Oznámení Národním olympijským výborům (NOC) o vzniku organizace AICO
Organizace 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, které 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.

