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Neperiodický zpravodaj motivové skupiny

Olympijská a sportovní filatelie při ko

misí námětové filatelie SČF

Č.i1. Prosinec 1970

Vážení přátelé,milí čtenáři!
Uzavíráme další ročník zpravodaje Olymsport.Snad si vzpomímáte,že jeho
prvé číslo se objevile těsně před slavnou Světovou výstavou Praga 1968,
Byl to jakýsi neohlášený dětský dárek naší námětové skupiny této impo-

 

  

   santní přehlídce světové filatelie.Vydavatelé měli t jen mlhavou
představu o tom.čím tento zpravodaj by měl být.0ni vlastně tehdy nemě-
li ani jistotu zda jejich dítě Olympsport vůbec své narozemí přžije.
Měli jen jedno jediné:poctivou dobrou vůli pemoci sběratelům,zejména
pak těm měně informovaným nebo méně zkušeným.

Pe prvých třech číslech t.j. po půl roce napjatého a netrpělivéhe
očekávánía doznejme upřímně i obav,po prvých dětských krůčcích se uká-

e nový zpravodaj má "na zelenou",Našel si cestu k většině těch,
jímž byl adresován.Stal se hostem,kterému jsou otevřeny dveře,který je
očekáván a vlídně pridímánočnenén -tak tomu u dětí bývá-rozrušil
domácnost naší námětové skupiny.Způsobil oživení « zdůvěrnění vztahů
mezi cedením skupiny a členstvem.Vyprovokoval bohatou korespondenci
řadu zajímavých nerenoepodob tot h di: „Ztmelil sice hrstku n
mětářů,ale zato nadšenců,ochotných k spolupráci i obět Ve druhé:
ročníku si už vysloužil uznání od vyšších orgánů Byla kladně hodnocen
služebnost jeho obsahu. Urovní přiblížil k svým zahraničním bratřím.
Probudil jejich zájem.Rozrůstal se kruh jeho přispivatelů a to nejem
z našich řad „ale i z ciziny.Dnes ku př.máme již deset stálých zahra-
ničních dopisovatelů.

Taková je bilance Olympsportu po 31 měsíci jeho existence. To i“
základní kapitál,který si neseme do roku 1971.Věno,se kterým se d
už slušně hospodařit Budeme to však umět?To Hon toliko na vedení
skupiny,redakci Olymsportu,finanční podpoře SČF a pochopení KNF Ola-
Psport se především musí opírat © aktivní pomoc všech svých čtenářů,
Každý by měl najít svou formu této pomoci.Zvyknout si nejen brát
i dávat íme umět svléknout šatečky přesvědčení,
a znal nestačíme na jinéYeletoky v jí z
z droboučkých zrnek vyrůstají nedozírné lány proto zbavte zbateč=

ných komplexů méněcennosti ,nesmělí přátelé!Olympsport na vaši spoluprá=
ci čeká.Ba co víc,on právě na ní stojí ži

Toto číslo k vám má dojít v líbezné ati tků pokoje
Přejeme vám k nim vše,co potřebujete k tomu,aby pi byly čas
radostným: zdraví, dobrou pohodu vně i uvnitř a také lásku/od lidí i
k lidem/I do nového roku přijměte naše prá přání všeho pěknéhe,
splnění všech dobrých předsevzetí a plánů,mnoha úspěchů v soukromém
životě,v práci i ve filatelii.Kóž ten nový č. je časem dalšíhe přá-
telského sblížení jednotlivců i niirodů.A necht i filatelie P Jednou
z komunikací,po které lidstvo k tomuto kýženému stavu ešení

edakce
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t v magdeburském krají
ušle bily luševní sport do vosnice  
  

 

       

m z to nouzovém platidle
Gumnzelin der Wendengraf,Gefangener Bischofs Arnulf

t anno 1011 im Turm zu Stropk« m Wáchterm das
bískup řečeného hraběte zavřel ěže prot.    

  
   

  

 

odlehčíl jeho měšc:
Uvězněný šachový váši
dnešních dnů.V obci exi

ato minikronika z "místních důvodů“ zamlčují
1 ve Strobeku tradici,která žije

achová věž","Šachové náměstí“,hos:
ové hry“ a doko! místní J2ZD/ Landwirtschafteproduktions-
schaft - LPG/ nuje "Schachspiej",V obcí v šachu vyzná

ka až po školáčka-prvnáčka.Však také ve škole
i výuka šachové hře povinným |mětem od Š.školního roku docházky.
í pohára čí jiné trofeje v rodině dědí a jsou předmětem ro-

dinné pýo y a chl
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ck t.zv.třičtvrtěfinale mistrovství NDR
lučovacích skupin po 10 účastnících prví tří se kvalí-

mí v únoru 1871 v Rúdersdorfu u Berlína
o kvalifikace byl autor tohoto článku.V příštím

r Strobeck znovu svě m kvalifikačního t
mistrovství NDR,O postup mezí nejlepší budou t

Z popudu autora tohoto článku Pro tuto příleži-
tost zvláštní razítko,takže se Strobeck konečně jednou dostane i do
šachové historie filatelistické.

    

 

  
  

 

   

     

  Růderi
NOVÁ OLYMPIJSKÁRAZÍTKA /vyavětlivky k razítkům na str.3/
1. ítko ma FDC 3.pi rie NSR:53 Bonn 1 z 5,6,1970
2.razítko DC rie NSR: 8 Múnchem 2 z 5.6,1970

rie NSR: 23 Kiel 1 z 5.6.1970
rie NSR: 2 Hamburg 36 z 5,6.1970

6.5.1970
11.-14.4.70 v Belluno/Itálie/

lěmeckou bankou v Mannheimu 5
m 1 v době 5,-19,6.1970.
5 Koln/výstava 3.-10.6.1970/

    
  

  

 

olymp.
edání IOC v Amstorodamu 12.

6.strojerazítko Zinním hrám mlá
T.putovní výstava olymp.známek, pořád

10.6.1970 ,Užíváno u pošt.úř.68 Manni
avy a je i razítka byly

41 Duisburg/23,6.-14.7.70/,7 Stuttgart/2 1.7.70/,51 Aachen
/16 / 22.-28.1.10/,4 orf 1/5.-6.11.70/
460 Horn /9.-22.70/.Ze všech uvedených míst existují i olympijské
-nálepky.

