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ZPRAV ODAJ ČESK É ASOCI ACE
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Setkání
Se tkání Olympsportu – SVITAVY 27. 9. 2014

ZPRÁVY

Z

VEDENÍ

Zemřel Břetislav Modr
Dne 7.5.2014 zemřel dlouholetý člen Olympsportu a šachový odborník
pan Břetislav Modr.
Z internetových stránek ČT Sport jsme si dovolili převzít zprávu, protože
plně vystihuje odbornost, široký záběr a zapálení pro šach výjimečné
osobnosti, kterou bezesporu Břetislava Modr byl.
Praha - Ve věku 68 let zemřel šachista, šachový publicista a historik Břetislav
Modr, který od samého začátku vysílání šachového magazínu České televize
V šachu spolupracoval s jeho redakcí. Vytvořil čtyři desítky dílů Muzea
českého a světového šachu a patřil k nejčastějším expertům pořadu při rozboru partií přímo ve studiu.
Jako hráč byl věrným členem Bohemians Praha, a to i v době, kdy vršovický tým vítězil v nejvyšší soutěži,
i později, když hájil barvy klubu v nižších soutěžích. Startoval na mistrovství Československa, úspěchů
dosáhl na mezinárodních turnajích, které od konce 70. let Bohemians pořádali.
Důležitější je ale jeho přínos jako šachového publicisty. Časopis ŠachInfo, který založil a vedl, vychází
letos už ve 23. ročníku. Modr do něj psal články, fotografoval, ale hlavně do něj získal příspěvky mnoha
svých přátel. Stejnojmenné nakladatelství přineslo na trh nejen původní české publikace, ale i překlady
světových šachových bestsellerů, např. autobiografických knih Garriho Kasparova.
Byl vynikajícím vypravěčem a s humorem a jiskrou uměl předávat posluchačům a čtenářům příběhy
šachové historie. Mezi jeho osobní přátele patřili špičkoví světoví šachisté i další osobnosti ze šachového
zákulisí, včetně mistrů světa a jejich trenérů a manažerů. Byl také jedním z největších českých sběratelů
šachové filatelie.
Čest jeho památce!

Setkání Olympsportu – SVITAVY 27.
2 7. 9. 2014
Podzimní setkání Olympsportu se uskuteční v sobotu 27.9.2014 ve Svitavách. Toto
netradiční místo pro naše setkání nám bylo nabídnuto organizačním výborem regionální filatelistické
Výstavy SVITAVY 2014, která se koná ve dnech
25.-28.9. 2014 v budově Městského muzea a
galerie
ve
Svitavách
(Máchova
alej
1,
Svitavy) (bod č. 3 na mapě)
Otvírací doba výstavy:
Čtvrtek 25.9.2014
16 - 19 hodin
Pátek a sobota 26. a 27.9.2014 9 - 19 hodin
Neděle 28.9.2014
9 - 17 hodin.
V sobotu 27.září 2014 se v době od 8 do 15 hodin
uskuteční filatelistická burza v Kulturním domě
Fabrika (Wolkerova alej 92/18) a v KD Fabrika se
od 12 hodin uskuteční také naše podzimní
setkání. (bod č. 1 na mapě)
Bod č. 2 na mapě je hlavní svitavské náměstí.
Pro majitele navigací a chytrých telefonů GPS
souřadnice místa konání setkání Olympsportu
49°45'22.176"N,
16°28'19.919"E.
V případě
bloudění volejte mobil 732 376 056 (Petrás).
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Více o výstavě na webu http://www.svitavy2014.estranky.cz

