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pf 
Z VEDENÍ OLYMPSPORTU                                             

                                    Krásné vánoce, pevné zdraví, 
vše dobré v osobním životě 

a mnoho úspěchů v našem společném zájmu - filatelii 
Vám všem přeje 

 
Váš  

 
TORINO - K nadcházejícím zimním hrám připravujeme zásilky příležitostného letu, 

který se uskuteční 8.II.2006 se SR pošty Praha 6 a zásilky k zahájení OH s OVS Olympsportu z pošty Český Brod. 
Pak se uvidí, jak budeme úspěšní ? 
UKONČENÍ ČLENSTVÍ - Pánové Trojan a Brabec se na vlastní žádost rozhodli ukončit své členství v Olympsportu 
k 31.12.2005. Přejme jim do jejich další filatelistické činnosti i osobního života mnoho úspěchů. 
PŘÍSPĚVKY - Zdalipak je už máte zaplacené? Pokud se vám to nepodařilo na posledním setkání nebo při 
vyúčtování novinek v naší členské službě, či jste nedostali od Bedi Poláka složenku, avizujte tuto skutečnost na 
adrese pokladníka. Příspěvky zůstaly ve stejné výši jako v minulém roce. 

 

SOUTĚŽ TORINO 2006 
     Vypisujeme tipovací soutěž k nadcházejícím zimním olympijským hrám pro členy Olympsportu. Tipují se 
odpovědi na deset otázek, vítězem bude ten, kdo uhodne nejvíce správných odpovědí. Při stejném počtu se losuje. 
Vaše odpovědi zasílejte na vedoucího OS, Jardu Petráska, buďto písemně na koresponďáku nebo e-mailem. Cena 
pro vítěze - nástěnný kalendář Českého olympijského výboru pro rok 2006. 
 

čs. otázka čs. otázka 
1. Kolik získají naši reprezentanti medailí celkem? 6. Na kterém místě skončí naši hokejisté? 
2. Kolik medailí bude zlatých? 7. Na kterém místě skončí skokan Valenta? 
3. Kolik medailí bude stříbrných? 8. Kolik medailí získá Kateřina Neumannová? 
4. Kolik medailí bude bronzových? 9. Na kterém místě skončí Janda na velkém můstku 
5.  Kolik získáme bodovaných umístění (do 6.místa) 10. Kolik medailí vybojují celkem naši běžci? 
 
AUKCE 
Součástí tohoto čísla je aukční katalog dalšího kola naší aukce. Vaše nabídky musíte zaslat do stejného termínu 
jako tipovací soutěž, tedy do začátku ZOH, do 10.II.2006. Na své si tentokrát přijdou zejména sběratelé ledního 
hokeje a československých sportovních celin. Nabídněte aukční katalog i dalším členům ve vašem klubu. 
 
ON LINE e-mailové zpravodajství Olympsportu je zasíláno na všechny členy, kteří nám svoji e-mailovou adresu 
oznámili. Co ty? Nezapomněl jsi ji poslat na olympsport@iol.cz? Webové stránky Olympsportu najdeš na adrese:  

http://web.telecom.cz/olympsport . 
NOVÝ VÝPLATNÍ STROJEK 

     Sdružení sportovních svazů ČR uvedlo dne 9.12. 2005 do provozu nový výplatní strojek své firmy. Podívejme 
se, co tomu předcházelo. Pošta v průběhu roku nařídila všem vlastníkům výplatních strojků v republice, že ty 
strojky, které nemají automatické dálkové nastavování, končí svojí použitelnost k 31.12.2005. Od tohoto data musí 
být používané výhradně strojky dálkově nastavitelné. Proto tedy Sdružení sportovních svazů zakoupilo strojek 
nový, dálkově nastavitelný. Jak otisk z takového nového strojku vypadá? Rozhodně je kvalitnější a jako novinku lze 
nastavit i přídavnou část razítka při zasílání zásilek doporučených nebo do zahraničí (viz ukázka). Ve strojku může 