átko Ej,(ánBen/5,0270/ zI. aerofilatelistické výstavy v tamní
s ite

9.frankotyp k jubilejnímu X.zasedání Mezinárod.olymp.akat
10 ijský £i

é od 28.7.70 z pověření společnosti
poV.Horme ve Frankfurtu ropag: ZOH Sapporo 72,

dání Mezinárodní olympijské akademie v Olympii/srpen 70/
k Olympijskému dnu v Sap 25.6.1970
k Olympijskému dnu v Kagoshima 23,7,1970

zítko užívané pose 2 Hamburg 36 jen 29.8.70 v rámci filatelistic=
kých dnů /28.8.-6.9.1970/

 

     

 

  

  

  

 

     

  
 

 

v Olympii.

       

   

  

 

  

  

 

19,frankotypněmeckéhoturistickéhoúřaduvLondýněW1,61 ConduitSt...
Bez koment ář e uveřejnujeme na str.4 novější šachová razítka,

sže

 

© kterých nás informoval náš člen Paroulek z Poděbrad.Domnívámo a.
textace bude všem čtenářům srozumitelná.
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Již delií dobu naší sběratelérvystavovatelé volají po tou,aby výstav-
mi jury příkládely ke každému exponátu písemný rozboryna jehož podkladě by
Se vyctavovatel napříště mohl vyvarovat různých chyb.Podjal jsen se tohoto
nevděěného úkolu z pověř.ní vedení námétové skupiny Olvmpíjské u sportovní
filatelie,které zatír nepoň tekto se pokouší prlčivost zmíněného problému
zmírnit,Vidčno očitm jurymana, jedná se o úkol náročný u t Jak časově,tak
technickyVedení námětové filatelie a sekce juryranů nánčtové filate
proto roziodly,že v budcucnu podobné dotuzy budou zodpovidány Jen v jedno-
tlivých přípudech a to jen tehdy,budou-li podány písemně před zahájením
říslušné výstavy u výstovního výboru.Fokusíne se tento projekt prosadit,
toto hodnocení je tedy jen provázoriem a snahou o přátelskou pomoc vysta-
vovntelům nosí aběruteleké oblastí,

Fřehlevu o vystavených exponátecl.  udělenýc: cenách slouží 4 přípoje
né dvě tabulky.Pořná hodnocených exponátů (tuzeuských) je sestaven podle
uděleného stupač medsilo,

Exponét 102 - V.R.Bubek,Strakunice — Antické olypijské = velká
pozlacená + cene Ulyupeportu:Úvodní část velmi rozsáhlé Sbýnky (IKŮ Ji5-
tů) s řadou ocenéní 1 v zahreničí,Zprocovánu ojedinělým spůsobem.Podor bně
end druhy filatolistického materiálu koresponduje 6 líbretem.Na sévadu

ve několik Lietů,kde použito materiálu nefilstelistického,tento je však
pro ucelenost temstu nutný.Velní pěkná úpsova,

Exponát 124 - Jeknrtin,Praho — Kupitoly z tělesné kultury - velká stří-
brná + čestná cenn: Velmi dobrý exponát,který krom! známek obsnbuje všechny
ostetní druhy fáletelistické dokunentuve 1 když v menší míře (dostatečné
Však pro vyjádření Jábrete) Volná přkná prová:

Šxponál 116 — V-Hnok,Jublonec neNávoů — Úlywpšjeké hrya sport oelého
světe - zslá otříbrná + čestná cer: Exponát Je stručnou ukázkou velmi ob-
váhlé svírk, (120 listů) „Bohetý znsckový uateriél,ostatní zastoupen v mí-

 

 

   

 

  
  
   

  

    

ře skrov, (colir,,ruzítk«) „Bez ozmčení jsou Vbášeny 1 vígnety (1 jako
Supostutní list,).V části,která pojeúvá o olympijských vítězích neharmo-
puje test 5 použitým uatořiélene

Ezponél LI4 — čUár I.Kuhu,Božiňoví sa clyppijské hry — velká po-

 

  

    

  
  

otýabřcná: Vslnd počliví zprucovený u uprsvony exponát,využívající veškeré
fileielistic ientnue.Test svědčí vo dukonelé očborné znalosti e to z
hledich: £i iesólo 4 sportovnítc.Doporučuje se doplnit o starší me-
teriál; L dokuzentoce nefiletelistické,zařidit celiny,neuvádět u

 

znárek čísi: sttelogů,
krponát: 115 — R-Čech,vje

zuponát pečidví zprngovazý
pe) dvou A .li,sop ó
zve 3 eXbvnbtu Dor:

doutDoporučuj čdnt cčlé 1ibreté udivky«
Exponái LB — pour - Histrovství bvčtu u Lvivpy - velká po-

u dbět svět, dubu v č.1i5.irterišl většínov noví jší,
v 2b udoUtisku uBeějnájslé potřeruje doplnění sturiím Dá-

 

- Zimní oly:pijské hry velká postříbřená:
4=1 vez úvodního listu.Chybí pojednání o
příbývajícíná ročníky AH je mětarielní vy-
oeaují jen nr technická detu,což Je záva=

   

  

 

    
  

 

   
teriáler +

Eaponót 1.7- Ju
žvvění účin, (2 Is tu .e

    
   

  

  

 

  

deda + Voka čenjhi úpy - diivěrovství světu v ly-
vešnů peotříbýená: Velkí pouorbně a odborně vy-

aleslí zvoleného tónulusubírku jejíž částí
1 docládů je ivé ai od počétku všíp zná-
nefilutelistíckého vaterislu m přeníra tex-

6 ze 4í den lyzovůníVzhleden k tomu,že
há O Prvé VysLovvjůu jde vuponát Velkí nadejný
onát 129.2 Kebayinylřen = Závod mzru — vělků postříbřená: Exponát

vobovecí všvuí požndovonyui náležitostmi (titulní 4
kowdpletní doxuuer "4 k tématu,velmi pestrou a

zěvedu je používání nefilutelistického mteriálu.

