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Systém prodeje voucherů na vstupenky na MSb 2011 v Praze 

 
Na základě jednomyslného rozhodnutí VH ČSML ze dne 14. 2. 2009 pova�uje VV 
ČSML za přínosné a prospě�né pro pořádání MS 2011 v halovém lakrosu v České 
Republice, aby na tuto akci přispěli v�ichni hráči registrovaní v ČSML. Toto rozhodnutí 
bylo jednomyslně přijato v�emi zástupci týmů účastnícími se VH ČSML.  
 
VV ČSML pova�uje pořádání MS v Praze za jedinečnou mo�nost zviditelnění na�eho 
sportu, a proto vyhověl Romanu Pokornému jako hlavnímu organizátorovi celé akce a 
souhlasil s formou povinného nákupu voucherů na vstupenky na jednotlivé hrací dny. 
 
Částka, která se tímto způsobem získá, navý�í současnou nedostačující dotaci na 
pořádání MS. 
 
Jakékoliv dal�í iniciativy k navý�ení rozpočtu jsou vítány a nadále velice potřebné. 
 
 

VV ČSML tedy ukládá v�em oddílům, registrovaným v ČSML, toto: 
 
1. Voucher v ceně 1 000 Kč a bude slou�it k nákupu 4 ks vstupenek na jakýkoliv
hrací  den + 1 ks vstupenky na finálový den (celkem tedy 5 ks vstupenek). 

 

 
2. Ka�dá povinná osoba respektive klub je povinen zakoupit dva vouchery v ní�e 
uvedených termínech.  
 
3. První voucher je nutné zaplatit do 28. února 2010, druhý do 31. prosince 2010.  
 
4. Pro ka�dý klub bude stanovena kvóta počtu odkoupených kusů voucherů 
vycházející z členské základny registrované v ČSTV v roce 2008, kterou musí naplnit. 
Zůstává tedy v konečném výsledku na klubech, kteří jeho členové si voucher opravdu 
zakoupí. Kvóty budou klubům sděleny v co nejkrat�í době. 
 
5. Kluby toto mohou účtovat jako mimořádnou dotaci (příspěvek) pro ČSML. 
 
6. V době konání MSb budou dr�itelům voucherů na příslu�ných místech vydány 
vstupenky dle jejich po�adavků.  
 
7. V�echny finanční závazky, týkající se voucherů na MSb 2011, plynoucí z rozhodutí 
VH ČSML ze dne 14. 2. 2009 jsou kluby povinni vyrovnat nejpozději do 31. 12. 2010. 
 



Po tomto datu bude klub, který tuto povinnost nesplní, vyzván VV ČSML k podání 
vysvětlení nesplnění závazku. Za toto nesplnění mů�e být v krajním v případě klubu 
zastavena činnost.  
 
VV ČSML současně v�echny kluby �ádá, aby apelovaly na v�echny hráče i nehrající 
členy a přesvědčovaly je o tom, jak je pořádání MS důle�ité pro rozvoj a povědomí o 
lakrosu v Čechách. 
 
S pozdravem 
 
VV ČSML 

 