jpb--jpb

ZALOŽENÍ AICO A PRVNÍ
PRVNÍ VOLBY PŘEDSEDNICTVA
PŘEDSEDNICTVA
(LAUSANNE, 2014)
Dne 22. 5. 2014 se konalo v Olympijském muzeu v Laussane ustanovující zasedání, na
kterém pozvaní účastníci založili novou mezinárodní organizaci sběratelů olympijských
memorabilií s názvem AICO (Association Internationale des Collectionneurs Olympiques).
Přípravný výbor jmenovaný vedením Mezinárodního olympijského výboru připravoval dva
roky tento ustanovující kongres. Na zasedání bylo pozváno 19 účastníků ze 17 zemí světa,
kteří se hlásili jako zakládající členové AICO a splňovali tvrdé kritéria stanovené MOV. Mezi
pozvanými nechyběl ani Olympsport, který pověřil účastí svého předsedu Jaroslava
Petráska a zároveň ho Olympsport nominoval jako svého kandidáta do předsednictva AICO.
Jaroslav Petrásek se nakonec ze zdravotních důvodů nemohl ustanovujícího kongresu
osobně zúčastnit, ale 2 hlasy Olympsportu, kterými naše asociace pro volbu předsednictva
disponovala, nepřišly v niveč, protože pozvaným byla dána možnost hlasovat také
odesláním hlasovacích lístků poštou.
Po ustanovení AICO a podepsání zřizovací listiny (každý člen osobně), kterému bylo v sále
J. A. Samaranche přítomno také několik členů MOV a pozorovatelů z celého světa.,
proběhla prezentace 10 nominovaných kandidátů (včetně našeho předsedy na základě jím
zaslaných materiálů) do pětičlenného předsednictva AICO (Executive board). V tajné volbě,
po komplikovaném, opakovaném a zdlouhavém hlasovaní byl zvolený tento výkonný výbor:
• Roman Babut (Polsko), prezident AICO
• Marc Maestrone (USA), viceprezident
• Gianni Galeotti (Itálie), viceprezident
• Christophe Ait´Braham (Francie), sekretář
• Branislav Delej (Slovensko), pokladník
To jsou ve stručnosti základní informace o důležitém okamžiku pro všechny olympijské sběratele a
můžeme jen doufat, že nová zastřešující organizace AICO bude mít náležitou podporu MOV a posune
sběratelství olympijských artefaktů tím správným směrem.
V následujících článcích předkládáme oficiální tiskovou zprávu o založení AICO, zápis z volby
předsednictva, zprávu AICO pro Český olympijský výbor a adresář zakládajících členů AICO.
Z anglického originálu přeložil Jaroslav Petrásek.

AICO - Tisková zpráva
N O V Á M E Z I N ÁR O D N Í O R G AN I Z AC E P R O O L Y M P I J S K É S B Ě R ATE L S TV Í
Nová organizace pro podporu olympijského sběratelství byla založena: Association Internationale des
Collectionneurs Olympiques (AICO).
AICO byla založena 22.května 2014 na schůzce zástupců 19 klubů olympijského sběratelství z 17 států. Volba se
uskutečnila v Olympijském museu, Lausanne, Švýcarsko, za přítomnosti členů komise MOV pro olympijskou
filatelii, numizmatiku a memorabilie složené ze Syeda Shahida Aliho, pan Samiha Moudallalha, členů MOV a
dalších odborných poradců.
Posláním AICO je podporovat sbírání kvalitních artefaktů olympijské filatelie, numizmatiky a memorabilií,
souvisejících s historickými a kulturními hledisky olympijského hnutí.
Chce toho dosáhnout následujícím způsobem:
·
Za ústřední bod je považováno šíření a sdílení informací o všech aspektech olympijského sběratelstvíí,
·
Podporování studia potřebných odborností a šíření přátelství mezi olympijskými sběrateli mezinárodně;
·
Produkce odborných publikací a dalších akcí příbuzných s olympijskou myšlenkou;
·
Centrálním bodem spolupráce pro olympijské sběratelství klubů je spolupráce s MOV.
Setkání zvolilo výkonný orgán nové asociace:
·
President:
Dr. Roman Babut z polského klubu olympijské a sportovní filatelie
"OLYMPIAN" (POL)
·
Viceprezident:
pan Mark C.Maestrone, Mezinárodní sportovní filatelie SPI (USA)
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·
·
·