  

  

  

   

  

  

   

 

  

 

  

 

st)
čisto 4 wál) váv104.
Pěkný exponát,

Exponát 156 < iu,sú«-lováček,Fordubice - Pod vlyupíjskou vlajkou -



malá postříbř,
páno zřejmě

 

Exponát podává průhled OH od r.1806-72,při čemž je čer-
tých zásob/520 listů/ .Pozoruhodně zpracován úvodní

díl-část elze řící,že u nás neobvyklým způsobem.Doporučuje se tuto
část rozšířit/olymp.sysbely,pozdrav,přenos ohně ,vlujka/,materiálu pro to
je dostatok.Chybí dokumentace razítková,celinová i celistvosti,při čemž
je naopak využito příliš materiálu nefilatelistického.Patrný je nedostaké
ček dokumentace staršího / "klasického"/,

Exponát č.109-A.Lenkvík Žatec-Ve znamení pěti olympijských kruhů-
malá postříbřená: Velmi pečlivě upravený exponát Projevuje se sběratel-

zkušenost a znalost zvoleného tématu z hlediska historického, Libre-
to je skutečně vůdčí linií exponátu.Zastoupen materiál filatelistický,
v menší míře ovšem starší,který snad nebyl pro exponát vybrán,Nadějná
sbírka,

Exponát 122-F.Stránský,Ústí n,Ori-Sportovní razítka-malá postříbřená
Exponát vybrán z rozměrné sbírky/250 listů/.Obsahuje řadu hodnotných a
zřídka se vyskytujících razítek,lextová část vhodně volenaChvályhodné
že vystavovate!l se zabývá materiálem tak často opomí jeným.Exponátu chybí
bohužel téma.Svým uspořádáním by 30 spíše hodil do specializovaných oborů

Exponát 133-F,Stránský,Ustí n.Orl.-Mistrovství světa a Evropy-malá
postříbřená:Exponát s titulním a úvodním listem.Z rozsáhlé sbírky vybrá-
ny ukázkové listy.Texty jsou výstižné,vhodně stručné, Dokumentace starší
i nejnovější,často vzácná,Velkým kladem je využití všeho filatelistické-
ho materiálu,Ze jména něk azítka jsou jedinečná.Veimi dobrý exponát,
svědčící o odborných zna h vystovovatele,

Exponát 131-F.Paroulek,Poděbrady-Šachy-malá postříbřená:Exponát vy-
braný z rozměrné sbírky,která je podložena důkladnou studií šachových
razítek.Odborně zvládnuto téma výborně Materiál upotřeben v celé šíři,
žel zařazen často i materiál nefilatelistický.Dojem ruší kresby na
některých listech,

Exponát 107-J.Blaha,Červená Voda-Olympijské hry-velká bronzová: V
přihlášce uvedeno,že sbírka má 70 listů,ale exponát ukazuje na rozsah
větší.Má titulní i úvodní list,Zastoupeny všechny druhy filatelistické-
ho,někde hodnotného materiálu.V části pojednávající o olymp.vítězstvích
je příliš textu a listy jsou vzhledově nevyvážené.

Exponát 111-V.Křiváček,Vodnany-Olympiáda nového věku-malá bronzová:
V exponátu zastoupen jen materiál poslední doby/1964-8/,starší chybí,
stejně jako ostatní fišatelistická dokumentace Chybí úvodní list a libre-
to.Šbírka je tedy jen motivová.Zlepšit úpravu,doplnit materiál starší,

Exponát 119-P.Mažár,Trenčín-Olympiáda a sport-maiá bronzová:sbírka
motivová,nikoli námětová.Chybí titulní list ,úvodní,libreto,doprovodný
text.Na jednom listu čisté i razítkované známky.Velmi málo ostatního
materiálu.

Exponát 120-V.Jeníček,itychnov n.kněž,-Sport sbližuje národy-malá bron-
zová:Exponát jeví snahu o zachování libreta.Jednotlivá sportovní odvětví
odpovídají titulu sbírky uspořádáním i využitím gateriálu.lenlo vesměs
běžný až střední,novější ročníky Nedostatek doplnkového materiálu/razít-
ka atd/Slušná úpravaDoporučujeme doplnit starším materiálem všeho druhu

Exponát 121-R.Klimeš,Trutnov-Olympijské a sportovní známky-malá bron-
zová.Jen motivová sbírka založená na širokém základu.Chybí titulní i
úvodní list,libreto,popjs.Využit toliko známkový materiál,

Exponát 132=J,Urban,Č„Budě jovice-Letní a zimní 0H Iv64-malá bronzová
Jen technický popis,chybí libreto.Pří vystavených 16 listechlze těžko
soudit.Ne vitr přesné informace o OH,

Exponát 139-W.Nyplová karviná-Sport na známkách lidových demokracií-
malá bronzová:Exponát sestaven z materiálu dostupného v ČSSN,bez Libre-
ta a textace.Sbírka motivová,Uvodní list má příliš osobní pojetí,Zařa-
Zen materiál neodpovídající názvu sbírky/ 0H Berlín 1Y36,sport v cirku-
8e,rumunské nesportovní aršíky/.

Exponát 112-F.Fráně,Hluboká u Borovan=Olympijský rok 1956 a 1460-
potvrzení o učasti:Motivová sbírka bez úvodního listu,na předtištěných
listech bez textů.Použity jen známky,byt některé poměrně vzácné Chybí
ostatní dokumentační materiál/razítka,celiny,celistvosti/,
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Vyovětlivky druhů zedail ko jofleceníjklZ=nelé pozlacená, Vbsvel-
ká otříbrná,kS-melá stříbrná, VPS=vellé jostlí sES=talů pcniříbřená,
VB=volká bronzová,EB=malá bronzová U- potvrzení účnatí,

-00
Abychcm tímto rosborem » zhodnocením expo:st) na výstavě ULEdSK T nozi

ali jen na poloviční cestě ,zopokujme si v stručnosti zásidy,čeho 60 při
sestavování exponátu vyverov“t A n% ce při hoinovení je brán zřetel.Sh:
tel se často zbytečně připravuje © lepčí posudek exponátu,třebis tento ná
předpoklady pro umístění vyčsí.

Pokusír se ehrnout Aspinejdůlečiti jší,otřŽejní zásady ,ateré L
vovatelé měli znát a n ktoré Bylo tnké detuilně poukázáno v předá:
Víklického nu Setkání v Čes.Budřjovicích,byl bych rádykdyby oluvo £,
chápáns Jako pomoc nebo snaha o ní, nikolí neutorování „Trenč nárětovhé
sbírání u nás 4 ve světě je prostě tukový ? jivto je nutné se jím řídit,
chceme-li se soutěžních výstny Ačnatnovýk> Žacná ENA

Nejprve je třebu mít noprosté Jneno v pojmech SDÍSKA a KAM MT..
čujeme-lí si jakýkoli materiál,nu Jjikéholi téma a v jskúkoliv podobě,
vípe o SBÍNCK.Zde nám nemů Ju co přecpisovet, jak svou sbírku peřidáre.
Mohu to dělat na lístech,w albech,v zásobníku,kartotéčně nobo "krobicovs“
Mán volnépole působnosti u se svou sbírkou E
se však člověk rozhodne,že sese svou ubírkou úč“sti
té chvílí se z ní stává EXHLAT,Ten už podléhů uvči
dgnorovati.Jako každá hre mé svoje provijlo,t:! jo to 4 se otíriou, zterou
jsem se rozhodl vystavovati.