být současně nastaveno až šest propagačních vložek, které může uživatel libovolně střídat. To všechno mluví pro 
nové strojky. Teď si ještě řekněme, že výroba a montáž jednoho štočku koštuje 4300 Kč, že nový strojek stojí okolo 
40000 Kč a začne nás na nějaké to razítkování přecházet chuť. 
Doplnit to můžeme zprávou, že Česká pošta si staré Postálky zatím ponechá a na poštách je bude i nadále 
používat. To se mi zdá být přinejmenším pěknou lumpárnou! Olympsport si nemůže bohužel dovolit uvedené 
částky platit, takže náš starý strojek do vyčerpání nastavené částky můžeme sice ještě dovyužívat, což vydrží tak 
do února no a od března se budeme muset s otisky naší Postálky rozloučit. Vypadá to, že otisk s Pavlem Plocem 
bude jedním z posledních. 
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NOVÁ RAZÍTKA 
 
 Tyršovo muzeum pořádá v termínu 2.12. 2005 - 12.3. 
2006 výstavu pod názvem Olympijská mozaika, která by měla 
postihnout období od roku 1925 do roku 2006 pokud se týká 
zimních olympijských her. Od roku 1925 proto, že právě tehdy, 
při VIII.Olympijském kongresu, který se konal v Praze podal 
Josef Rössler-Ořovský návrh, aby byl Týden zimních sportů, 
který se v roce 1924 uskutečnil ve francouzském Chamonix 
jako součást her letní olympiády 1924, se zpětnou platností 
uznán jako I.Zimní olympijské hry. 
 Česká pošta v den zahájení výstavy 2.12.2005 
používala na poště Praha 6 v Kafkově ulici výplatní otisk 
s propagační vložkou podle našeho vyobrazení. 

 
 
 
 Výplatní strojek Postalia, používaný Olympsportem pod 
zúčtovací poštou v Českém Brodě zřejmě bude stažen z provozu. 
Pošta oznámila, že tento typ strojku lze používat pouze do konce 
tohoto roku. Poslední propagační vložka, kterou budeme tedy 
zřejmě používat, bude právě ta na naší ukázce. Připomíná, že 
v historii našeho olympismu patřil mezi úspěšné reprezentanty 
Pavel Ploc, který vybojoval v roce 1984 v Sarajevu bronzovou 
medaili a o čtyři roky později v Calgary medaili stříbrnou. 
 Vložka bude používána od pondělí 5.12.2005 do odvolání. 

 
 Lubomír Nácovský  byl dlouholetým úspěšným repre- 
zentantem ve střelbě pistolí. Jeho největším úspěchem byl zisk 
bronzové medaile na OH 1964 v Tokiu. Jeho obrázek ilustruje 
propagační vložku do strojového znehodnocovacího razítka 
Postalia, které bylo používáno pouze v sobotu 3.12. na poště 
Plzeň. Příležitost, ke které bylo razítko používáno je jednoduchá. 
V Plzni se totiž uskutečnila Grand Prix Prahy ve střelbě 
vzduchovými zbraněmi (více o Lubomíru Nácovském viz str. 98). 
 Tím je také vyčerpána skladba sportovních razítek, 
používaných v letošním roce. Podívejte se, co bylo po 
prázdninách : 
 
OS-13/05 CDV 7,50 SR 100 let šachového svazu 8.9. 
OS-14/05 CDV 7,50 PR Mistryně Evropy v basketu 16.-18.9. 
OS-15/05 CDV 6,50 OVS Adam Tyc-mistr světa ve střelbě 7.10. 
OS-16/05 CDV 6,50 OVS Setkání v Ústí-Čevona 15.10. 
OS-17/05 CDV 7,50 PR 115.Velká Pardubická České pojišťovny 8.10. 
OS-18/05 CDV 7,50 SR Baráž ČR – Norsko 16.11. 
OS-19/05 CDV 6,40 OVS 80 let Olympijského kongresu v Praze 2.12. 
OS-20/05 CDV 7,50 SR Nácovský 3.12 
OS-21/05 CDV 6,50 OVS ZOH Turín 2006 - Pavel Ploc 5.12. 
 
