
§ 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 StaCra II.

2. Lic cetów iący dał w Turu j gaca d . O ude 
w Turu duj ejść złosń.

3. Każdy cti m osać włas, płne t a t.ne Eur ra  
doą gą StaCra II: Leg of e Vod. Ni mżna ć na s Tri az 

Star.

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

5. Po zńce zaów or je li rew rużyn.
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6. Zapi gz aą obąze tać się w i Turu  gin poj ze 
Orazo w uk retyj. W pyp nibeści óreli 

z ac 
na  mic ot pi pisy  li rew.

§ 3 Oraza tej

1. Tur od się na pec PC.

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

3. W fa guw ra zają pole  os -osyc ru. Gra 
rorą me n ade „każdy  ażdy”.

4. Mec zyw ą w yte b f , ap t yra  zaze 
„osna m iwuc re gaz”.

5. Gra, kóry wy 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 - 3 t
 za s  ec - 1 t
 za zeną w ez - 0 t
 za ke - 1 t

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

8. W pyp, gy r maą jeką ilść putów, o kności du 
beśre m.



9. W fa pure gaz gyją me wług tu cow – 
peg od z Turu.

1. W fi Turu g  soą dóc ajsh ac  fa caw.

1. Gra, kóry rerą 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” - gaz, 

kóry ę ni sił peg me.

1. W pyp uznih obów ehzh a j zazan.

1. W pyp, w óry ra  może zć ukńco pepda ę me 
poóro.

1. Map :
Daba LE

Van Resh Sta
Eco LE

Habin Sta LE
Overh LE

Newk Prec TE
Whiw LE

1. Każdy c a biąze rewć na non na  Bat.n.

1. Kanł obązo d syth ac  ca gu >>NAZWA>>.
§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

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, 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
Rafł Karik