Nepřehlédnutelnou zásadou
distech.Každý exponát má mít titulní
soudit rozeal írky,spracování Lék:
se stát,že v bučoucnu exponáty bez zmíní
na výstavu připuštěnyFodaobně se tr. s: Lývů
Me: kde uvádí 1 názorně,jok mojí t;to li

asto vytýká jury, čo oběratel pře exis1rt ;
riál.Co tím rozumínet Jsvu to fotogrorio (1
fotografietznámka,barev. 6 dujsnic

  

   
 

    

  

 

    

 

  

 

   

  

 

   
    

 

  

 

    
  

 

  

 

    
  © vbeho druhu kresby, vetu-
   

 

  
   

  

   

 

penky,plakáty,znaky n pod.,virnet, nevhodné © Niavně umělé
analogické Fre © poč. Tanto í pr. exponót
jen tehdy,když odpovícé cel konogci exponátu o kdy nemlze zi kterou

t lábreta filntelicti „bov steV Er zcér. případě je však nutno
 

tuto výjimku zrole zváží
U většiny exponé

znstoupením fil
to někdy zJuvíne (
olyrptjské Cilotelis".b:1 z

> setkávnlí s ne.ostutečným
silo to pochopitelné a pro-

těslálu sportovní či
stěratel"vynilé

     
   
     

  
   

   
  

   

    
  

ně filetellstický natesiů jít být mt pře
te s té udalosti (.s: přel

Poea J aŽJenÉ VJoKVCÍ ZnÁBKOU, CEli10U,rů—
40 UČÍ La ti ost odehráv: 3 jCu« Fudy už zálezí nu
out. 8 důvtápu. A ty lze při dobré vůli vypostovnt.

J.Justýn, kilevsko
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V přehledu př.Justýma jste si jistě všimli,že chybí hodnocení 10 ex-
ponátů zahraničních vystavovatelů.Autoroví Šlo především o pomoc našim
sběratelům.Bylo by ovšem něvděčné,kdybychom mlčením pominuli ty,jejichž
exponáty byly nesprně zpestřením výstavy OLYMPSPORT a současně i poučením
o kvalitě sbírek našich zahraničních filatelistických přátel,Pokusme se
tedy o laický pohled i s tím vědomímn,že může být z hlediska jurmanského
náš názor diskutabilním,

Pro výstavu OLYMPSPORT byly přijaty 4 exponáty z NDR,3 Madarska,
2 z NSR a 1 z Polska.Z různých hlavně techniských důvodů jsme museli od-
mítnout exponáty dalších zemí a sběratelů,

Námětovou filateliipřátel v NDR známo celkem dobře. Jejich oxponáty
na výstavách v ČSSR nejsou vzácností.Zatím jsme se ovšem celkem málo
setkávali s exponáty specielně z našeho sběratelského oboru,

Nejvyššího ocenění z exponátů NDR dosáhl exponát J.Hoffmanna z Rů-
dersdorfu“Schach und filatelie"/MS/.Byli jsme na něj velmi zvědaví. J.
Hoffmann je osobnostísvětového šachu/sekretářem mezinár.federace kores-
popdenčního šachu a mezinárodním šachovým rozhodčím/.Ztrávili jsme ním
v Č.Budějovicích několik hodin příjemného a poučného rozhovoru.Ve svém
exponátu nám předvedl snad kompletní sestavu šachových razítek,většinou
na autentických celistvostech/krom ostatního materiálu pochopitelně/,
Nad mnohými opravdu srdce plesalo.Sbírka ovšem jaksi volá po přepracová-
ní.Některé listy byly materiálem přímo přeplněny na úkor vzhledu.To už
však tak bývá,že mnozí filatelističtí"kanoni“ mají na mysli hlavně obsah
a na úpravnost příliš nehledí.Malá stříbrná je jistě ocenění pěkné,a
možná,že trochu výš by neškodilo.

Úalou postříbřenou si vysloužil za sbírku Sport in der Welt p.knie-
knecht z Kirschau.Byl to z hlediska filatelistického i sportovního velmi
odborně zpracovaný exponát Přítel Knieknecht-mimochodem náš spolupracov-
ník-se rozhodl pro nevšední téma i formu jeho vyjádření Exponát prozradil
že muselo předcházet důkladné studium.Sbírka by nesporně získala doplněním
dalším materiálem,hlavně neznámkovým.Milou pozorností vystavovatele vůči
nám byl německo-český text „držící se úzkostlivě libreta.

Oba další exponáty z M)R:Geschichte der Olympischen Spiele p.F.Meyera
z Yusterhausen a Die Erfolge der DDk-Sportler bei Olympischen Spielen
p.V.Sitte z Liegau měly slušnou úroven,ovšem nebyly s to zasáhnout do mě-
ření s nejlepšími Citelně se tu projevoval opět nedostatek doprovodného
filatelistického materiálu/celiny,razítka/.Obohacením výstavy však byly.

Z Madarska byl původně pozván vystavovatel toliko jeden prof.P.Bacsa
ze Szegedu.Je to vejmi sympatický pán,jak jsme se přesvědčili při jeho
letošní návštěvě v ČSSR a osvědčený spolupracovník naší redakce Olympsport

lmi silným“fotbalovým filatelistou",čehož důkazem byl jeho exponát.
ná na známkách.Obsahoval mnohé,zřídka vídané emise a aršíky.Jury mu

Přiznala malou bronzovou medaili a to je podle našeho mínění málo.Snad
proto,že v exponátu postrádala širší zastoupení neznámkové filatelistické
dokumentace 9 přiznejme,že v tom měla pravdu.Exponát se ovšem jmenoval
Fotbal na ZNÁMKÁCH.AŽ př.Bacsa zařadí příště do exponátu i to co tentokrát
nechal v Szegedu/FUC a pod/,může najisto počítat s výstavním stříbrem,

Na žádost Madarského svazu filatelistů jsme přijali na výstavu ještě
2 další madarsáé exponáty:p.B.Simády vystavoval Zimní olympijské hry a
dostal malou stříbrnou,p.S.Szekeres předvedl Sport na známkách a získal
velkou postříbřenou.l zde se budeme poněkud rozcházet s názorem jury+M.
teriálově byla ukázka ze sbírky p.Szekerese nesporně hodnotnější a obsa-
hovala mnohé velmi vzácné kompletní serie/na př.Bulharska,Itálie gtd/.