Viceprezident:
Pokladník:
Jednatel:

pan Gianni Galeotti, Unione Italiana Collezionesti Olimpici & Sportivi, (ITA)
MUDr.Branislav Delej, SSOŠZ (SVK)
Pan Christophe Adt- Braham, Francaise des Collectionneurs
Olympiques et Sportifs, AFCOS (FRA)
Pan Ching - Kuo Wu, předseda komise pro filatelii, numizmatiku a memorabilie při MOV, blahopřál klubům k práci
na společné snaze, vytvořit mezinárodní svaz, napříč národními hranicemi a napříč sbíráním disciplín, k tomu, aby
podporovaly olympijské sběratelství a jeho prostřednictvím olympijský duch. ""to je" řekl, "ještě další praktický
příklad olympionismu v praxi."
President AICO, Dr.Roman Babut, řekl, že první prioritou nové organizace AICO bude výzva klubům olympijského
sběratelství, které zatím nejsou členy AICO ke vstupu do nové organizace.
"Naše druhá a souběžná priorita", řekl pan Mark Maestrone, viceprezident, "je vytvořit webovou stránku, která bude
zajišťovat efektivní komunikaci mezi sběrateli celosvětově."
Zakládajícím členem se stal také OLYMPSPORT, Česká národní asociace pro olympijskou a sportovní filatelii
Pro více informací o AICO, kontaktujte jednatele, pana Christophe Adt-Brahama
(e - mail: secretaire@afcos.org )