 Největší filatelistický server na internetu je server s názvem JAPHILA. V poslední době přišli jeho autoři na 
vynikající novinku. Na tomto webu vystavují filatelistické exponáty, které mají návštěvníci k dispozici k volné 
prohlídce. Těch exponátů tam je spousta a stojí za to se tam juknout. Najdete tam exponáty ze všech výstavních 
tříd a můžete si vybírat. Teď jsou tam už také dva exponáty naší provenience, tedy exponáty sportovní. 
 Naleznete tam exponát pro třídu open, věnovaný historii sokolského hnutí. Název je Ni zisk, ni slávu. 
Druhým do party je exponát Historie tělesné výchovy a sportu na území ČSR do roku 1939, což je klasická 
námětová třída. Hledá se tam snadno, část s exponáty se nazývá EXPONET, na začátku je seznam vystavených 
exponátů a za chvíli se proklikáte až k tomu, co vás zrovna zajímá. Nové exponáty na EXPONETu najdete 
na http://www.japhila.cz/hof/: Upozorněte své známé, na své si přijdou filatelisté všech sběratelských chutí. 
                                Jarda Petrásek 
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OKÉNKO KRONIKÁŘE 
 
     Jak bývá zvykem slušných lidí, poděkují za každou pomoc, která 
vede k cíli. Jde o 49. setkání Olympsportu v Ústí nad Orlicí dne 
15.10.2005. Je za námi a hodnocení je na Vás! 
     Já bych chtěl upřímně poděkovat všem sponzorům: 
Firmě EGON,  
MAKLER SERVICE s.r.o. - ing. Lubomíru Adolfovi,  
RIETER CZ, a.s. - ing. Václavu Kličkovi, 
MĚSTSKÉMU ÚŘADU v Ústí nad Orlicí – starostovi města Jiřímu 
Čepelkovi a místostarostovi Mgr. Luboši Bäuchelovi  
KF 05-75 - předsedovi Jaromíru Eliášovi. 
Dále patří dík pracovníkům restaurace AGAMA, také technické 
pomoci Jany a Martina i ing. Dolenskému. 
     Zvláště oceňuji milý přístup přizvaných sportovců, tedy 
olympionika Václava Čevony a triatlonistky Jany Jirouškové, kteří 
nám věnovali svůj volný čas. Účast starosty a místostarosty jen 
podtrhla význam tohoto setkání. Ani regionální list nezůstal stranou – 
zejména Orlické noviny a Ústecké ohlasy. Co říci na závěr? Dobrá 
věc se podařila. Kéž se v příštím období úspěšně pokračuje!                                  

              Váš Áda 

 
 
