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Szklarska Poręba 1-4 marca 2018 r. 

Program Mistrzostw 

Czwartek, 1 marca 2018 r. 

15:00 - przyjazd uczestników, rejestracja i zakwaterowanie w hotelu;

17:30 - seminarium prawnicze (Blue Mountain Resort – sala konferencyjna (budynek E) 

adwokat dr Renata Kopczyk: Współczesne problemy prawne ruchu olimpijskiego (3 pkt);

od 16:00 do 20.00 – obiadokolacja 

od 20:00 - Blue Mountain Resort – Klub Nocny (budynek E)

- spotkanie informacyjne

- wieczór przy muzyce 

- prezentacja Mercedes-Benz


Piątek, 2 marca 2018 r.  

07:30 -11:00 - śniadanie w formie bufetu

09:30 - wyjazd autokarów z zawodnikami konkurencji biegowych do Jakuszyc 

11.30 - wspólne zdjęcie na Polanie Jakuszyckiej

12:00 - Start zawodników w ramach 42 Biegu Piastów

14.30 - powrót zawodników autokarami z Jakuszyc

17:30 - 19.00 seminarium prawnicze (Blue Mouintain Resort sala konferencyjna Budynek G) 
adwokat Agata Rewerska: Planowane zmiany w k.p.c. (3 pkt) 
od 19:00 - uroczysta kolacja i dyskoteka w Klubie Nocnym, ogłoszenie wyników w konkurencjach 
w biegach narciarskich oraz Biegu Stulecia Adwokatury, dekoracja zwycięzców i wręczenie 
nagród (sala konferencyjna i Klub Nocny w budynku E).


Sobota, 3 marca 2018 r. 

07:00 - 11.00 - śniadanie w formie bufetu

08:00 - wyjazd uczestników zawodów w konkurencjach alpejskich przygotowanymi autokarami 
do Rejdic (Czechy ) 

10:00 - 17:00 - zawody narciarskie i snowboardowe (w przerwie poczęstunek na stoku)

18:00 – orientacyjny powrót do Blue Mountain Resort

19:00 - uroczysta kolacja i zabawa z zespołem Cocons Club, ogłoszenie wyników w slalomie, 
snowboardzie, klasyfikacji dwuboju i drużynowej, dekoracja zwycięzców i wręczenie nagród, 
podsumowanie Mistrzostw (sala konferencyjna i Klub Nocny w budynku E).


Niedziela, 4 marca 2018 r.  

od godz. 8:00 do 11.00 - śniadanie w formie bufetu, 

do godz. 13.00  wyjazd uczestników


Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany niektórych punktów programu. 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XXXV Jubileuszowe Narciarskie 
Mistrzostwa Adwokatury  

•  Serdecznie witamy na XXXV Jubileuszowych Narciarskich Mistrzostwach Adwokatury. Izba 
Adwokacka w Wałbrzychu w ostatnich latach była dwukrotnie organizatorem Mistrzostw. 10 lat temu 
zorganizowaliśmy XXV Jubileuszowe Mistrzostwa, które zgromadziły blisko 150 uczestników. Już 
wówczas skorzystaliśmy z możliwości, jakie daje sportowy charakter Szklarskiej Poręby uznawanej za 
miejscowość turystyczną z ofertą skierowaną do osób aktywnych turystycznie i sportowo. Tym razem 
impreza gościć będzie blisko 280 uczestników, spośród których w dyscyplinach sportowych wystartuje 
blisko 180 osób. 