AICO Mezinárodní asociace olympijských sběratelů
Průběh Valného shromáždění, 22 května 2014, Olympijské museum, Lausanne, Švýcarsko
1. Seznamy:
a) Jako kandidáti pro volbu do výkonné rady byli navrženi:
· Dr. Roman Babut, polský Klub olympijské a sportovní filatelie "Olympian" (POL)
· pan Stathis Douramakos, Společnost olympijských sběratelů (GBR)
· pan Gianni Galeotti, Unione Italiana Collezionesti Olimpici & Sportivi U.I.C.O.S. (ITA)
· pan Branislav Delej, Slovenská společnost olympijských a sportovních sběratelů (SVK)
· pan Eliseo Ruben Otero, Grupo Tematico Deportivo PODIUM (ARG)
· pan Mark C. Maestrone, Sportovní filatelisté mezinárodní SPI (USA)
· pan Eduardo Gabriel Alvarez Apolo, a.F.O.D.E. (ECU)
· pan Christophe Ait-Braham, Association Francaise des Collectionneurs Olympiques et Sportifs AFCOS (FRA)
· pan Donald Bigsby, Klub olympijských sběratelů (USA)
· pan Jaroslav Petrásek, Olympsport - Czech association pro olympijskou a sportovní filatelii.
b) Představitelé MOV:
· pan Francis Gabet, vedoucí kultury a oddělení dědictví.
· paní Stéphanie Coppex, sítě a ředitel projektu MOV komise
· pan David Maiden, MOV poradce
c). Pozorovatelé:
· pan Samih Mudallal, člen MOV za Sýrii
· Syed Shahid Ali, MOV člen pro Pákistán
· pan M. Bergman, člen komise MOV pro filatelii, numizmatiku a memorabilie
· pan M. Tecardi, člen komise MOV pro filatelii, numizmatiku a memorabilie
· pan J. P. Piquot, člen komise MOV pro filatelii, numizmatiku a memorabilie
· pan G. Dolianitis, Řecko
· pan A. Virvilis, Řecko
· pan J. L. Emmenegger, Suisse
d).Omluvy:
· pan Jaroslav Petrasek, Olympsport, který je nemocný.
· pan Don Bigsby, Olympin Club, který je nemocný.
2. Úvodní poznámky:
Pan D.Maiden (MOV poradce) přivítal přítomné a byl zvolen zapisovatelem. Vysvětlil, že účelem setkání je založit
AICO a zvolit jeho první výkonný orgán. Setkání se zúčastnili zástupci 19 klubů, které pracovaly téměř 3 roky pro
to, aby vytvořili novou mezinárodní organizaci pro olympijské sběratele. Ať tak nebo onak, MOV byl součástí
setkání, protože AICO technicky neexistuje, dokud nebude zvolen jeho výkonný orgán a vztah s MOV je zásadní
pro budoucnost AICO.
Pan Maiden vysvětlil, že pozorovatelé jsou vítaní, ale nemohou se účastnit vlastního jednání.
3. Program a administrativní záležitosti:
Paní Coppex vysvětlila činnost tlumočnických zařízení a navrhla program pro setkání. Kopie programu byla
doplněna minutáží. Paní Coppex vyzvala každého klubovního delegáta, aby se představil a podal krátký popis
klubu.
4. Pozadí AICO a vztah mezi MOV a AICO:
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Pan Gabet vysvětlil pozadí okolností, vedoucích k rozpuštění FIPO a vyzval přítomné k vyjádření, zda a v jaké
formě, by měl nový mezinárodní svaz pro olympijské sběratele být utvořen. Poznamenal, že pracovní skupina
doporučila organizací nové instituce pokrýt všechny typy olympijského sbírání, nejen filatelii.
Pan Gabet děkoval členům pracovní skupiny, ze kterých všichni byli přítomní na schůzi: Byli to pánové R. Farley, J.
P. Piquot, T. Lippert, R. Babut, M. Maestrone, G. Rolland a R. Huot.
Pan Gabet mluvil o vztahu mezi MOV a navrhovaném novém AICO. Řekl, že MOV podporoval olympijské sbírání,
protože to byl jeden z prostředků komunikace, olympijského ducha a způsobů zkoumání historie olympiád. Řekl, že
MOV měl stanovené jednotlivé styčné body pro sběratele uvnitř MOV prostřednictvím paní Coppex.
Zdůraznil, že AICO nevzniklo jako FIPO pouze pod novým jménem FIPO, neboli: AICO pokrývá všechny oblasti
sbírání, FIPO jen filatelii. AICO je řízeno kluby sběratelů, FIPO bylo řízené MOV. Jestliže AICO má být nezávislá
instituce, je nezbytné mít Memorandum o porozumění mezi AICO a MOV; dokument potřebný k tomu, aby
