
 

 

 
Papereta de vot de la Federació Balear de Rugbi 
 
Eleccions a assembleistes 2020-2024 
 

     
CIRCUMSCRIPCIÓ  MALLORCA    ESTAMENT CLUBS 

 
CANDIDATS 
 

Heu de senyalar un màxim de 5 candidats (segons el que estipula el 
reglament electoral ratificat per la DGE). 

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

_______________________ 
_______________________ 

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

_______________________ 
_______________________ 

 
Cal especificar tots els candidats que es presentin a la circumscripció. 

  

 
CIRCUMSCRIPCIÓ  MENORCA    ESTAMENT CLUBS 

 
CANDIDATS 
 

Heu de senyalar un màxim de 1 candidats (segons el que estipula el 
reglament electoral ratificat per la DGE). 

_______________________ 
_______________________ 

_______________________ 
 
Cal especificar tots els candidats que es presentin a la circumscripció. 

 
 

CIRCUMSCRIPCIÓ  EIVISSA    ESTAMENT CLUBS 
CANDIDATS 
 

Heu de senyalar un màxim de 1 candidats (segons el que estipula el 
reglament electoral ratificat per la DGE). 

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

 
Cal especificar tots els candidats que es presentin a la circumscripció. 

 



CIRCUMSCRIPCIÓ  MALLORCA    ESTAMENT ESPORTISTES 

 
CANDIDATS 

 
Heu de senyalar un màxim de 5 candidats (segons el que estipula el 
reglament electoral ratificat per la DGE). 

_______________________ 
_______________________ 

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

_______________________ 
_______________________ 

_______________________ 
 
Cal especificar tots els candidats que es presentin a la circumscripció. 

 
 

CIRCUMSCRIPCIÓ  MALLORCA    ESTAMENT TÈCNICS 
CANDIDATS 

 
Heu de senyalar un màxim de 2 candidats (segons el que estipula el 
reglament electoral ratificat per la DGE). 

_______________________ 
_______________________ 

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

_______________________ 
_______________________ 

_______________________ 
 
 

Cal especificar tots els candidats que es presentin a la circumscripció. 
 

 
CIRCUMSCRIPCIÓ  MALLORCA    ESTAMENT JUTGES-ÀRBITRES         
 

CANDIDATS 
 

Heu de senyalar un màxim de 2 candidats (segons el que estipula el 
reglament electoral ratificat per la DGE). 
_______________________ 

_______________________ 
_______________________ 

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

_______________________ 
_______________________ 

 
Cal especificar tots els candidats que es presentin a la circumscripció. 



 

 
Sobre de vot de la Federació Balear de Rugbi 
 

 
 

 

Eleccions assembleistes 2020-2024 
 

Estament: CLUBS / Circumscripció: Mallorca 
 

 
 

 
 

 

Eleccions assembleistes 2020-2024 
 

Estament: CLUBS / Circumscripció: Menorca 
 
 

 

 
 

 
Eleccions assembleistes 2020-2024 

 
Estament: CLUBS / Circumscripció: Eivissa 

 
 

 
 

 
Eleccions assembleistes 2020-2024 

 

Estament: ESPORTISTES / Circumscripció: Mallorca 
 

 
 

 
 

 

Eleccions assembleistes 2020-2024 
 

Estament: TÈCNICS / Circumscripció: Mallorca 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

 

Eleccions assembleistes 2020-2024 
 

Estament: JUTGES - ÀRBITRES / Circumscripció: Mallorca 
 

 

 
 


