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Podjęte kolejne uchwały dotyczyły zwołania Krajowego Zjazdu
Adwokatury w listopadzie 1995 r. w Poznaniu, oraz ustalenia parytetu
wyborczego - 1 delegat na 25 członków Izby wpisanych na listę
adwokatów.

A ndrzej Wojciech Konopka

■ O środek Badawczy A dw okatury
SKILEX XXII
► W znanej z organizowanych corocznie zawodów o Alpejski Puchar
Świata Kranjskiej Górze na Słowenii odbył się w dniach 5 -1 2 lutego
kolejny M iędzynarodowy Kongres Prawniczy SKILEX.
W części naukowej zostały wygłoszone interesujące referaty uwzglę
dniające bieżące problemy prawne związane z rozwojem sposobów
korzystania ze stoków narciarskich (trzy referaty na tem at snowbordów
i odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez snowbordzistów),
a także dotyczące policji narciarskiej i służb kontrolnych w Austrii,
ustalania faktów i dowodów przy wypadkach narciarskich (dwa refera
ty), problem ów ubezpieczeniowych związanych z uprawianiem nar
ciarstwa, prawnoprywatnych aspektów odpowiedzialności za wypadki
narciarskie oraz organizacji sportów zimowych. W szystkie referaty
stały się inspiracją do ciekawych uwag zgłaszanych przez uczestników
Kongresu licznie biorących udział w seminariach, ale szczególnie
ożyw ioną dyskusję wywołał ostatni temat, w którym zostały omówione
m.in. warunki organizacji zawodów opracowane przez FIS, a roz
kładające ciężar odpowiedzialności za wypadki na organizatorów
i zawodników.
Uzupełnieniem części naukowej były tzw. śniadania prawnicze
poświęcone zagadnieniom prawa sportowego, jak np. organizacji
i funkcjonowaniu sądu arbitrażowego do spraw sportu z siedzibą
w Lozannie.
Część sportowa składała się tradycyjnie z zawodów w narciarstwie
alpejskim (slalom gigant i slalom równoległy rozegrane na stoku góry
Podkoren - tym samym, na którym ustawiany jest slalom gigant
Pucharu Świata) i biegowy (biegi indywidualne i sztafety narodowe na
ładnej trasie w pobliżu słynnej skoczni Planica). W yniki uzyskane
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w slalomie gigancie i biegu indywidualnym liczone były do kom 
binacji.
Polacy także i w tym roku odnieśli sukcesy sportowe. Do najznacz
niejszych zaliczyć należy drugie miejsce w slalomie gigancie M ichała
W alkowskiego, trzecie miejsce w kombinacji Teresy Kurcyusz-Furmanik i czwarte miejsce w slalomie równoległym Tom asza Kamkowskiego. Najlepszy czas spośród członków polskiej ekipy uzyskał w slalo
mie gigancie Witold Staniszkis, który, wśród gości zawodów, zajął
drugie miejsce. Czas uzyskany przez W itolda Staniszkisa dał mu także
trzecie miejsce w klasyfikacji uwzględniającej wszystkich startujących
w tej konkurencji.
W klasyfikacji narodowej zwyciężyli Austriacy przed Słoweńcami.
Polacy, na dziesięć ekip biorących udział w Kongresie, zajęli piąte
miejsce.
W 1996 r. SKILEX odbędzie się we włoskiej miejscowości Piancavallo, prawdopodobnie w ostatnim tygodniu stycznia, a w 1997 r.
w Finlandii - w Lapland, w dniach 15-22 marca
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