Námětové zpracování měl ovšem podstatně lepší p.Simády.Všechny madarské
sbírky však byly obohacením výstavy.

Š napětím jsme očekávali exponáty z NSR.Už proto,žr oba vystavovatelé
jsou osvědčenými spolupracovníky našeho zpravodaje i sběrateli se širokým

odborným rozhledem. Nadto oba jsou význačnými pracovníky námětové filatelie
při FIP,p.Nuykan dokonce vedoucím skupiny Sport při FIP,Oba přátelé nez-
klamali.Poslali výborné exponáty se znamenitým materiálem všech kategorií

P.Nuyken předvedl exponát Fackellauf Olympia-Mexico City.Skutečně nevíme
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o dokumentaci,která by tam ještě chyběla.Některé materiály byly přímo
unikátní,Jury ocenila exponát malou stříbrnou medailí a to je rozhodně
málo.Snad se pozastavila n hnicky dokonalou,ale u nás bezpochyby
neobvyklou úpri rky/če: listy s bílým zlatým popi.: kresbami/
Bohatý text také někdy potlačeval do pozadí filatelistický obsah listu,
I přesto však exponát výtečný.

Nedoceněn zůstal i exponát poWinterheimera:Olympia-Medaillengewinner
1896-1968.By1 dokladem mravenčí sběratelské práce a všestranných znalostí
Některá dokumentace byla po nás přímo objevem/na př.Grenada/Z nezná
kpvé dokumentace bylo využito skoro vše existující včetně nesmírně vzá-
cnéhofrankotypu se jménem Sonji Henie.Celiny,celistvosti a razítka k da-
nému tématu existují jistě vo větším výběru,ale poWinterheimer vybíral
úzkostlivě jen to skutečně oficiální.Exponát nepůsobil tak atraktivně
jako jiné,ale svou vysokou hodnotu rozhodně měl.Dostal velkou postříbře-
nou medaili.

Jednotní jsme s jury s hodnocením exponátu z Polska pomagistra Chuste-
ckiho z Kielců/velká bronzová/,Je to dobrý,svědomitě budovaný exponát,
který vzhledem k omezenému přídělu rámů nemohl být ukázán celý Máme
ovšg že exponát potřebuje doplnění starším materiálem,

je nemohli porovnat práci našich sběratelů s prací kole-
ndska,USA,tálie ae kterými jsme původně počítali. Postrá

dali jsme i znamenitý exponát p.Stevese z NDŘ přihlášený a prošiý už
nejvyšší olympijskou kvalifikací/Rimini/.I tak jsme si však mohli udělat
představu o našich šancích v případném větším mezinárodním měření, A
snad není přehnané ,tvrdíme-li,že bychom nepropadli.Neusíne jme však na
vavřínech a připravme se na další soutěže,

V závěru se dotkneme ještě dvou sbírek v mimosoutěžní třídě.Justýnův
hokej dobře známe a víme,žo je zpracováván člověkem;který nemá k tomuto
sportu vztak jen jeko divák.Po návratu ze Švédska pro nedostatek času
doznal jen pár změn,pochopitelně k svému prospěchu.Přítel Justýn se pus-
til do záslužné práce a jeho hokejová sbírka je velmi dobrou filateli-
stickou výpovědí o tomto u nás tak populárním sportu,

Ani Andělova sbírka není neznáma,však se dočkala velkého uznání na
výstavě PRAGA 68,Přítel Anděl má ovšem podstatně těžší úkol,protože si
vzal jako téma pro exponát příliš objemné sousto.Měl by uvažovat ,aby
svůj výtečný materiál zpracoval do několika uzavřených úseků,kde by kva-
lita sbírky více vyniklaBudějovickému exponátu ba nevadilo vyřazení
gěkterých materiálů na př.zkusmých tisků/novotisků?/prvých známek z
ecka.Ani duplicitu některých materiálů na témž listě nedoporučujeme,

protože dublet lze využít vhodně i v jiných částech systematičtěji
utříděné sbírky.0ba exponáty-jak Justýnův,tal
národní a reprezentační úroven,
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Náhradou za odvolaný seminář námětových jurymanů uskutečnila naše
námětová skuping dne 10-10-1070 při příležikosti výstavy Ólympeport v
Domě kultury v Č.Budějovicích se souhlasemSCF a KNF,s jejich finanční
pomocí prvé setkání svých členů.Učastnilo se celkem 35 filatelistů,z
Wichž mnozí přijeli skutečně zdaleka/Ing.Krejzek,Paroulek,Stránský

rincl atd/.Milým překvapením a poctou byla pak návštěva předsedy
FČeF a SČF ing.Dvořáčka.Vítanými hosty byli rovněž oba zahraniční hosté
p.J.Hoffmann,šachový expert mezinárodního formátu z Ruderedorfu a zdr.
rada dr-Kriepgr ze Žnickau,člen redakční rady Filatelie a KNF dr Mucha
předseda KV SČF a člen UV F Pátek,jakož i filatelističtí"kozáci"MUDr
Kučera z Milevska a J,Nekvasil z Prahy.Z rodinných důvodů nepřijel ve-
doucí skupiny Sport při FIP p.Nuyken z NSR,

Setkání zahájil vedoucí naší skupiny Bušek,který uvítal přítomné a
dodatečně popřál k šedesátinám významnému sport.pracovníku př.Stránské-
mu.V krátkém referátu pak promluvil o historii naší námětové skupiny,o
její činnosti Zvláštní ú: rátu věnoval zpravodaji Olympsport.

