AICO - Tisková zpráva (volně přeloženo)
NOVÁ MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE PRO OLYMPIJSKÉ SBĚRATELSTVÍ
Nová organizace pro podporu olympijského sběratelství byla založená: Association Internationale
des Collectionneurs Olympiques (AICO).
AICO bylo založené 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.
·
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·
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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)
Viceprezident:
Pan Gianni Galeotti, Unione Italiana Collezionesti Olimpici &
Sportivi, (ITA)O.
Pokladník:
MUDr.Branislav Delej, SSOŠZ (SVK)
Jednatel:
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 )

OLYMPSPORT KONTAKTY
www.olymp-sport.cz
olympsport@gmail.com

