hearthstone
§ 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 Herso.
2. Lic cetów iący dał w Turu j gaca d . O ude w
Turu duj ejść złosń.
3. Zap o tej dędą się w eme 2.2.1 - 1.3.1.
4. Po zńce zaów or je li rew rużyn.
5. Zapi gz aą obąze tać się w i Turu  gin poj ze
Orazo w uk retyj. W pyp nibeści óreli z
gaz  eg es sa wan ewy z it erj.

§3 Oraza tej
1. Tur od się na pec PC.
2. Tur je rory w yte BO3,  ryd inłu j to BO5.
3. Tur rory j w yte Dob Eliti. – gaz
peg pecz o re dan.
4. Pirzy c, tóry r  ry wuj  asępe r. W
pyp BO5 ze gać 3 y.
5. W fi Turu g  soą dóc ajsh ac  fa caw.
6. Prer eców ółfiłow zizą się ze ą w ez ze mic.
7. Mec zywą się w ozh on pez Orazo w
hanam Turu. W pyp niwia sę na z
obązu z. „waw” - os, kóra ę ni siła, peg
me z yke :2, ądź 0:  pyp fiłu tej.
§4 Zas ec
1. Pre mm, ażdy c us ekwać tec ohów, 
pyp fiłu, cer.
2. Każdy c i mże mć więce ż jeą taę do  sa
bora.
3. For ti t and.
4. Tur będi rry w ome Las Her Stan, ed li n ażdy
ete będi bon.

5. Zwyęza zwi s arć sog ota r alę na
naępą rorę, peg mu żyć pozo nużywo
bora  ti.
6. Gra mą zić so ti piędy ci.
7. Zabon t ina ta w as me, piędy
rormi.
8. Z każde ry cęza s obąza  zoni zut ka
końco po żde zwe r resen go
orzawi.
§ 5 Poswia kńco
1. Pods wa Turu biązuą wys za zat
w 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 sot,
niro zowe l óli kłopwe(. kyk, yśmii,
obżan na ce),
używe błędów y,
są su zano  gożą dywiką z Turu.
4. Orazo n po odedności  rem 
fucowi Turu, jżel 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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