• 	 Postanowiliśmy nawiązać do poprzedniej edycji zawodów, wykorzystując transgraniczny charakter 
Karkonoszy i szeroką ofertą w zakresie sportów zimowych zarówno po polskiej, jak i po czeskiej stronie 
gór. Ponownie skorzystaliśmy z możliwości, jakie daje ośrodek narciarstwa biegowego w Szklarskiej 
Porębie Jakuszycach i jako termin Mistrzostw wybraliśmy początek cyklu imprez biegowych w ramach 
42 Biegu Piastów – największej imprezy narciarstwa biegowego w Polsce i jednej z największych w 
Europie. W ramach tego wydarzenia odbędzie się również Narciarski Bieg Stulecia Adwokatury. Zawody 
narciarskie i snowboardowe zaplanowaliśmy po czeskiej stronie Karkonoszy, w małym, kameralnym ale 
świetnie zorganizowanym ośrodku narciarskim Ski Areal Rejdice, w którym otrzymaliśmy na wyłączność 
stok narciarski o „czerwonym” poziomie trudności, wystarczająco długi i stromy, by zadowolił zarówno 
zaawansowanych technicznie narciarzy, jak i osoby o mniejszych umiejętnościach. Z uwagi na rosnącą z 
roku na rok liczbę snowboardzistów, zorganizowaliśmy dla nich osobny slalom. W tym samym miejscu w 
slalomie narciarskim wystartują dzieci. Czescy organizatorzy mają doświadczenie w organizacji dużych 
wydarzeń narciarskich, gdyż co roku rozgrywany jest u nich Puchar Czech w dyscyplinie skiracing oraz 
inne międzynarodowe zawody narciarskie i snowboardowe. W 2011 roku na europejskiej olimpiadzie 
młodzieżowej zwyciężyła tu aktualna mistrzyni świata w snowboardzie, tegoroczna gwiazda narciarskiego 
slalomu w Pjongczang - Ester Ledecka.


• 	 Aby podkreślić jubileuszowy charakter wydarzenia, zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy, by te 
Mistrzostwa miały wyjątkową oprawę. Zaplanowaliśmy dwie uroczyste kolacje. Pierwsza w piątek przy 
muzyce DJ-a, a druga w sobotę, przy muzyce zespołu Cocons Club, grającego covery 
najpopularniejszych światowych artystów. Artysta plastyk Robert Oleszczuk odświeżył logo Mistrzostw 
sprzed 10 lat, przygotowaliśmy medale pamiątkowe oraz zapewniliśmy tematyczną pamiątkę w postaci 
markowej czapki sportowej Brubeck z logo Adwokatury Polskiej. Każdy z uczestników ma możliwość 
zdobycia punktów szkoleniowych w ramach poprowadzonych przez Panie mecenas Renatę Kopczyk i 
Agatę Rewerską wykładów w czwartek i piątek.


• 	 Instytucjonalnym organizatorem Mistrzostw jest Naczelna Rada Adwokacka a honorowy patronat 
nad nimi objął Prezes NRA Jacek Trela. Mistrzostwa Adwokatury są jedną z najważniejszych imprez w 
kalendarzu spotkań integracyjnych Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki NRA, 
kierowanej przez Pana Dziekana Stanisława Estreicha. Cały ciężar organizacji Mistrzostw dźwigają 
adwokaci Izby Adwokackiej w Wałbrzychu: Bartosz Łuć, Łukasz Klempouz i Wojciech Biegański, na czele 
z Panem Dziekanem Jerzym Lachowiczem. Wspierają nas aplikanci adwokaccy naszej Izby. Największą 
pracę wykonała Pani Marcelina Nowicka z Biura ORA w Wałbrzychu, za co Jej serdecznie dziękujemy. 


• 	 Patronat Honorowy nad Mistrzostwami objęło również Miasto Szklarska Poręba, które reprezentuje 
były reprezentant Polski w skokach narciarskich, Pan Burmistrz Mirosław Graf. Wręczy on swoje puchary 
najwszechstronniejszym i najlepszym zawodnikom Mistrzostw.


