SŁOWO WSTĘPNE
Naukę prawa sportowego na świecie od wielu już dekad cechuje dynamiczny
rozwój, czego przejawem są choćby liczne publikacje oraz inne inicjatywy naukowe. Na gruncie krajowym jest ono jednak dyscypliną stosunkowo młodą, a brak
zrozumienia jego specyfiki determinuje liczne błędy w ocenie problemów z nim
związanych. Ich rozstrzygnięcie wymaga bowiem – między innymi – szerokiej
wiedzy prawnoporównawczej oraz interdyscyplinarnej. Nie sposób jednak nie
dostrzec wzrastającego zainteresowania prawem sportowym w ostatnich latach
w Polsce zarówno po stronie ustawodawcy, jak i w kręgach naukowych oraz
prawniczych. Obszar krajowych regulacji normatywnych odnoszących się bezpośrednio do sportu systematycznie poszerza się. Tematyka prawa sportowego
staje się przedmiotem licznych konferencji i innych spotkań naukowych, a coraz
już częściej także wykładów akademickich na studiach wyższych kierunku prawo, administracja, na tych związanych z ekonomiczną sferą sportu czy wreszcie
na uczelniach sportowych. Poza tym z wieloma problemami prawnymi w obszarze sportu na co dzień stykają się też praktycy. W ślad za tego typu zainteresowaniem prawem sportowym powstaje coraz większa liczba publikacji naukowych odnoszących się do konkretnych problemów prawa sportowego. Brakuje
jednak na krajowym rynku wydawniczym opracowania monograficznego, które
w sposób kompleksowy, bliski konstrukcji podręcznikowej i zgodny z przyjętymi w literaturze światowej standardami traktowałoby o zagadnieniach prawa
sportowego. Wydaje się on odczuwalny nie tylko z perspektywy dydaktyki akademickiej, lecz również teorii prawa sportowego oraz praktyki jego stosowania.
Chodzi wszak o wyraźne uporządkowanie w literaturze krajowej zasadniczych
dla prawa sportowego problemów, począwszy choćby od jego definicji, funkcji
czy zakreślenia katalogu jego źródeł.
Niniejszy Leksykon ma wychodzić naprzeciw tego typu postulatom. W założeniu Autorów może być nie tylko pozycją bibliograficzną o stricte pomocniczym i uzupełniającym charakterze, ale także podstawowym kompendium
wiedzy na temat problemów prawa sportowego. Wydaje się wszakże zasadnym
uznanie go tak za przydatną lekturę wprowadzającą (wstępną) do nauki prawa
sportowego, jak i opracowanie wyjaśniające także te zagadnienia, które do tej
pory w literaturze krajowej w ogóle nie zostały omówione lub zostało to uczynione tylko pobieżnie. Oczywiście formuła Leksykonu, ograniczona do analizy
100 haseł, sprawia, że zapewne nie można uznać go za opracowanie kompletne. Niemniej Autorzy dążyli do tego, by w jego ramach możliwie równomiernie
omówić najważniejsze problemy prawa sportowego. Leksykon adresowany jest
do studentów (nie tylko kierunków prawniczych), prawników zajmujących się
prawem sportowym oraz innych osób zainteresowanych problemami prawnymi
współczesnego sportu. Wydaje się bowiem, że może on okazać się przydatnym
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Słowo wstępne
źródłem wiedzy dla podmiotów funkcjonujących na rynku sportowym, w tym
między innymi zawodników, trenerów, arbitrów, agentów sportowych, osób zarządzających organizacjami sportowymi, kibiców czy podmiotów zajmujących
się marketingiem sportowym.
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