identifikoval práva a povinnosti každé z podepsaných složek.
Jednou je AICO ustanovené, má tedy příležitost k tomu, aby žádalo o formální status organisace, podporované
MOV, přístup k zvláštnímu logu a stejným právům a podpoře jako další formálně rozpoznané organizace, například
ISOH.
5. Otázky na prezentaci pana Gabeta:
Řada klubových delegátů se ptala, zda AICO nebo jeho členské kluby mohou užívat olympijské kruhy v logu, jak
bylo v případě FIPO. Bylo argumentováno tím, že byl rozdíl mezi komerčním použitím kruhů a jejich použitím
institucionárním. Pan Gabet odpověděl, že MOV vedl recenzi ochrany značky a použití kruhů je nyní velmi
omezené. Samostatné olympijské kruhy nebudou povolené ani AICO, ani jiné organizaci. Místo toho, zvláštní logo,
které bude mít kruhy začleněné, spolu s nějakým textem nejsou vyloučené. Ať tak nebo onak, AICO musí nejprve
zažádat a přijmout oficiální uznání. To může trvat až několik měsíců.
6. Hlasování o založení AICO:
Do programu setkání bylo zařazeno následující prohlášení :
„Signatáři klubů olympijského sběratelství souhlasí se založením Association Internationale des Collectionneurs
Olympiques (AICO) a přijímají Statut k tomu připojený.“
Úprava byla přijata, souhlas byl poskytnut jednomyslně, každý oficiální zástupce klubu podepsal souhlasný
dokument.
7. Nové podepsání MOU (memorandum) s MOV:
Teď, když AICO již právně existuje, je nutností žádat nový výkonný orgán o nové podepsání MOU s MOV:
Toto Valné shromáždění žádá výkonný výbor AICO, aby podepsal MOU s MOV. Návrh byl přijat jednomyslně.
8. Úvod kandidátů na volbu do výkonného orgánu:
Každý z přítomných kandidátů přednesl krátkou slovní prezentaci k tomu, aby podpořil svoji kandidaturu. Pánové
Bigsby a Petrasek se nemohli volby osobně zúčastnit kvůli nemoci.
9. Volba výkonné rady AICO
Paní Coppex vysvětlila následující proces. Volí se 5 členů, 3 na 4 roky a 2 na 2 roky. Oznámila, že dostala dva
hlasovací lístky od Olympsportu (pan Petrásek). Byly vybrány hlasovací lístky od přítomných zástupců klubů,
celkem bylo k dispozici 33 hlasovacích lístků a stejný počet byl vybrán. Paní Coppex opustila místnost, aby
spočítala hlasy s pomocí paní Mélanie Piller, její asistentky. Následovně se vrátila a předala výsledky panu
Maidenovi. Pan Maiden četl výsledky a při tom zjistil nějakou chybu v číslech. Oznámil, že řada hlasovacích lístků
nebyla vyplněná správně, protože číslo nebylo umístěno proti jménu kandidáta. Pan Maiden odeslal účastníky na
oběd, zatímco on vyšetřoval věc podrobně a zvažoval nové volby otevřené. Při opětovném setkání pan Maiden
řekl, že záležitost je možné řešit dvěma způsoby.
(a) Pohlížet na hlasovací lístky, které byly nesprávně vyplněné, jako na neplatné, stáhnout je z voleb a
spočítat zbývající platné hlasy; NEBO
(b) Než volby rozhodnout na základě zmatku, provést je ještě jednou znovu, Pan Maiden řekl, že on
doporučuje volbu b), což se mu zdá nejférovější, ale že je na přítomných, aby se rozhodli. On navrhl hlasování
aklamací pro a) nebo proti návrhu b). Většina delegátů podporovala volbu (b), takže každému delegátovi byla
poskytnutá nová sada hlasovacích lístků. V případě Olympsportu, který nebyl přítomný, ale jehož originální
hlasovací lístek byl správně vyplněný, se předpokládaly stejně rozdělené hlasy jako v první volbě. Hlasovací lístky
byly sebrané a spočtené. Počítání provedla opět pí.Piller a pí.Coppex. Paní Coppex předala panu Maidenovi
výsledky:
Pan C. Ait-Brabham
213 body zvolen na 4 roky
Pan G Galeotti
210 body zvolen na 4 roky
Pan M Maestrone
209 body zvolen na 4 roky
Pan R. Babut
187 body zvolen na 2 roky
Pan B. Delej
186 body zvolen na 2 roky
Pan S. Douramakos
175 body
Pan R. Otero
171 body
Pan.E. Apolo
166 body
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Pan D. Bigsby
Pan J. Petrasek