49. setkání OLYMPSPORU 
 
     se uskutečnilo v sobotu 15. října 2005 za hojné účasti členů v Ústí nad Orlicí. 
Setkání bylo naplánováno do všech detailů a připraveno s pečlivostí, která je 
mu vlastní, naším kronikářem, Andělínem Adolfem. Nejen, že zajistil pěkné 
místo s příjemným prostředím v restauraci Agama, ale dokázal získat 
prostředky od sponzorů na zaplacení celé akce včetně oběda pro účastníky a 
také přilákat nejvyšší zástupce města, starostu i místostarostu, kteří si 
v nabitém programu dokázali udělat „okénko“ a naše setkání navštívit. Že 
nepřišli jen z povinnosti bylo cítit z jejich vystoupení a aktivního se zapojení do 
programu setkání Olympsportu.  
     Náš prezident nás seznámil s novinkami na poli sportovní filatelie. Co se 
připravuje ve známkové tvorbě, která razítka můžeme očekávat do konce roku. 
Mluvilo se také o filatelistické výstavě, která by se měla konat v průběhu zimní 
olympiády v Turíně. 
     Po dlouhé době byl přítomen na setkání olympionik. Besedy 
s autogramiádou se zúčastnil čtvrtý v běhu na 1500 metrů z OH 1948 
v Londýně pan Václav Čevona. Nikdo z nás by mu nehádal třiaosmdesát let. 
Mluvou sokolskou, svěží na těle i duchu. Ve svém vystoupení pan Čevona vzpomněl na své gymnastické začátky, 
přechod k lehké atletice a na své první trenéry. Přiblížil sportovní dění v době války, ale hlavně vzpomínal na své 
sportovní vrcholy, překonané československé rekordy, mezistátní atletická utkání  a  hlavně olympiádu.  Při líčení  
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olympijského finále  v  běhu  na  1500 m v Londýně 1948 bylo  i  po tolika letech vidět smutek v jeho tváři, vždyť 
olympijská medaile mu utekla o pověstný „vlásek“. Pěkně také vzpomínal na kolegy Zátopka, Jungwirta a další. 

     Další část setkání Olympsportu doslova „prozářila“ svojí přítomností mladá 
triatlonistka Jana Jiroušková. Nejen svým zjevem, ale na své mládí i vyzrálým 
vystupováním, si získala sympatie všech přítomných mužů. Pomalu by se ani 
nechtělo věřit, že tato dívenka „dělá“ takovou „rasovinu“ jako je triatlon. 
Budeme ji držet palce a dál sledovat její úspěšně se rozvíjející kariéru, která by 
mohla vrcholit na OH 2008 v Pekingu. 
     Na setkání v Ústí nad Orlicí nechyběla ani tombola. Drobnou pozornost si 
jako památku na setkání odvezla většina účastníků. V Ústí jsme se opravdu 
cítili jako doma, jak sliboval v minulém číslo pan Adolf. Jediná chyba, která by 
se 49. setkání Olympsportu v Ústí nad Orlicí dala vytknout je ta, že čas 
strávený s přáteli tak rychle uplynul. Za to však pan Adolf nemůže. Za 
zorganizování celé akce mu patří poděkování nás všech a také obdiv, že po 
takových peripetiích, kterými musel v posledním období projít, našel chuť a 
energii na uspořádání setkání. 
     49. setkání patří již historii a na nás čeká na jaře příštího roku setkání 
dvakrát jubilejní. Oslavíme 50. setkání Olympsportu a zároveň 40. výročí 
založení naší asociace.  
                            -jps- 

Ještě k hokeji ... 
     Mistrovství světa v ledním hokeji bylo IIHF v roce 2005 svěřeno Svazu ledního hokeje Rakouska. Turnaj se hrál 
ve dvou skupinách ve Vídni a Innsbrucku. Vídeň pak byla svědkem finálového utkání z něhož vzešlo vítězně 
mužstvo České republiky. 
     Rakouská poštovní správa k této významné a veřejností hojně sledované události nevydala poštovní známku či 
dopisnici, ale ani v místech konání mistrovství nebyla používána propagační razítka. 

Vše si  vynahra-
dili místní sbě-
ratelé. Byla od 
nich vydána 
soukromá poš-
tovní známka  
obdobná našim 
přítiskům s tímto 
rozdílem: naše 
známky určené 
k tomuto účelu 
mají u sebe volný 
(prázdný) kupon, 
rakouské známky 
umožňují jaký-
koliv přítisk do 
jejich středu.  
     Od rakous-
kých sběratelů 
jsem získal 

celistvost (viz reprodukce) prošlou poštou se známkou připomínající MS v ledním hokeji, opatřenou denním 
razítkem vídeňské pošty 1150 s datem 15.5.2005, dnem završení vítězného tažení českého mužstva turnajem. 
Stali jsme se po delší době mistry světa. Vše popsané je na podlouhlé obálce Organizačního výboru mistrovství 
světa v ledním hokeji ve Vídni. 
     Může někdo z vás tyto informace doplnit? 

