
§ 1 Poswia góle

1. Ninzy la keśla ni ctit  BEST Gam Toren, 
zam ej BGT lu Turem.

2. Orazom ni es Stozen Stutów BEST, z izą w Gma 
Główy Polhi Warwej ający ę na Pla Polhi 1 .4 

0-6 Warw.

3. Tur BGT odędi sę w ic  - 9 ita 27 o.

4. Nadór a padłow  ucw regi ri saw Kom 
Sędis łożon :

� kona pok BEST Gam Toren
� os odedne  set ehz ozni tij BEST Gam 

Toren

5. Za bśre kak  gaz odadą opuwe d gy  t  ym 
osi nży sę kokać w rah orh. Opiow maą obąze 

pekć sawę do si ędise.

6. Pra  złasa plów o kakni sę z oun ry  
kan epłu/ os yzza re kan, kóra  zawć 

wyce mce ze gita.

7. Pods wa BGT zana sę poga hał fassih, 
natki r in zawń zanoh ze le p.

regulamin turnieju



§ 2 War uctta

1. Prewć na ni  kosć z ak udępic re BGT może kżda 
os, kóra ktu gun unu.

2. Udił w Turu g eknin moą bać sun, os ełnone r 
os ipłnone, kóre adą pin owi d awh inów.

3. W pyp gi sołow, pynne zec złonów użyn i mć 
sas ud or sić ważną lemaę suną (doza sę udł 
jej o neędące tut la  CS:GO or wóc la  Ovet).

4. W pyp gi dyalh, uct mu sić sas ud 
i pać ważną lemaę suną.

5. W ce jer do Turu nży włnić Forr Zgłosow, 
umco n ro w.b.ne.l o n wyceg ze gan 

korj y. Rejra zni pirna -mi.

6. Naz rżyn/Nic i mże zeć wurów, eści bźlih, 
sonów azwic, azwic, omtyn  inh obh 

zanoh ze le p.

7. W korh i mą uctzyć Człone Kom Sędise r 
Orazo.

8. Udił w oke j rówonn  accą nise rumu r 
wyżen go  petzi dyh ow pez Orazo zni 
z uwą z i 2 ira 17. o cni dyh ow (tet en.: Dz. U. z 

22 . Nr 1, o. 9 z óźn. .).

9. Ucet Turu w z escą do łu tej owązu ę do 
usze opłat  ysści  zł, w zyk udów Polhi 

Warwej  1 ł da załyc zniów. Pinąde  będą pezze 
na p oz i korów ibędyh o zbewo rerze 

tuju. Spo usze opłat ne ą pez Orazo n ro 
w.b.ne.l.



§ 3 Pra  obązi cti

1. Każdy cti BGT otm idfir owzaący  uctto r 
upnaący  rewi w eślo sef pezze t da r.

2. Na ti PW, gi dy sę BGT zana sę:
Wnona  sżywa lol, pe tyu r ażywa ntyów

woza  sżywe płków  tec, di zało t roe
używa pez Ucetów rętu łaśniące (ne dzy łuck)
poan i żywa rądeń moący załócić paę welo szętu 

elriz
woza welh ozów on ra th azędi

rowcina miłów elyc z omny be go 
Orazo.

3. Ucet po płną odedność za ręt etic weny  
te BGT. Dot to ówo t eccgo   pan urądeń.

4. Ucet doda  t ecc szętu zy  sawu, d en 
zaęci sow aż do  zoni.

5. Ucet zuj es ry tis pi  moce wcom 
pez nira.

6. Ucet m aw  głosa prani, ji ciłby adć na 
kote pz uru (dzy zec tenów) apóźni diń 
ped ne. Po t ri wys inle dkoh ogów/ 

sewów i będą rekan  będą wiązały sę z łame ram 
tuju.

7. Ucet m aw zyść i ksać z łash łuck, awu, 
myk  ren wiine gita z. re krą 

rorą(zana sę używa włash aów o ni).



8. Ucet m aw ożycć szęt awa pez nirów(yz 
i kat). Ucet mi dć orzam a szęt ze sze 

sawa.

9. Ze wlędu  k, że cły tej zewan t  ęzy lim, 
wyne t, y pa dużyn ówił płyn po s.

§ 4 Ododinść i Pra Orazo/ów

1. Ododinść Orazo gac ię jee d cy wyc 
w ijym lae  dyz łąci dałań Orazo l oób ze 

ni upżnih aący na  reacę założeń tuju.

2. Orazo m wo  niwa si Eten BGT na ni BGT w e 
zane powści  diłan or ky nazń za niso 

remi re Ucetów.

3. Orazo m wo len Ucet lu g usęci z en Turu 
w a złama z nise rumu, złama z remiów 

dozący poceólyh ogk a tże w zyk:
zawń nityn  szen z aw,

kazży,
świeg łóce pebu re,

poa naww lu pełny dah ow,
nisoa sę do ceń pedwi Orazo.

§ 5 Poswia Końco

1. Orazo dłoży welh arń w e zeni pidłow regu 
Turu.

2. 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.



3. W pyp jahwi zozń wyądoc re Ucet, Orazo 
obąży Ucet koą, będącą róworścią dony zizeń. Kwo 

będi san ze Orazo  ni peg ocj.
4. Wykz ię możliść zay ndy cej  kil piężny  

na ną nadę rezą.

5. Orazo n pow żadh ozów osyc re Ucet w iązu 
z ułem  onse z ąti któw zeni nod.

6. Orazo n po odedności  załan osób zeh iwązah 
z Turem, óre ą pynść sod Ucetwi  jo jąto.

7. Orazo n po odedności  eszęśli pa sób o 
usdi szętów ażący do ctiów unu. Orazo n 

odad  zo ptałe w yk adży, pżar, za woą or rew 
w ote pądu.

8. Orazo zre si po d an  egin.

Sędi główy re
Rafł Karik


