
§ 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 Ovet.

2. Lic dżyn ący dał w Turu j gaca d . Jeżel za 
cętyh acąco ędi tę libę pekzć zoną zonon elac 

on.

3. Każdy cti m osać włas, płne t a t.ne ra  doą 
gą Ovet, re Eur.

4. Zap o tej dędą się w eme 3.1.1 - 2.2.1.

5. Ewele lic on odędą się w eme 2.2.1 - 1.3.1.

overwatch



6. Po zńce zaów or je li rew rużyn. O zaliwi 
się do ne cy konść złosń.

7. Zapi gz aą obąze tać się w i Turu  gin poj ze 
Orazo w uk retyj. W pyp nibeści óreli 

z ac  mic użyn ta pa pesa  li rew.

§ 3 Oraza lic on

1. Elice dają się w ic 7..27 - 1.3.1.

2. Drużyn taą polo  gu, z óry do Turu zlije ę 
1 ajsh użyn.

3. Po zac ose głos ten ru.

4. W każde ne dżyn zylo  sie mą 3 i n ege m.

5. O doład di  gone m deją kano dużyn.

6. Na k mae kanów otą wyłan ta d osłyc rużyn 
z up.

7. Mec ozwy s  syme ‘’be f e’’ (b)

8. Usani g ods ini są idce j das ne.

9. Po zńce me, kin użyn cięsi wyła m e zut ra 
porający gą. 
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1. Po zńce wysc eców uwe ą wy dużyn ług 
naępuące nci:

 za cęso l gaą wawe 3 t
 za s  k
 za żkę 0 t
 za ke -1 t

1. Z każde ru  Turu kfi się dużyn  ajęką ilścią putów.

1. W pyp, ki rużyn ą tę saą ilść putów o wi dyj 
beśre m BO1.

1. W pyp ki rużyn e rraą międy bą me w eme 5 i d 
da zozęci de r, ob dużyn tymą ze nów.

§ 4 Oraza tej

1. Tur od się na pec PC.

2. Tur od się w óc az:
 fa ro (dużyn taą zane  r roą loni),
 fa caw.

3. W fa guw rużyn taą polo  cer py, p te rżyn 
w ażde. Drużyn gyją me n ade „każdy  ażdy”.

4. Mec zyw ą w yte “be f ” (BO1), ma s yba n ade 
„osna m iwuc re kanów”.

5. Drużyn, kóra wa dca ę je wyan re ru mą.



6. Mij w up usne ą na si lości byh uków eług 
za:

 za cęso w ez/ wyn ze ler  k
 za s  ec  p
 za zeną w ez  k
 za ke -1 t

7. Do f ucwe se sę nap dużyn  ajęką ilścią putów.

8. W pyp gy rżyn ą jeką ilść putów, o kności du 
kon:

 beśre m
 ilść zot putów
 pon ez iędy m epłam.

9. W fa pure dużyn gyją me wług tu cow – 
dużyn zen od z Turu.

1. W fa pure w zyk es ez ote póro.

1. W fi Turu gą ze ą di nep dżyn  az haj.

1. Zesły, kóre zeją w ółfi zizą się ze ą w ez  tec mic 
w yte „be f ”.

1. Mec zywą się w ozh on pez Orazo w amra 
Turu. W pyp niwia sę na z obązu z. „waw” - 

dużyn, kóra ę ni siła peg me.

1. W pyp uznih obów ehzh a j paan.



§ 5 Zas ec

1. Usani
 a)  Zes ruł

zew uł - ryza
    

b)   Ope m

roj a - po z
konść ma - pona m
poót o cal - po z

  
c)   Ope berów

ogce wy borów - 1 a rżynę
ogce wy ról - ba

możliść zi bora - wł.
odzi jo sy he - wył.

d)   Ope rri

 duża pepwość - wł.
 foła t gy: kra - do  ygj (elac/fa ro) / do      

wyn (fa caw)
  moka zow - 1%
 moka bażeń - 1%
 moka len - 1%

 moka sykści ładi seznści - 1%
 moka ca cewi n odzi - 1%

 moka ca doni zności - 1%
 ba sóre - wył.

 ba pów ro - wył.
 ba póre - wł.

 ba nma  śmi - wył.



2. Map:
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§ 6 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 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  unjoni Turu, 
jeżel tąpiły n a k zazń nieżny d Orazo ra dań, 

kóry ni mógł peweć lu tóry  mógł zaec.

Sędi główy re
Rafł Karik