Hlavní referát přednesl člen KNF a vedoucí námětové sk.Zdravotnictví
MUDr Viklický z Prahy.Lze říci,že při hledání hlavního referente jsme
měli opravdu šťastnou ruku.Dr.Viklický totiž občírně, jednoznačně a
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eně naznačil, jak cí počinat při budování sbírr „určené k vystevo
ARolámOápakovkýneniiserdně Jsnnotiávé chyby,ktětych se dopuštiněvěsvých
Syponátechpokuů Jsou v rozporu se součrsnýmí výstevníni regulemi. Referá'
Který byl většinou posluchačů při jet velmí vdčění ,byl označován Jako nesmír-
ně ušstečný n okušebný pre měl přuksl Vyskytl ae nejeden, hlaspo jeho zve-
řejnění pro širší 7o-m zůjench, Bozvinuvší se dirkuze nebyla akce tek boho-
Lásdek by byl referát zasloužilonle přičítáme to tomu (= názor přítomných),
še'obeshoval tolik poznotků,če je třebr se s nimi nejprve vnitřně vypořádal,

Vebřebat 1 zažíteVýznočným bodeu diskuse bylh 1 zpráva předsedy SČF inž,
Fáčka o 39.zasedání kongresu FIP v Londýně ve cech 26.n 29.9.1970,

V závěrů byl jednomyslně schváleno usneserí tohoto prvého oktá vu.Z
Jeho nejdůležitějších bodů uvůdíno tyto:

-rozhodnuto vyškrtnouti ty členy skurány,kteií projevují notorický
nezájem o činnost náší skupiny ? spoluprácí s ni;

2 zintenzivnění publikační činnostij

 

 

 

  

  
3.rorhodnuto doporučítí KNF,nby podporovel: u SČF návri: ektivupaby

na příštích výstovách vyššího typu bylr vyhreženu vědy jedn: stavní třída
některému předer určenétu námětu.Po dobré zkušenosti © budjovickým Olyn,     

 Kosrw, sHudbe,Boj proti fuáte-

 

mu a pod.
4.rozhodnuto požádet KčiF,eby u SČF počporovolu nov"n Setkání,aby v,

stava OLYMPSIURT se počínaje r.974 konale praviccl dé 4 Icky Jnko ci
mostatná výstavn e rozšířenou meziuárcční učustiy

S.požádati KNF,aby usilovale 0 topaby pří tvorbě priležitostných ra-.
zítek se nelpělo na tradičních foinách.Úzorem budí.. scučesná razítková tvor-
be v SSSR,kudarsku, Pc leku,NDK

G.uvažovnti O moži.dáti deli
ležitostech.

Prvé setkání,oě narychlo svol:né a nedukun-lé splnilo ovůj účel. Kóž
nebylo nní setkánír poulednín. vb8.

 

     

 

  

  Setkání členů skupiny při vhodných při-

 

Slovní doprovod k razítkům zobrvzenýu ná straně 11 tohoto čísla

1 - Libeck-Fravenůnde 1, lu.6,Tu - kezinárodní regaty Juniorů
B - Bremen 1, 23.-26.7.10 kistrovství NSR v kanožstice nu Werdersce
5 - Saarloule, 4.-5.6.70 - Etupové nísto závodu Tour de Frunce 1970
4 - 4872 wickroth,Voigtshoferelice,<utopošta - 12.-13.6.70 - Nistrovatví

NSR v halové cyklistice
5 - Bruxelles 20.9.70 - kistrovství ivropy v pozennír hokeji (2 stejná ra-

  

sítka s texty frencouzsko-v a Vlánsko-francouz:
6 - 44 La Baule, 7.7.70 — Mistfovství svě tu v Jezdectví

1-3 res'de Luchon, 11.-12.7.70 - Filatelistická výstava (ve středu
razí je zlatá medal1c MS v lyžování v «lpských soutčžích v Grčdner-

tal.Získalu ji Francouzka ILafforgve) .
8 - 441 Warendorf,vutopošta — 31.7.-5.8,70 - MS v moderním pětiboji
$ - Berlin 2085, 24.9.10 - III.spurtakiáda mládeže u dětí
M - Berlin 1085, 24.9.70 - KS v orientačním běhu
11 - Fyl de Coast,etroj.rozítko ke golfovému turnaji v Lytham Slannas (Ix.70)
12 - Tenerife,španěl.razítko k regut“ Plymouth-St.Čruz če Tenerife z 11.8.70

13 - Všsteras, 30.-31.5.70 - MS v motokroasu
14 - Sddertělje 10.6.70 - VII.ME lodních nodelů
15 - Berlin 108, 18.8.70 -Branná oportekiádu
17- 80 Bernaville, 4.6.10 - strojepropag.rszítko k ping-pongovému turnaji
16 - 64 St.Jeun de Luz,3.6.T0 - stroj.propugerazítko k světovému poháru

Cesta-Punta
18 - Lytham St.ánnes,z4.B.70 - KS v jachtingu m písku
19 - Iddingd 19.-25.0.70 S v bridke (stojné ve Stvckholnu 27,6-4.7.70)
20 - Thornaby, 4.5.0 —- XIIL.ME juniorů v tabletennisu

  

K dnešnípu číslu je přiložen tisk z péru nuschoatletického experta a
dlouholetého pracovníka v lehké atletice přítule Kudělky z Náchoda o skoku
vysokén. Jistě bude přívítán nnohyz z nasich sběratelů jako potřebná pomůcku
v jeho práci.
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.Jacklimy na saku

Jachting ns suchu - lépe řečeno nu písku = je jedním z nejuladších
exkluzivních eportovních odvětví.Podvozek jachet je opatřen diskovými koly
© pneumstikamí.V poslední dob: se tento eport rozmohl hlevně v NSR a to na
poloostrově Eiderstedt vybíhajícím hluboko do Severného moře.bobřeží polo-
Ostrova je pokryto pískem v dělce asi 15km a střediskem tchoto sportu jent
lázeňské místo Sankt PeterUrčing,kde se kuždoročně pořádají závody,při kte-
dosahujípiechetaíce na kolech rychlosti 4 nad Kokm/hod. Rekorů Jest

do né lázně jsou sídlem dosud jediného plachtařekého klubu ns
souši v NSR.Klub má asi 100 členů a s kluby v jiných státech (Beete, Dér
ako,Nisozemí „Francie V „Úritánie,Rakousko, USA ,Svýcarako, Alžír) tvoří hvziná-
rodní foderecí jechtingu ne soui (Féderation Internationale de Sand ot
Land Xachting) «

Jaci lub v St.Peter=Urding byl ustsven teprve r.1965.Na jeř
1967 podnikli odvážlivci cestu s jichtou,mající podvozek na 5 kolech c ji
matíkami,napříč buharou z uruzíli trn ukn..Cestu vedlu z Colomb=Béci:
Alžírsku e končila před hlavním učsten 4olánské republiky kauretánie Nous-
chottu.Poštovní ej.ráva kauretánie uctilu odvážné sportovce vydáním 3 ználci
na nichž jsou zschyceny churuxteristické motivy z této prvé cesty jsci.tnr.
Přes Saharu.Znánk, byly vydány 7.1 „1968 © jsou zobrazeny ve Filotelii 21/
968 pod č.138,138,141. -

