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     „I znowu się spotykamy…” tytuł pierwszego Czadka w tym roku szkolnym. 

Istotnie, starsi Czackiewicze spotykali się już z Czadkiem, jednak były to 

spotkania częste i krótkie. Reaktywacji gazetki trudno się doliczyć. Można 

powiedzieć, że tradycją Czackiego jest nowy Czadek na nowy rok nauki. Nam 

taka sytuacja nie odpowiada. Uważamy, że Czacki zasługuje na porządną 

gazetkę nie tylko w czasie festiwalu, ale przez cały rok. Gazetkę, w której 

będzie można zyskać choć trochę doświadczenia współpracy w zespole, i która 

będzie potrafiła zaciekawić. Oczywiście wiele mamy do zrobienia. Czeka nas 

przede wszystkim pokaźna konkurencja: smartfony, obiad lub piłka na długiej 

przerwie, potrzeba pouczenia się do sprawdzianu czy nawet kawa z automatu. 

Jednak w innych szkołach dają sobie radę. Czemu nie spróbować u nas? Dlatego 

zapraszam do lektury tego wydania, a także do bycia wyrozumiałym. To nasze 

pierwsze kroki. Moje w roli naczelnego również :) 

Tymoteusz Ogłaza, klasa IId 

Czas na mat-fiz! 

Spis treści: 

 Ech, te pierwszaki! str. 3 

 Jak mówić? str. 4 i 5 

 Pocztówki biegnące przez świat str. 6 i 7 

 Co czytać w październiku? str. 8 

 Kompotworność str. 9 
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 dawka humoru str.11 

Słowem wstępu... 
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Ech, te pierwszaki! 

     Skończył się wrzesień. Dla mnie był to pierwszy miesiąc szkoły. Dla 

rocznika ‘98—pierwszy miesiąc Czackiego :) Wszyscy drugo– i trzecioklasiści 

przyznają chyba, że było to widać. Nasza szkoła po raz kolejny przyjęła 

maksimum chętnych, co w połączeniu z jej rozmiarami doprowadziło do 

korków. Szczególnie zablokowane zostały schody i korytarz przy gablocie 

z planem lekcji. Wejście też nie należało do najluźniejszych (chociaż tam 

zawsze jest tłoczno). Jednak nie ma na co narzekać. W końcu takie problemy we 

wrześniu to norma. Sami byliśmy ich powodem rok czy dwa lata temu. Każdy 

musi sam nauczyć się dobrze przylegać do ścian, omijać „godziny szczytu”, 

a przede wszystkim korzystać ze schodów po drugiej stronie. Zresztą już pod 

koniec miesiąca zrobiło się luźniej. W końcu można było szybko dojść pod salę  

i uczyć się niemieckiego w spokoju. A tak na poważnie to wszyscy przecież 

cieszymy się, że nowi uczniowie są w szkole. Mogą się odbyć lekcje 

festiwalowe, sekcje mają swoje nabory, tworzą się nowe grupy na FB i jest 

komu książki sprzedać. A na samym końcu następuje Czadek-reaktywacja! 

/tokto 

Ważne terminy:  

14 października! 

Ślubowanie klas 

pierwszych 

Bardzo ważna 

uroczystość, podczas 

której zobowiązujecie 

się do bycia tacy, jak 

wasi starsi koledzy… 

no, może jednak lepsi 

17 października! 

Oddanie scenariuszy 

Jak powszechnie 

wiadomo, Festiwal 

Teatralny to Czacki, 

a Czacki to festiwal        

(+ nauka oczywiście) 

28 października! 

Tadealia 

Imieniny Tadeusza 

Czackiego to świetny 

moment na zmianę 

samorządu, chociaż 

krąży plotka, że opinia 

publiczna nie puści 

obecnych konsulów 
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     Każdy posługuje się jakimś językiem 

i zazwyczaj potrafi zamienić swoje myśli na 

słowa, robiąc to nie do końca świadomie. 

Przypomnijcie sobie lekcje gramatyki na 

polskim w podstawówce czy w gimnazjum. 

De facto poznawaliście tam naukowe 

terminy określające rzeczy już wam znane, 

którymi posługiwaliście się na co dzień. 

Części mowy, zdania, wkuwanie 

przypadków z pytaniami (zamiast 

zrozumienia ich funkcji, co uważam za 

niedorzeczność), rozkład logiczny zdania. 

Niektórych to ciekawiło, ale większość 

frustrowało. Frustrowało to, że mają się 

uczyć znanego im języka. Wydaje się, że 

oprócz tej próby „nazwania języka”, która 

sama w sobie nie jest szkodliwa, szkoła 

próbuje narzucić również pewien wybrany, 

„literacki” rodzaj języka. 

     Jak mówić? Czy tak jak nakazują 

akademickie autorytety, Rada Języka 

Polskiego, poloniści w szkole? Czy może 

tak jak w domu, na osiedlu, w środowisku? 

Według mnie rozwiązanie jest proste: 

w szkole czy w sytuacjach formalnych 

należy posługiwać się literacką wersją. 