• 	 Tak poważna impreza nie mogła by się odbyć bez wsparcia naszych sponsorów. Brubeck  -  
producent odzieży sportowej - wyprodukował dla nas czapki i ufundował nagrody. Fundatorami nagród 
są także dwa wydawnictwa prawnicze: Wydawnictwo Beck oraz Wydawnictwo Ad Exemplum. Wsparły 
nas także jeleniogórska spółka JZO - producent soczewek okularowych oraz agencja Solvay Silesia - 
Małgorzata Czartoryska, dzięki której naszym gościem jest dealer Mercedes Benz - Mirosław Wróbel Sp. 
z o.o. z Wrocławia.


• 	 Jeśli coś nam się nie uda - prosimy o wyrozumiałość. Jesteśmy tylko adwokatami . Jeśli wszystko 
będzie OK - będziemy się cieszyli razem z Państwem :) 


Komitet Organizacyjny XXXV Jubileuszowych Narciarskich Mistrzostw Adwokatury 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Przyjazd 
	 Aby dojechać do hotelu trzeba przejechać przez centrum Szklarskiej Poręby, kierując się z 
głównej szosy po wjechaniu do miasta w lewo, w ulicę 1-go maja. GPS może Państwa kierować 
przez mały mostek przez rzekę Kamienną przy głównej szosie w lewo, kilometr przed wjazdem do 
miasta - droga ta jest jednak od niedawna jednokierunkowa i trzeba zawrócić. Po opadach śniegu 
generalnie tego skrótu w drodze powrotnej zdecydowanie nie polecamy - jest bardzo 
niebezpieczny. 


	 Doba hotelowa dla naszych gości rozpoczyna się w czwartek o godzinie 15.00. Przy hotelu 
znajduje się dwupoziomowy parking z wjazdem na wysokości wejścia głównego. 


	 Po zameldowaniu się w hotelu zapraszamy do stanowiska rejestracyjnego w którym 
otrzymacie Państwo materiały informacyjne i potwierdzicie swoją obecność na listach 
zawodników. Osoby mieszkające w hotelu otrzymają specjalną opaskę na rękę, uprawniającą do 
wstępu na imprezy towarzyszące. Wydamy Państwu numery startowe do Biegu Piastów i na 
konkurencje alpejskie. Będzie również możliwość wpłaty na poczet zakupu karnetu na sobotnie 
zawodu narciarskie w Rejdicach. Koszt karnetu to 80 zł od osoby i 60 zł od dziecka do lat 9 ( w 
cenie zawarta jest kaucja zwrotna 50 koron czeskich). Będziemy również pomagali w zakupie 
koron czeskich na ewentualne zakupy w Rejdicach 


Wydarzenia towarzyszące 
Szkolenie  
	 Ze względów organizacyjnych wykłady szkoleniowe odbędą się w czwartek i piątek o 
godzinie 17.00. Pani mecenas Renata Kopczyk w czwartek poprowadzi wykład z zakresu prawa 
sportowego. Pani mecenas Agata Rewerska w piątek omówi ostatnie i planowane zmiany w 
procedurze cywilnej. 


Spotkanie organizacyjne i otwarcie 
Mistrzostw 
	 W czwartek o godzinie 20.00, po obiadokolacji, zapraszamy wszystkich na spotkanie 
organizacyjne w podziemiach budynku głównego (tam gdzie recepcja) na którym będą 
przedstawione najważniejsze informacje. Po spotkaniu wyłącznie dla nas będzie otwarty klub 
nocny i możliwość zabawy przy muzyce. Obowiązują stroje niezobowiązujące.


Uroczysta kolacja w piątek 
	 Po zawodach biegowych spotykamy się  na uroczystej kolacji o godzinie 19.00, również w 
podziemiach budynku głównego. W tym dniu odbędzie się dekoracja zwycięzców w Narciarskim 
Biegu Stulecia  Adwokatury oraz w konkurencjach biegowych w ramach Narciarskich Mistrzostw 
Adwokatury. Obowiązują stroje niezobowiązujące, aczkolwiek w miarę eleganckie, dostosowane 
do planowanej zabawy przy muzyce DJ-a.