    Béďa Polák   
 
 

INZERÁTY 
Koupím * Řecko Mi 104, aršíky 13-15              Nabízím * Řecko Mi 100, 102, 103 
                                                                                                  J. Jílek, Rovečínská 8, 679 74 Olešnice na Moravě 
 

Hledám a koupím nebo vyměním příležitostné razítko k MS v ledním hokeji 1959 dopisy nebo dopisnice s razítkem: 
Bratislava-autopošta, Brno, Ostrava, Kolín, Mladá Boleslav, Plzeň 1, Kladno 1. 
Dále dvě strojová razítka Praha 025 s rozlišovacími čísly „23“ a „24“ a Bratislava s textem „Chcete vyhrát? Sázejte 
na MS v hokeji“.                                                   Arnošt Kassowitz, Heinr. Bosshardstr. 13, CH-8405 Winterthur 
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LONDÝN 2012 - aršík a razítka hostitelského města olympiády 2012 
 
     Nový britský aršík vydaný 5.srpna 2005 zřejmě na počest získání pořadatelství olympijských her pro Londýn v 
roce 2012 je dokladem toho, že britská pošta na rozdíl od pošty francouzské byla na případný úspěch svého 
kandidáta zcela nepřipravená.  
     Londýnský organizační výbor her nebyl zřejmě plně seznámen s pravidly MOV pro vydávání olympijských 
známek a měl i problémy v komunikaci s MOV. Důsledkem toho všeho bylo, že na aršíku není logo pořadatelů, 
olympijské kruhy, ani v jakékoliv podobě slovo olympijský, olympiáda a podobně. MOV také zřejmě z vydání aršíku 
nebyl vůbec nadšen, neboť předpokládal, že filatelistický program k OH 2012 začne během anebo po OH 2008 v 
Pekingu. 
     Propagace britské pošty oznámila, že pro aršík byly použity stejné návrhy sportovních známek jako v roce 1996 
s vypuštěním textu "olympijské & paralympijské týmy 1996" a se změnou výplatní hodnoty z 26 p na 1st. (výplatné 
1.stupně). Nový je nyní text "Londýn 2012 - hostitelské město". Vydání v roce 1996 bylo provedeno v pětipásce, 
vytištěné u firmy Questa, nová úprava je aršíková, známek je šest, neboť známka s vyobrazením vítěze je v aršíku 
obsažena dvakrát. Tisk provedla stejnou tiskovou technikou firma Wallsall, původní i nové návrhy byly vypracovány 
podle fotografií Nicka Knighta.  
     Zřejmě ještě více problémů vzniklo kolem problematiky příležitostných razítek. Výbor London 2012 obdržel 
mnoho žádostí o sponzorská práva a pochopitelně se kolem všeho točily velké peníze. Schvalování příležitostných 
razítek bylo velice složité, organizační výbor her i britská pošta se bály schválit jakékoliv razítko ve strachu, aby 
nebyla porušena autorská práva a nařízení MOV o zneužití olympijské symboliky. Jen málo razítek prošlo 
schvalovacím řízením rychle, jejich 
seznam byl zveřejněn 19.srpna, obálky k 
těmto razítkům mohly být předloženy do 
1.září. 
     Téměř na žádném z razítek se opět 
nevyskytla olympijská symbolika s 
výjimkou razítka, které nárokovala naše 
společnost SOC (No.9738), která má 
slovo "olympijská" ve svém názvu a 
razítka No.9737 společnosti, která má ve 
své adrese slova "Olympic Way" 
(Olympijská cesta). Nakonec, po mnoha 
problémech, bylo schváleno celkem 17 
razítek a dvě razítka prvního dne vydání 
(No.539 a 540). Podívejte se na přehled 
všech razítek a seznam spozorů, kteří se 
zasloužili o jejich výrobu. Snad ještě 
poznámka, že u razítka No.9713 je chyba, 
rozhodnutí o pořadatelství nebylo učiněno 
v hotelu Raffles, ale v Raffles Convention 
Centre.  
 
