TISKOVÁ ZPRÁVA
Loterie Korunka pomůže rozhýbat české děti
Společnost Loterie Korunka a.s. letos podpoří neprofesionální mládežnický
sport částkou sedm milionů korun. Český olympijský výbor tyto prostředky
z tzv. loterijních odvodů rozdělí sportovním svazům.
Prostředky poskytne Loterie Korunka v souladu s novelou loterijního zákona, která
umožňuje darovat část z takzvané loterijní daně na sport právě prostřednictvím
ČOV. „Znovu musím připomenout, že se u nás počet obézních dětí od roku 1995
zpětinásobil, proto si velmi cením jakékoliv podpory mládežnického sportu a děkuji
Loterii Korunka za jejich pomoc,“ řekl předseda ČOV Jiří Kejval s tím, že se Loterie
Korunka v tomto roce bude podílet na financování českého sportu částkou zhruba
sedm milionů korun.
Finance od provozovatelů loterijních a kurzových sázek ČOV transparentně dělí
mezi sportovní svazy dle schválených pravidel. Prostředky jsou určeny na podporu
mládežnického sportu. Celkově se v roce 2014 očekává 350 až 400 milionů.
Další informace k odvodům z loterií jsou k dispozici na
www.olympic.cz/financovanisportu.
„Vítáme možnost podpořit neprofesionální mládežnický sport. Jsem přesvědčen, že
právě v dětství si vytváříme vztah ke sportu na celý život. Kdo si vybudoval tu
krásnou “závislost” na sportu v mládí, ten se jí jen tak nezbaví,“ podotkl generální
ředitel Loterie Korunka Jan Havel.
Korunka je číselná loterie, která kombinuje svět loterií a kurzového sázení. Umožňuje
sázejícím uplatnit různé herní strategie a vlastní expertní odhad v kombinaci s nastavením
vkladu podle jejich možností a očekávání. Losuje se dvakrát denně 6 čísel ze 49. Výhry
jsou pevně stanovené, sázející tedy vždy dopředu ví, kolik mohou vyhrát, a to bez ohledu
na to, kolik dalších hráčů vyhraje také.
Korunka dává ze všech loterií největší podíl z náběrů na výhry. Korunku je možné si zahrát
na všech pobočkách Tipsportu a Chance.
Korunku si mohli sázející poprvé vsadit 17. května roku 1997, kdy ji na trh uvedla
společnost CHANCE a.s. Společnost Loterie Korunka a.s. vznikla v roce 2013 odštěpením od
společnosti CHANCE a.s.
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