Uroczysta kolacja w sobotę 
	 W tym samym miejscu w sobotę o godzinie 19.00 odbędzie się Uroczysta Kolacja 
Dziekańska. Wręczone zostaną nagrody w konkurencjach narciarskich, snowboardzie i dwuboju 
narciarskim oraz w klasyfikacji Izb Adwokackich. Przewidujemy również wręczenie innych nagród 
i wyróżnień. Obowiązują stroje oficjalne i eleganckie. Impreza odbędzie się przy muzyce na żywo. 
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Konkurencje sportowe 
Narciarski Bieg Stulecia Adwokatury 
	 Tegoroczne Mistrzostwa zbiegają się w czasie z obchodami 100-lecia odrodzonej 
Adwokatury Polskiej. Z tej okazji postanowiliśmy uświetnić ten jubileusz masowym Biegiem 
Stulecia Adwokatury. Odbędzie się on w ramach rozgrywanego w dniu 2 marca 2018 r. 42 Biegu 
Piastów w Szklarskiej Porębie - Jakuszycach na dystansie 7 kilometrów. Uczestnicy będą mieli 
możliwość poczucia wyjątkowej atmosfery tego wydarzenia, gromadzącego na starcie blisko  
tysiąc zawodniczek i zawodników z całego świata. Mamy również możliwość zaprezentowania się 
jako grupa zawodowa, co ma również wielki wymiar wizerunkowy. Klasyfikacja w Biegu Stulecia 
odbywać się będzie w kategorii open osobno dla kobiet i mężczyzn. Nagrodzonych zostanie 10 
zawodników i 10 zawodniczek, które zajmą najlepsze miejsca w Biegu Piastów. 


Rywalizacja w biegach narciarskich 
 	 Wyniki jakie osiągną zawodnicy w Biegu Piastów, będą podstawą do podsumowania 
rywalizacji sportowej w poszczególnych grupach wiekowych, na jakie zgodnie z regulaminem są 
podzieleni uczestnicy. Osoby startujące w biegu i slalomie narciarskim są klasyfikowane również 
w dwuboju narciarskim. Wszyscy zawodnicy startują ze startu wspólnego, jednak czas liczony jest 
od momentu przekroczenia linii startu. Ze względu na charakter Biegu Piastów, uczestnicy 
(wyjątkowo w ramach Mistrzostw Adwokatury) biegną w stylu klasycznym, co oznacza, że nie 
można biec tzw. „łyżwą”. Trasa przygotowana jest nawet dla osób, które od niedawna biegają na 
nartach biegowych, a czas jej pokonania dla średnio zaawansowanych biegaczy wyniesie około 1 
godziny i nie powinien być dłuższy niż dwie godziny. Pierwsza część trasy biegnie lekko pod górę, 
środkowa część po płaskim a końcówka raczej z góry, z drobnymi podbiegami. Bieg startuje o 
godzinie 12.00. Zawodnicy wyjeżdżają o 9.30 transportem zorganizowanym spod hotelu. Nie 
zalecamy wyjazdów swoim środkiem transportu z powodu braku miejsc parkingowych. Policja 
prawdopodobnie będzie zawracać i kierować zainteresowanych do transportu publicznego. 
Powrót w Jakuszycach przewidziano w umówionym miejscu na godzinę 14.15 - 14.30. Autobus 
nie będzie mógł czekać na spóźnialskich. Organizatorzy Biegu Piastów zapewniają zawodnikom z 
numerami startowymi dojazd na start i powrót do Szklarskiej Poręby. Na miejscu na terenie Biegu 
Piastów planujemy o godzinie 11.30 wykonanie wspólnego pamiątkowego zdjęcia naszych 
biegaczy. Prosimy o zabranie ze sobą czapek narciarskich z logo Adwokatury jakie otrzyma każdy 
uczestnik. Numery startowe zostaną rozdane w dniu przyjazdu oraz w piątek rano. Zawodnicy 
którzy ukończą bieg, otrzymają pamiątkowy medal Biegu Piastów. Każdy z zawodników ma 
prawo do poczęstunku na trasie biegu oraz ciepłego posiłku po biegu. 