1) SOC (Society of Olympic 
Collectors) obálka a ruční 
razítko (No. 9738) 
Obálka je tištěna na inkoustové 
tiskárně a zobrazuje foto ze 6.7. z 
Trafalgar Square v okamžiku kdy 
Jaques Rogge oznámil konečné 
rozhodnutí o pořadatelství. Obálku je možno 
objednat u Boba Wilcockse za 2,5 libry. 
 
2) Soubor 6 razítek (No.9739-9744) razítka 
dle čísel uvedena zleva doprava na kompletu 
6 oficiálních pohlednic organizačního 
výboru 
SOC má k dispozici 10 kompletů těchto 
souborů, které bude nabízet ve speciální aukci 
pro své členy za vyvolávací cenu 15 liber. 
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3) Soubor 11 razítek na 8 různých obálkách a třech pohlednicích   
Soubor obsahuje SOC razítko No.9738, obě PR1 britské pošty No.539 a 540 a razítka s čísly 9709, 9710, 9713, 
9736, 9737, 9745, 9769 a 9779 (razítka uvedena dle čísel zleva doprava). Vyvolávací cena v aukci bude 25 liber, 
SOC má opět k dispozici 10 souborů. 

 
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
(Podle článku Boba Wilcockse v časopise Torch Bearer 22/4, další informace také nahttp://www.norvic-philatelics.co.uk/2005/olympic.htm) 
 
     Z výše uvedeného je vidět, že to filatelisté vůbec nemají lehké a že značnou část potíží jim způsobuje svými 
nařízeními i MOV. Nakonec jsme to poznali i my, když nám MOV udělil pokutu 128 € za zneužití olympijské 
symboliky na našich CDVp s různými typy razítek. Ani jsme vás o tom neinformovali ... No, alespoň členové naší 
novinkové služby ta razítka dostali a nemusí je dražit v nesmyslné aukci, jakou je ta shora uvedená. 

-jp- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obálka prvního dne vydání aršíku (bez razítka 5.8.2005?) a aršík v dárkovém balení  
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XX. ZOH  10.-26. února 2006 v severní Itálii, TURÍN. 
 
     Po padesáti letech se vrací zimní olympijské hry do Itálie. VII. ZOH se konaly v roce 1956 v Cortina d´ 
Ampezzo, XX. ZOH se uskuteční v únoru příštího roku v Turínu. 
 
     TURÍN, hlavní město severoitalské provincie Torino a regionu Piemont s 1 mil. obyvatel při úpatí Západních Alp, 
ležící skoro na hranicích mezi Francii a Švýcarskem, vybudovalo pro tyto ZOH na sportovištích v lyžařských 
střediscích v okolí za mnoho peněz závodiště a kryté haly. Původním záměrem bylo šetřit a použít například 
bobovou dráhu ve Svatém Mořici ve Švýcarsku. Vzdor tomu, že místa předchozích ZOH mají velké potíže, aby 
využily a udržovaly sportoviště, vybudovali Italové vše sami nové. 

     Na plánku jsou místa, kde 
se budou konat různé soutěže 
a disciplíny: 
Turín: lední hokej, krasobrus-
lení, rychlobruslení, short track 
– rychlobruslení na krátké 
dráze 
Bordonecchia: snowbord 
Cesana: boby, saně a skeleton 
Pinerolo: curling 
Pragelato: běh na lyžích, 
severská kombinace, skoky na 
lyžích 
San Sicario: biatlon, alpské 
lyžování 
Sauze d`Oulx: freestyle 
Sestriere: alpské lyžování 

 
     Švýcarsko se také pokoušelo o uspořádání ZOH 
2006, a přestože prakticky všechna sportoviště jsou 
vybudovány a v provozu, město SION neuspělo. 

