים בו
 13.1תקנון זה אושר על ידי האסיפה הכללית של איגוד הטריאתלון שנערכה כדין ביום  27ביולי  ,2014וייכנס לתוקפו ביום
אישורו על-ידי רשם העמותות.
 13.2תקנון זה מבטל כל תקנון קודם.
 13.3שינויים בתקנון זה יכולים להתקבל אך ורק באסיפה כללית שנקראה על ידי שני שלישים מחברי האיגוד ובהחלטה
של שני שלישים מהמשתתפים באותה אסיפה.
 .14שונות
 14.1האיגוד מאמץ ומקבל על עצמו את כללי האתיקה לספורט בישראל ואת הוראות הקוד האתי הגנרי להגינות והתנהגות
ספורטיבית ככפי שפורסם בחודש דצמבר  2012באתר משרד התרבות והספורט בכתובת הבאה:
 ( http://www.mcs.gov.il/Sport/Pages/default.aspxלהלן" :הקוד האתי" ) .והמצ"ב כחלק בלתי נפרד מתקנון
זה ומסומן כנספח א'.
 14.2חברי האיגוד יפעלו להטעמת הוראות הקוד האתי בקרב חברי האיגוד ובפעילות האיגוד.
 .15יובהר כי אין בקוד כדי לגרוע מהוראות חוק העמותות ,התש"ם ,1980 -חוק החברות ,תשנ"ט –  1999וכללי ניהול תקין
של רשם העמותות ורשם ההקדשות.
 .16לא ימונה לשופט ספורט באיגוד אלא מי שניתן אישור לכשירות מינויו מטעם המוסד לבחינת מינויים ,בהתאם לחוק
הספורט.

העדכון אושר ב___27ביולי שנת  2014אסיפה כללית.
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