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1.

Okręgowa Rada Adwokacka w Wałbrzychu z udziałem Zespołu d/s Sportu NRA 
przeprowadziła w dniach 1—2.III.1985 r. VII Narciarskie Mistrzostwa Polski Adwo
katury. W dwóch konkurencjach: slalomie gigancie i biegu płaskim wzięło udział 
blisko 100 koleżanek i kolegów, a także członkowie ich rodzin.

W punktacji drużynowej zwyciężyła drużyna Izby wałbrzyskiej, która też zdo
była Puchar Przechodni NRA. Drugie miejsce zajęła drużyna Izby krakowskiej, 
zdobywając Puchar Przechodni (za II miejsce), ufundowany zresztą przez ORA 
w Krakowie. Dalsze miejsca zajęły: Izba opolska, częstochowska, łódzka, poznań
ska, katowicka, bielska, rzeszowska, gdańska, siedlecka i warszawska.

W dwuboju w punktacji indywidualnej mistrzynią Polskiej Adwokatury została 
kol. Teresa Kurcyusz-Hofman. Wśród panów w poszczególnych grupach wieko
wych zwyciężyli: kol. Jerzy Łowczowski, Ryszard Porzyoki i Krzysztof Baron.

W slalomie gigancie w punktacji generalnej najlepszy czas uzyskał kol. Grze
gorz Janisławski, natomiast w biegu kol. Andrzej Tarnawski. Koledzy ci, z inicja
tywy adw. dra Andrzeja Rozmarynowicza oraz na podstawie uchwały kolegów, 
którzy wzięli udział w „SKILEX 85”, otrzymali w nagrodę po 1 parze nart wy
czynowych. Narty te zostały przywiezione ze „SKILEX 85”, gdzie otrzymali je 
koledzy biorący udział w tym kongresie.

Dzięki osobistemu zaangażowaniu kolegów z Zespołu Adwokackiego Nr 1 w Je
leniej Górze z kol. R. Iwanowem, Grzegorzem Janisławskim, Jackiem Biegańskim 
i Markiem Grabasem impreza przebiegała w bardzo życzliwej i koleżeńskiej atmo
sferze. Obecny przez cały czas zawodów dziekan ORA adw. Stanisław Baranowski 
pełnił w sposób bardzo sympatyczny obowiązki gospodarza i czuwał nad całością 
rozgrywanych mistrzostw.

Ustalono, że VIII Mistrzostwa odbędą się w Ustrzykach Dolnych, a ich orga
nizacji w imieniu ORA w Rzeszowie podjął się kol. Aleksander Bentkowski.

Przewodniczący Zespołu d/s Sportu NRA 
adw. Stanisław Rymar

2.

Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu organizuje w miesiącu wrześniu 
1985 r. Ogólnopolski rajd pieszy po Górach Stołowych. Zainteresowanych rajdem 
prosimy o nawiązanie bezpośredniego kontaktu z ORA we Wrocławiu.

Zespół d/s Sportu NRA