 

 
     K ZOH v Turíně, vydal Mezinárodní 
olympijský výbor služební známku k lednímu 
hokeji, která je pro normální poštovní styk 
neplatná. 

                                                                                                                                                    
Arnošt Kassowitz 

 
 
Přejme našim sportovcům na ZOH v Turíně 
hodně zdaru a sportovního štěstí! Nám fandům 
pak radost z jejich výsledků a nezapomenutelné 
zážitky.        
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Olympij�tí medailisté a filatelie  (33) 
 
MORELON Daniel ( Francie) – zlato ve sprintu jednotlivců ( také bronz z r.1964, zlato z r,1972, stříbro z r.1976) a 
zlato ve sprintu tandemů,spolu s Trentin Pierre  (soupis známek uveden v minulém čísle zpravodaje) 
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REBILLARD Daniel ( Francie) – zlato ve stíhacím závodě jednotlivců na 4000m 
FM Z  PARAGUAY 1969       Yv. 1001(1000/5+A518/20) Mi. 1884 (1883/91) 
               Mi. BF118 (s 1883/4+1889) (118/20) 
 Z  ČAD 1969 Yv. 193 (183/212) Mi. 249 (240/53) 
   1972 Yv.        přetisk Mi. 249 Mi. 471 (462/85) 
 Z  JEMENSKÁ A.R. 1968 Yv.    ve zlatě Mi. 794 (792/5) 
             (jméno v přetisku Mi. 791) 
   1971 Yv. (259+A151) Mi. 1501 (1498/501) 
                             +ND Mi. 1506 (1503/6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TRENTIN Pierre ( Francie) – zlato v závodech na 1 km se startem pevným, zlato ve sprintu tandemů (spolu s Morelon 
Daniel) a bronz ve sprintu jednotlivců ( také bronz v závodech na 1 km se startem pevným r.1964) 
FM Z  AJMAN 1968 Yv. (88+A50) Mi. 347 (341/8) 
   1968 Yv.    spolu s Trentin Mi. BF 77 (361) 
   1969 Yv. (94+A46) Mi. 449 (448/53) 
     Mi. BF127 (449) 
   1969 Yv.         ve zlatě Mi. BF136 (132/6) 
 Z  MANAMA 1969 Yv. (13) jako Ajman Mi.347 Mi.127 (121/8) 
   1969 Yv. jako Ajman BF77 Mi. BF A20 
   1969 Yv. (22+A28) Mi. 205 (204/9) 
 Z  MALEDIVY 1969 Yv. 295 (294/5) Mi. 312 (311/2) 
 Z  ČAD 1968 Yv. 191+4 (183/212) Mi. 250+1 (240/53) 
               ( s Morelon Daniel na Mi.250) 
   1972 Yv.     přetisk Mi. 250+1Mi. 472+3 (462/85) 
    ( viz reprodukce u Morelon Daniel) 
 
VIANELLI Pierfranco ( Itálie) – zlato v silničním závodě jednotlivců a bronz v soutěži družstev na 100km 
FM Z  FUJEIRA  1968 Yv. Mi. 293 (292/301) 
    1968 Yv. Mi. 221 
 Z  SHARJAH  1968 nekatalogizováno Sieger BF110 
 Z  ČAD 1969 Yv. 197 (183/212) Mi. 259 (240/53) 
   1972 Yv.        přetisk Mi. 259 Mi. 481 (462/85) 
 Z  JEMENSKÁ A.R. 1968 Yv. (234)   ve zlatě Mi. 793 (792/5) 
   1971 Yv. (258+A150) Mi. 1484 (1480/84) 
                             +ND Mi. 1490 (1486/90) 
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