Nebyly tc však první jekusy Už stoří kuypřené využílí koler. 1%-
en, lovětru k pohánční čtyřkolových lehkých kár,které byly opntřeny plucim

ou.V XV.eteletí využil Roberto Vulturic větru k pohybu svych bojových vo-
zů,opatřených plechtaud Siren stevin juucnvíl 7.1599 prince kořice R,-
savako-Orunžského plochotnicový onnibucykterý pojmul KoBob.s ním Uylu 1
7.1600 podniknuta cestu v dé:ce 67ku ze bcheveninjen do Plátton.Tyví lo dvě
hodinyfehdy sedmnáctiletý Holondun Hugo Grotíus Čvís Nízození M1"494) ,ktv
rý se účastnil této jízd, Jako pnscžér,věnovul nu peučť jízdy 1 zvlůčiní
svou báseň.

Sportovní j chtiny rs písku byl znám jíž ne počátku tohoto stileti,
Henry Demoury plochiil n. pobřeží knálu La kunche v r.19U5 u Lo v týž čen,
kdy slavný Frencouz Blériot přelétl první tento kanál se svým letacler.
(F.ancie 294,aču.rsko k1 1017) Bratří Dunontová uspořádolí r.lw9 prvrí
Jačhta: závoů nr suchu přej belyickýpi přimořukými láznění De Pannee

šní konstrukce těchto jnchet jscu vesměs prací raatórů« to
í nut.,Plnotické vné poloosy zvírňují ná-

Č sportovců ru těchto Jčehtách potří tež v-
by,brýle = bezpečnostní pás, Iluchtení 3 Jachtand nu písel ne

ma ledu (kudarsko 24 1411) vykozuje úuležu v'tší rychlosti než plách
vodě. Pro eběratele-filutolisty,kteří b vpeciulizovalí ne tentu nám L
existují Jako dokunentoce hozképale 1 dost vzácné obálky s příležítootnýzi
razítky: £ r.1965 z nistrovství Evropy v Le Touyuet ve iruncil, z úístrov=
ství Bvropy v r.1967 7 1467 v Sunkt er- wing, z podobných uiatrovotví
našeho kontinentu ve Fiuncái v Stdnt bule 7.1969 n z Da Farme v beleii v r,

1566, KoOruncí ,Ploná nelže
Poznered. Delší dučlnů nijsene V Lustu 7. 2e 44 11 (rnzítev č.8)

P mé oh jihý 6

Moránároční ohyb sky výbol (důle KOV) vznákl v červnt 0.1864 zx:
mátném zasedání v Vaříži z podr. tu pukrokovéhu franccuzskéýl« pčd-$06:
rona Pierre de C rtína. Práce n tomto kongresu jn nebo DepříLo 6

účaptnýlytyto zep?: Řecko řelsé Británie,Čechy,Frun-de,Itélie,kovy Zéluno,
Rusko,: o,kadersko,Urupuny,USi, dodutečně svého zástupce Jmunovelo Lué
Německo, Ustuvený MVV vznl n. debe nesrudný úkol převzetí ustického olyniij-
ského dědietvý u renovncí olyupijakýcholuvností Na pařížském kongresu kč
bylo roghodnuto, že novedobé olympijské hry budou uspořádény Již 1896
a to v Řecku — v Athénách,

'leny MOV jevu představitelé jednotlivých zemí, z nichž ovšem ne
všecky ještě v něm nají své reprezer.tiisty. K dnešnízm dní t.je1.listopudu
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má 75 členů,nepočítaje členy čestné/zasloužilé členy MOV,kteří se pro
pokročilé stáří nebo nemoc řádného členství v MOV vzdali/.Členem MOV
mohou být země,které mají ustaven řádný Národní olympijský výbor,uzna-
ný MOV,Jen takové mohou vyslat sportovce na olympijské hry.K zmíněnému
datu čítal MOV l26uznaných Národních olympijských výborů těchte zemí:
Afganistan,Středoafrická republika,Albánie,Aižírsko,Nizozemské Antily,

Saudská Arábie Argentina. Austrálie,B hamy ,„Barbados,Belgie,Bermudy ,Bolivie,
Barma ,Bulharsko,Ce jlon,Chile,Čadsko,Českoslorensko,Dahome Dánsko Domini-
kánská republika,Ekuador,Ethiopie,Fidži,Filipiny,Finsko,Francie,Nizozem-
sko,Honduras,Britský Honduras,iong-kong,Indie,Indonézie,Irák,lrán,Irske,

and,Izrael,itálie, Jamajka, Japonsko, Jordánsko,kambodža,Kameru,Kanada
a ,Kolumbie,kongo/Braz/,Kongo/hih/ ,kypr,korea Jižní ,KLDR,Kostarika,Ku-

ba „Kuvajt „Libanon Libetie,Lichtenštejnsko,Lucembursko,Lybie,Malgašsko,
Madarsko,Malajsko,Malawi,Mali,Malta,Maroko,Mexiko,Monako,Mongolsko,NDR,
NSR,Nepál „Nikaragua,Niger,Nigerie,Norsko,N.Zéland,Pakostán,Panama,Panen,
ostrovy Paraguay ,„Peru,Pobřeží slonoviny,Polsko,Portoriko,Portugalsko,Ra-
kousko „Rhodésie „Rumunsko ,Řecko,San Marino,Salvador,SAR Senegal ,Sierra
Leone ,Singapůr,SSSR,Súdán,Surinam,Syrie,Spanělsko,Svédsko,Švýcarsko,Tan-
zánie,Iajvan,Ihajsko,Togo,Trinidad-Tobago,Tunisko,Turecko,Uganda,Uruguay,
USA, V Británie,Venezuela,J.Vietnam,Jugoslávie,Zambie,

Je dobře si všimnout,které z těchto zemí resp.států k olympijským pří-
ležitostem vydávají známky nebo jiný materiál filatelistický.Není málo
těch z nich,které dosud do olymp.filatelie nepřispěly ničím na př.Chile,
Dánsko,Malta a pod.