Rywalizacja w slalomie i snowboardzie  
	 Slalom narciarski i snowboardowy przeprowadzimy 3 marca w ośrodku narciarskim Ski 
Areal Rejdice, położonym około 30 km od Szklarskiej Poręby. Ze względu na liczbę zawodników 
oraz zaplanowane po dwa przejazdy w każdej z konkurencji, musimy wyjechać na zawody 
autokarami zaraz po śniadaniu, o godzinie 8.00. Dodatkowym utrudnieniem jest okoliczność, że 
droga wiedzie przez Jakuszyce, w których odbywać się będzie kolejna edycja Biegu Piastów. 
Zawody rozpoczną się o godzinie 10.00. Każdy z zawodników musi zakupić karnet narciarski w 
cenie 80 zł. Po zwrocie karnetu w kasie otrzyma zwrot kaucji w wysokości 50 koron. Warunkiem 
klasyfikacji jest ukończenie dwóch przejazdów. Po pierwszym przejeździe trasa będzie 
ratrakowana a slalom stawiany będzie ponownie. Powrót autokarami wszystkich zawodników 
przewidziany jest po zakończeniu wszystkich konkurencji.

	 Na terenie ośrodka działają trzy bufety gastronomiczne w których będzie można się 
posilić.  Ceny podstawowych produktów: kawa, herbata, gorąca czekolada, napoje, piwo lokalne, 
hot dog, frytki - 25 koron;  grzane wino, poncz, alkohole czeskie, zupa, słodycze - 25- 35 koron; 
danie obiadowe - 50-70 koron. Płacić należy w czeskich koronach oraz euro. Sugerujemy zakup 
około 500 koron na osobę (około 80 zł). Każdy z zawodników otrzyma talon na „czeski lunch” 
składający się z „kloubasy a piva” :). Prosimy o przygotowanie się na całodzienny pobyt.
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Czas wolny 
	 Blue Mountain Hotel został tak zaprojektowany, by w trakcie krótkiego pobytu nie trzeba 
było szukać innych atrakcji w okolicy. Zapraszamy do Aquaparku do którego wstęp, poza strefą 
SPA, jest w cenie pobytu. Ciekawą ofertę ma hotelowe centrum odnowy. Bezpośrednio przy 
hotelu znajduje się mała Leśna Huta i należąca do właściciela huty restauracja. 


	 Niewątpliwą atrakcją naszych Mistrzostw będą 
zorganizowane przez dealera Mirosław Wróbel Sp. z o.o. z 
Wrocławia jazdy testowe samochodami SUV marki 
Mercedes-Benz, wyposażonymi w napęd na cztery koła - 
4MATIC. Przedstawic ie le dealera zapewnia ją , że 
zaplanowane, niedostępne trasy off road pozwolą na 
sprawdzenie wszystkich funkcji tych znakomitych 
samochodów, zaś każdy przejazd dostarczy kierowcom i 
pasażerom niezapomnianych wrażeń. Zapisy na jazdy 
testowe będą możliwe już w dniu przyjazdu w punkcie 
informacyjnym przy hotelowej recepcji. 


