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§ 1 Poswia góle
1. Orazom ni es Stozen Stutów BEST, z izą w Gma
Główy Polhi Warwej ający ę na Pla Polhi 1 .4
0-6 Warw.
2. Tur BGT odędi sę w ic  - 9 ita 27 o.
3. Tur odć się będi zni z amra san re
Orazo, dępy n ro innoj Turu w.b.ne.l.
§ 2 War uctta  tuju
1. Warem sic w Turu j zani sę na Tur poz toę
innoą w.b.ne.l o zapan poniń Regin Turu
or nizo gan Turu FIFA 1.
2. Lic cetów iący dał w Turu j gaca d 8. O ude
w Turu duj ejść złosń.
3. Zap o tej dędą się w eme 3.1.1 - 2.2.1.
4. Po zńce zaów or je li rew uctów.
5. Zapi gz aą obąze tać się w i Turu  gin poj ze
Orazo w uk retyj. W pyp nibeści óreli
z ac  je ej zaj sa erzy  is zew.

§ 3 Oraza tej
1. Tur od się na sah PS4. Jed tos kład ę z  on,
2 is la c, 2 aów o r ra ru/tezo.
2. Tur od się w óc az:
fa ro (zon osą zani  r roą loni),
fa caw.
3. W fa guw awcy tą pole  3 zeso
gu. Ucet rorą me n ade „każdy  ażdy”.
4. Mij w up usne ą na si lości byh uków
weług d:
za cęso/wyn ze ler  ec - 3 t,
za s  ec - 1 t,
za zeną w ez - 0 t.
za ke - 1 t
5. Do f ucwe se sę 2 ac  każde ru.
6. W pyp gy wic ą jeką ilść putów, o kności
deją kon:
beśre m,
bis am,
więka lść zot bak,
me rory  zac tac re Orazo Turu.
7. W fa pure gaz gyją me wług tu
pure – gaz zen od z Turu.
8. W pyp re w eliw za gy, m rotyg ę
w ut kac.

9. W fi Turu g  soą dóc ajsh ac  fa
pure.
1. Prer eców ółfiłow zizą się ze ą w ez
tec mic.
1. Mec zywą się w ozh on pez Orazo
w amra Turu. W pyp niwia sę na z
obązu z. „waw” - os, kóra ę ni siła, peg
me z yke :3.
§4 Zas ec
1. Mec zyw ą weług tępuący za:
ca tan połow  az guw - 6 i.
ca tan połow  az pure - 6 i.
po – behun
kak – włąco
san – włąco
ka – włąco
ka – don
pędość gy – nol
2. Usani kro są don  yłącem yt ob, doly
sym - ob tac.
3. Pre mm ad ma tę na sine sład, kro,
foc osępyh  re (ba mżliści di fci) r
don usen włas tyk.
4. W tac me gz a żliść doć 3 in. Zatmi g oże mć
mic yk  ryd dy  gaz oda łkę.

5. Gra ped z oką wy dużyn.
6. Ni duza sę ab  ed mu gły d ta sa rżyn. W pyp
ki awcy gający ędy bą me wyl a sa rżyn, doą
loni (ru mą) wyan t ac, tóry  erzeńso wu
dużyn.
7. O sa akiz sładów  ni Turu duj Orazo Turu.
§ 5 Poswia kńco
1. Pods wa Turu biązuą wys za zat  Ogóly
Regin Turu.
2. W pyp soów oędy rmi roą rotygącą je
Orazo Turu.
3. Jakwi t os bądź póby sta, w y:
ce rołąca się,
ocse zen pecko ga me,
używe błędów y kśloh ze Orazo jo
niro,
niro zowe l óli kłopwe(. kyk,
wyśmii, bażan na ce),
używe błędów y,
są su zano  gożą dywiką z Turu.
4. Orazo n po odedności  rem  unjoni Turu,
jeżel tąpiły n a k zazń nieżny d Orazo ra dań,
kóry ni mógł peweć lu tóry  mógł zaec.

Sędi główy re
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