156 body
142 body

10. Výkonná schůze správní rady
Následovalo vyhlášení výsledku voleb, členové výkonného výboru, společně s pozorovatelem MOV a panem
Maidenem jako poradcem se setkali, aby rozhodli, kdo by plnil specifické funkce ve výkonném výboru a začali
plánování jejich budoucích akcí.
Výbor rozhodl o následujícím rozdělení funkcí:
· president:
Dr. R. Babut
· viceprezident:
Pan M. Maestrone
· viceprezident:
Pan G Galeotti
· jednatel:
Pan C. Ait-Brabham
· pokladník:
MUDr. B. Delej
President, Dr.Babut, ohlásil shromáždění výsledky předběžné diskuze o schůzkách a jejich náplni, jako jsou
administrativní problémy, otevření bankovních účtů, množství požadovaných dispozičních podpisů atd
11. Uzavření komentářů:
Pan Maiden blahopřál všem, kterých se to týká: klubům, všem kandidátům, nově zvolenému výboru a celému
AICO pro budoucnost vše nejlepší.
zapsal David Maiden,
MOV poradce

Oznámení Národním olympijským výborům (NOC) o vzniku organizace AICO
Asociation Internationale des Collectionneurs Olympiques (AICO)
Představitelé 19 klubů olympijského sběratelství ze 17 různých států se setkali v Lausanne 22.května
2014 a založili Association Internationale des Collectionneurs Olympiques (AICO). Smyslem a účelem
AICO je podporovat kvalitní olympijskou filatelii, numizmatiku a memorabilia v souvislostech s
historicko-kulturními hledisky olympijského hnutí.
AICO podepsalo vzájemné Memorandum o porozumění s IOC, a v procesu počátků svého vývoje hodlá
získat oficiální uznání od IOC. IOC podporuje organizaci AICO jako prostředek propagace kulturních a
ekonomických vztahů, které vstupují do olympijského hnutí z činností olympijského sběratelství.
Organizace, které doposud zastupovaly olympijské sběratele, Federation Internationale de Philatelie
Olympique (FIPO), Federation Internationale de Numismatique Olympique (FINO) a Federation
Internationale de Memorabilia Olympique (FIMO) byly zrušené a ukončily svoji činnost.
NOC jsou upozorňované na uvedené skutečnosti ze dvou důvodů:
Za prvé, řada klubů olympijského sběratelství, které jsou nyní členy AICO, má velmi blízké vztahy s jejich
NOC a vznikly ze spolupráce s bývalými FIPO/FIMO/FINO organizacemi. Zrušení těchto organizací by
nemělo ovlivnit existující vztahy a NOC jsou vyzývané k tomu, aby udržovaly a budovaly vztahy s kluby,
které jsou členy nové organizace, AICO.
Za druhé je třeba zajistit, aby činnost probíhala v duchu zásad olympijského hnutí. Statut AICO
požaduje, aby každý klub, nyní nově hledající cestu k tomu, aby se připojil k AICO, musel získat vyjádření
od svého NOC, že nejsou žádné námitky proti vstupu tohoto klubu za nového člena AICO. Je proto
pravděpodobné, že některé NOC budou přijímat takové žádosti z místních klubů. Od NOC není
požadované, aby potvrdily vstup klubu do AICO, ale pouze se očekává jejich vyjádření, zda mají, či
nemají námitky proti klubu, usilujícímu o nové členství v AICO. Například se možné námitky NOC mohou
týkat nějakých nesrovnalostí kolem olympijského majetku nebo politických problémů.
Pokud máte jakýkoliv dotazy k této problematice, prosím kontaktujte paní Stephanii Coppex, ředitelku
sítí a IOC komise projektu Culture a Heritage Department
(e - mail: stephanie.coppex@olympic.org ).
Seznam zakládajících členských klubů AICO, AICO Statut a tisková zpráva jsou připojené pro vaši
informaci.
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1

