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>- Międzynarodowa konferencja poświęcona prawu narciarskiemu połączona 
z mistrzostwami świata prawników w slalomie gigancie i biegu narciarskim 
została w tym roku zorganizowana przez Niemiecką Sekcję SKILEX 
w dniach 26 stycznień - 2 luty w Oberstdorfie.
Tematami seminariów i wykładów były: „Urządzenia zabezpieczające na 
trasach zjazdowych”, „Prawa i obowiązki biur turystycznych oraz turystów 
w aspekcie złych warunków narciarskich z powodu braku śniegu”, „Narciar
stwo a środowisko”, „Roszczenia odszkodowawcze związane z wadliwością 
wiązań bezpiecznikowych”, „Sport a telewizja”.
W Konferencji udział wzięła liczna grupa adwokatów z Polski. Miejsca me
dalowe zajęły: Teresa Kurcyusz - II w kombinacji i III w biegu oraz Krysty
na Tarska - III w slalomie.
W wyniku ich oraz pozostałych członków ekipy osiągnięć sportowych, ekipa 
polska zajęła w punktacji zespołowej V miejsce wyprzedzając Szwajcarię 
i Finlandię. Nagrodą jest piękny Puchar.
W zawodach wzięły także udział dzieci adwokatów osiągając znaczące su
kcesy.
W trakcie konferencji odbyły się również zebrania delegatów krajowych 
SK ILEX oraz walne zgromadzenie członków.
Potwierdzono decyzję, aby Konferencję SKILEX 93 zorganizowała Polska. 
Zaakceptowano naszą propozycję, by SKILEX 93 odbył się w dniach 14-22 
luty 1993 r.

>- W dniach 28 i 29 lutego zostały rozegrane w Wiśle III Ogólnopolskie Mi
strzostwa Narciarskie Prawników. Z ramienia ZPP organizował je  adwokat 
Eugeniusz Krajcer. Przeprowadzono zawody w slalomie gigancie i slalomie 
specjalnym na stoku Stożka. W obu konkurencjach, we wszystkich grupach 
zwyciężyli adwokaci: Teresa Kurcyjusz, Krystyna Tarska, Ryszard Porzycki, 
Janusz Długopolski, Ludwik Żukowski i Stanisław Rymar. Oczywiście 
w punktacji zawodów prawniczych adwokaci zajęli pierwsze miejsce, przed 
radcami prawnymi, sędziami i prokuratorami. W klasyfikacji województw 
na czele znalazło się krakowskie, a następnie katowickie, opolskie, warsza
wskie, bielskie, łódzkie, częstochowskie.
W grupie gości startowały także dzieci. Organizacja Mistrzostw znakomita, do 
czego w części przyczynił się także burmistrz Ustronia adw. Andrzej Georg.
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