	 Hotel położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie szlaków turystycznych Szklarskiej 
Poręby. O ile centrum miasta niekoniecznie musi zachwycać, o tyle warto zapoznać się z 
otaczającą przyrodą. Wychodząc z hotelu na wprost wjazdu, poniżej Leśnej Huty, można zejść 
ulicą Kołłątaja do Wodospadu Szklarki (około 1,5 godziny w obie strony) a przy ładnej pogodzie 
do Złotego Widoku, Chybotka oraz muzeum braci Hauptmannów. Można również nie 
kierować się w dół, lecz iść w kierunku hotelu Cristal Resort i dalej łąkami dojść do Drogi Pod 
Reglami w kierunku Michałowic. To znana trasa trenigowa dla lekkoatletów. Dla doświadczonych 
piechurów znakomitym pomysłem będzie wycieczka na Wysoki Kamień, który gwarantuje 
zapierający dech w piersiach widok na Karkonosze i Izery. Najlepsze wyjście jest z okolic 
Dworca Kolejowego lub spod Zakrętu Śmierci. Inną atrakcją jest centrum rozrywki Esplanada na 
którym znajduje się lodowisko. Dla maluchów polecamy Dinopark w Szklarskiej Porębie Średniej. 
To tylko niektóre propozycje. W pakietach reklamowych otrzymają Państwo od Miasta Szklarskiej 
Poręby odpowiednie mapy i informatory. 

	 Narciarze mogą skorzystać z tras narciarskich Ski Areny Szrenica i jazd nocnych na 
Puchatku. Polecamy także czynne do godziny 21.00 stoki narciarskie Pietkiewiczówka oraz 
Hunkiewiczówka. W hotelu znajduje się wypożyczalnia sprzętu do narciarstwa zjazdowego i 
snowboardu. 

	 W Szklarskiej Porębie jest również ciekawa oferta gastronomiczna. Wykwintne dania 
można zamówić w Hotelu Bossanova na ulicy Kilińskiego. Bardzo dobrą kuchnię serwuje 
rodzinna Restauracja Kaprys przy ulicy Jedności Narodowej. Bogatą ofertę mają lokale przy 
ulicy 1-go maja: U Hochoła, Karczma Karkonoska, Alfredo czy Duch Gór. Aktualną atrakcją 
kulinarną jest restauracja „Sztufada” po kuchennych rewolucjach Magdy Gessler, jednak godne 
polecenia są. tam przede wszystkim dania przez nią wymyślone. Swojski klimat knajpiany ma 
„Karczma Stary Winkiel” obok Kaprysu, ukryta w podwórku Banku Zachodniego, gdzie można 
napić się czeskiego piwa, poznać lokalnych bywalców i spróbować domowej kuchni. Powołując 
się na „Mecenasa Winklowego” możecie liczyć na specjalną zniżkę :) Niestety, w mieście nie 
ma żadnej rozsądnej dyskoteki, stąd zachęcamy do pozostania na naszych imprezach w 
hotelu. 

	 Poruszanie się po mieście w ramach ścisłego centrum jest proste - wszędzie zasadniczo 
jest blisko. Z hotelu do centrum miasta idzie się 15 minut. Wynajęcie taksówki to w obrębie 
miasta koszt około 15-25 zł.


	 Dla osób dysponujących większą ilością czasu ciekawym rozwiązaniem może być 
wycieczka do czeskiego Harrachova na mamucią skocznię. Warto również odwiedzić 
harrachovską hutę szkła i restaurację z widokiem na piece i pracujących hutników, w której 
serwowane jest jedno z najlepszych czeskich piw. Oczywiście polecamy również Dolinę Pałaców i 
Ogrodów w Kotlinie Jeleniogórskiej i jeleniogórską starówkę.  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Szklarska Poręba Jakuszyce 
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Rejdice
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Ważne Telefony 
Koordynator: 
aplikant adwokacki Kamil Ochenkowski 605 167 551 
Organizatorzy (w naprawdę ważnych sprawach :) ) 
Jerzy Lachowicz (narciarstwo):  601 799 494 
Bartosz Łuć (sprawy ogólne) 606 910 334 
Łukasz Klempouz (bieg narciarski) 512 269 897 

Hotel Blue Mountain Resort - Recepcja:  756 199 299 

GOPR Grupa Karkonoska 601 100 300 

TAXI Szklarska Poręba Mirek - bus 601 966 362 
Grzesiek - sam. os 663 641 272 