POL

2

ITA

3

USA

4

FRA

5

SVK

6

ARG

7

BEL

8

CAN

9

CRO

10

ECU

11

GER

12

HUN

13

ITA

14

SLO

15

ESP

16

ENG

17

ENG

The Polish Club of Olympics and Sport Philately OLYMPIAN
Dr. Roman Babut, POB 913, 00950 Warzsawa 1
Unione Italiana Collezionesti Olimpicia Sportivi UICOS
Mr. Gianni Galeotti, Piazza Lauro de Bosis 15, Foro Italico, 00135 Roma
Sport Philatelist International
Mr. Norman F. Jacobs, 1958 Carlington Ct.,, Atlanta, GA 30345
AFCOS, Association Francaise des Collectionners Olympiques
Mr.J.P.Picquot, 172 Bld.Berthier, 75017 Paris
Mr. Christphe Ait-Brabham, Av.Pierre de Coubertin 1, 75013 Paris,
Slovak Society of Olympic and Sport Collectors, Kukučínova 26, 83808
Bratislava
Mr. Branislav Delej, Devínska cesta 92, 84104, Bratislava
Grupo Tematico Esportivo PODIUM
Mr.J.A.Casalia,SC 30 Sucursal 19, C 1419 Buenos Aires
Dr. E. R. Otero, CC 1754C1000WAR Buenos Aires
BelgianOlympic Philately Club BOPC
Mr.Roland Santois, Bredenakkerstraat 44, 9070, Destelbergen
Mr. H. Larnoe, Leiebos 21/13, 2170, Merksem
OCCI Olympic Coin Collectors International,
Mr. R. Huot, 19 Laird St.Nepean, Ontario, K2B 259
Croatian Society of Olympic Philately and Memorabilia
Mr. Ivan Librič, J.Pupacica 4, 100090 Zagreb
AFODE, Association Filatelica Olympica y Deportiva del Ecuador
Mr. E. G. Alvarez Apolo Cdla Alborada II.etapa MZ, AC Villa 9 Guayaquiol
Internationale Motive Gruppen, Olympiaden and Sport, IMOS
Mr. Thomas Lippert, Postfach 102067, D 18003, Rostock
National Federation of Hungarian Philatelists
Mr. S. Klein, Kodály Zoltán 4, H-2628 Szob
Mr. Sándor Kurdics, 1387 Budapest Pf 4
Unione Italiana Collezionesti Olimpici, UICOS
Mr. Pierangelo Brivio, Via Tiziano 19, 20862 Arcore (MB)
Slovenska Olympijska Filatelij
Prof. T. Zajc, Crtomirova 21/a, 1000 Ljubljana
Union Espanola de Filateliia Olimpica, UEFO
Mr. Pablo Galan, Herenán Cortes 5, 39003 Santander
Society of Olympic Collectors
Mr. Robert Farley, 3 Wain Green, Long Meadow, Worcester WR4 OHP
Mr. Robert Wilcock, 24 Hamilton Crescent, Brentwood, Essex, CM14 SES
Society of Olympic Collectors
Mr. S. Douramakos, 3 Wain Green, Long Meadow, Worcester WR4 OHP

18

USA

Sport Philatelists International, SPI
Mr. Mark Maestrone, 2824 Curie Place, San Diego, CA 92122

19

NOR

Oslo Pin Club
Mr. Gunnar Rolland, Oberst Rodes vei 31b, 1152 Oslo

20

USA

Olympin Collectors Club
Mr. Don Bigsby, POB 777, Guilderland, NY 12084

21

USA

Olympic Collectors Club
Mr. James Greensfelder, 6495 Partridge Way, Mason OH 45040

22

NOR

Norwegian Socity of Olympic and Sport Philatelists NOSF
Mr. Fredrik C. Schreuder, POB 3221, Elisenberg, 0208 Oslo

23

ENG

Mr. Robert Farley, 3 Wein Green, Long Meadow, Worcester WR3 OHP

24

CZE

OLYMPSPORT, Czech Association for Olympic and Sport Philately
Dipl. Ing. Jaroslav Petrásek, Zborovská 1025, 28201, Český Brod
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tubab@wp.pl
gia.galeotti@libero.it
nfur@comcast.net
secretaire@afcos.org
delej@sportmed.sk
defro@arnet.com.ar
henri.larnoe@telenet.be
rick@occi.info
ivicalibra@yahoo.com.hr
eduardoeaa@hotmail.com
lippert@imos-online.de
filaszob@gmail.com
pierangelobrivio@tiscali.it
gordana.zajc@turistica.sl
pabgala@iies.es
admin@societyof
olympiccollectors.org
douramakos@yahoo.com
markspi@prodigi.net
uxquro@ous-hf.no
olympin@excite.com
medal.man@hotmail.com
f.c.s.@online.no
rfarleysoc@aol.com
olympsport@gmail.com