Podle jednoho z nejlepších světových olympijských katalogů Sieger vy-
daly známky ke Grenoblu a Mexiku 1968 tyto členské země MOV:
Ethiopie,Afganistan,Albánie,alžírsko,Austrálie,Bahamy,Belgie,Bolivie,

Bulharsko, Kostarika,Kuba,Dahome,NSR,NDR,Dominik.republika,Ekuador,For-
mosa/Iajvan/,Francie,Gabun,Ghana,Guinea,Řecko,Guatemala,Haiti,Honduras,
Ingie,Indonesie,Irák,Irán, Izrael, Jordánsko, Jugoslávie ,Kambodža,kamerun,
Kona-Uganda-Tanzánic,Kongo,Jekorea,Turecko,SAŘ „Uruguay ,Kypr,Středoafre
republika,Libanon,Libérie,Lucembursko,Malajsie,Malgašske,Mali,Maroko,
Mexiko,Monako,Mongolsko,N.Zéland,Nikaragya,Antilylizozemské,Niger,Nigérie
Pakistán,Panam,Paraguay,Peru, úlipiny Madarsko. Polsko ,Rumun ko „SSSR ,Še-
negal,Sierra leone,Španělsko,Čadsko,Togo,Trinidad a Tobago,ČSSR,Vene-

 

  
    

   
  

  

    

  

  

 

zuela,Pobřeží slonoviny,Syrie.
Tuto "olympijskou úrodu"rozmnožily filatelistům ještě země a zemičky,

které zatím NOV nemají nic společného a na olymp. svátku se jenom

 

přiživily.Jsou to: Kasírí,Mahra,Ouaitu,Adžmán,Andorra,Barbuda,Ďbután,
Biafra, Burundi ,ostr.Cayman,Komory ,ostr.Cookovy,Dominika,Dubai,Fudžejra,
Khor Fakkan,Laos,Maldivy,Mayretánie,Montserrat,N,kaledonie Horní Volta,
Oatar,Rás al Khaima,Rwanda,Šardžá,Somálsko,Um al Uuwain,Jemen,Horní Jaf-
fa.

Nad tímto přehledem je nutno se zamyslit,když jsou nám na různých
 

 

bursách pře kládány atraktivní a nesmírně svádivě známky zmíněných 5p+
kulujících poštovních správoVěřím,že i bez těchto často velmi dobře udě-
laných emisí a bez známek na zlatých foliích se dá bybudovat pěkná a

 

hodnotná sbírka olympijského charakteru,
Fr.Anděl Příbram

Pozn.redakce: Autorovi článku jistě nedopatřením ze seznamu zemí, které
jsou členy MOV vypadly: Ghana,Guatemala,Guinea,Brit„Guya:
Ďo zemí oprávněných vydat olymp.známky nutno započítat i St.Pierr,
et Miguelon,Franc,Polynesii,komory,Novou Kaledonii,jcjichž sporte:
vci vystupují na OH v dresu Francie.
Některé členské země MOV sice dosud nevydaly žádné olymp.známky,
ale je znám u nich jiný olympijský filatelistický materiál/ na
„př Kanada - razítka/

   
 

 

  
Na dnešním čísle spolupracovali: F.Anděl,Příbram-J.Justýn,Milevské
J Hoffmann Rúdersdorf „Berlín -E.Knieknecht ,Kirschau-M.Winterheimer,
Ingelheim-F „Meda ,Bruxelles-K.Gruncl,Planá nLuž.-G.Papastefanou,Athény
G.Nuyken,Hoberge-Uerentrup-F „Paroulek,Poděbrady-V.R.Bušek,Strakonice
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Aanonák VFRczúzopem
FIELD ARCHERY FIELD ARCHERY CHAMPION SriiP5j :

joo 1m sepr 1970

AHONODA, GLAMORGAN Rhondda, Glamorgan

 

Field Archery Championships
2nd. WORLD „A
1s. EUROPEAN a |

ji"
SEPTEMBER téln i37U
AHONDDA, GLAMORGAN70

Všechna tři hořejší razítka byla používána při příležitosti 2mistrovství

světa a L.mistrovství bvropy v lukostřelbě,která se konala letos v září

ve Rhondda,Glamorgen

 

1.565 Solingen 1,20.9,70-Mezinárod.horská cena Klingering
2.86 Bamberg 2,13.9.70-Německo-americké střelecké utkání
3.722 Dauching,
4.5 Kóln 1,20.9.70-5.ADAC - Autoslalom

 

     
  

 

(MDA 3X 3JAKOICANA JEN OJAADT (1X
A1A39MIopmemině n u E
ARTEOM ýMEPYCTAIAPLON

:

    
11.10.70-12,mezinárodní motocross

 

  
    

Ka nan 7
Ateptí
L

Š-řaříž,11.9.70-1 mistrovství Evropy juniorů v lehké atletice
6.České Budějovice,3-17.10.70-razítko l.výstavy olympijských a sporto-

vních známek Olympsport - Xresba nad slovem Olympsport předsta-
vuje budějovickou sportovní halu

7.18100 Imperia
vému turna,  a k šachové výstavě v Imperia

-28.9.70-strojové razítko k 12.mezinárodnímu šacho-

Na posledních dvou stranách přinášíme dodatečně ještě některá razítka
k článkům přátel Svobody a Mračka o historii lyžařských mistrovství
světa.0d slovního doprovodu jsme upustili vo víře,že razítka lze
lehko identifikovat z nákresů,

Příspěvky pro příští číslo zasílejte nejdéle do 28.února 1971 |!
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(1948)
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ja

SC SALON GGUNIE MASK

lu

SCI FONVOI5km

i

SU Fonoo Constma io
hs-

SKU S1NĚ ALTA FEMPUMILE

„a

ScI F ONDO 504m

ie

SCE DISCESA MASCHIÉ

31-

SCHGARA © SALTO

(33.

RO
CORTINA 1956

HOCKEY SU GWACCIO
  

y-

PATNNAEGLO 7 RNSTKO FNSCH

h$.

TJudo ABR DSTICO A COPPIE
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SCH-FONDO FEMA10k

Č

SCI SALTO COMBINATU

ja-

SCI SLALOM Fč Mritnn i

"4

SCI SLHLOM Masch

„e-

SCI ONSCESA FEMME

28-

BOBSLEIGH
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SCI SIHFFETTA MASCNLÉ

jse *

CERMONIR PI CHUSURA

p
)

ACORTINA 1956
Permec0v0C1 TT 6500

(sr

PRUTA AKVALOT Jar 000
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