Lepiej dostać dobrą ocenę z polskiego, 

uzyskać więcej punktów na maturze, 

w rozmowie formalnej zabłysnąć 

„poprawną” polszczyzną, jaką niewątpliwie 

jest język literacki. To jednak nie oznacza, 

że tak mamy mówić zawsze! Trzeba 

odróżnić rejestr potoczny od tego 

oficjalnego. Mówmy po swojemu. Nie 

poprawiajmy innych, bo to się mija z celem 

(tylko ich denerwujemy :)). Nie niszczmy 

naszej, prawie nieistniejącej, różnorodności 

językowej i dialektologii, która 

w porównaniu chociażby z angielską jest 

totalnie nudna. 

     Tak, przemówmy do naszej tolerancji 

językowej. Przeświadczenie, iż ktoś mówi 

"błędnie", w takim znaczeniu, w jakim 

powszechnie funkcjonuje, nie ma sensu. 

Jeżeli ktoś powie „poszedłem”, oznacza to 

tylko, że to słowo zmieniło formę (i trochę 

zatoczyło krąg: prasłowiańskie *šьlъ jesmь, 

porównaj rosyjskie я шёл), co zdarzało się 

często i będzie się zdarzać. Popularne są też 

błędy logiczne: „gdzie?” nie pyta już tylko 

o miejsce, ale i o kierunek, cel, wypierając 

„dokąd?”. Przykładowo: „Gdzie idziesz?    

Do sklepu”, zamiast „Dokąd idziesz? Do 

sklepu”. Powinno się raczej odpowiedzieć:  

Jak mówić? 
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„Gdzie idziesz? Na chodniku”. No właśnie, 

ale teraz „gdzie?” po prostu przejęło funkcję 

„dokąd” i nikt nie widzi problemu. 

Następnym przykładem może być coraz 

częstsze używanie „kogo?” zamiast „czyj/a/

e/ich?”. Można to tłumaczyć swoistą 

ekonomią języka: po co używać i odmieniać 

„czyj”, skoro wystarczy wziąć gotowe 

„kogo”, zdatne do każdej sytuacji. To 

wszystko dzieje się wbrew 

preskryptywistom, czyli ludziom, którzy 

uważają, że istnieje tylko jedna jedyna 

poprawna wersja języka. 

     Oczywiście są to dosyć płynne procesy, 

ponieważ tak się zmienia język. Niektórzy 

zaś uważają, że forma funkcjonująca za ich 

życia jest w jakimś sensie 

najodpowiedniejsza i należy spetryfikować 

ją po wsze czasy. Co można uznawać za 

błąd w myśl tego artykułu? Niemożność 

zrozumienia i skomunikowania się w danej 

chwili, a mogą też dojść błędy stylistyczne, 

ale to trochę inna sprawa. Najbardziej 

spektakularne chyba, oraz w pełni 

podchodzące pod definicję błędu, będą 

problemy składniowe (wcześniej zostały 

wymienione zmiany semantyczne 

i fonetyczne). Do takich można zaliczyć: 

„Mówiłem mu, niebieski do pasuje że 

czerwonego.” Takie zdanie jest zupełnie 

niezrozumiałe. Natomiast większość     

zmian fonetycznych, ortograficznych, 

typlogicznych, we frazeologii, w stylistyce 

to norma. Język przyszłości tworzy się 

wokół nas, ale niepostrzeżenie oraz pod 

łatką „błędu”. 

     Morał jest krótki: zostawmy język 

„niewidzialnej ręce historii” i mówmy, jak 

mówimy, nastrająjąc się jednak zawsze do 

odbiorcy. Obserwujmy ten fascynujący 

proces z naukową pokorą i kamiennym 

spokojem. 

/von Südpreußen  

Pierwsze spotkanie 

chętnych na kurs 

języka norweskiego:  

10 października 

14.00 

Sala 5 
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     Minął czas wakacji, 

a wraz z nim zagraniczne 

wyjazdy, wypady nad Bałtyk 

lub w polskie góry.         

Przez najbliższe miesiące 

jesteśmy skazani na jedno 

i to samo miasto,  

a najbliższą wycieczką 

może być weekendowa 

wizyta u dziadków. 

Jedynym śladem po 

ukochanym lecie pozostały 

powoli odbierane resztki 

kartek pocztowych, które – 

zagubione podczas wakacji 

– dopiero teraz docierają do 

swoich nadawców. Pojawia 

się jedna, po tygodniu 

druga… i koniec. 

W tym roku z dumą 

można włożyć do 

pudełka w sumie cztery 

kartki: dwie z nad Bałtyku, 

po jednej z Grecji i z Włoch. 

Tymczasem wasz znajomy 

wysyła wiadomość, że 

odebrał kolejną, widokówkę 

z Australii. Chcecie 

wiedzieć, dlaczego skrzynki 

pocztowe waszych 

znajomych są wiecznie 

wypchane pocztówkami 

z całego świata, a wasze 

świecą pustkami nawet 

latem? Odpowiedź stanowi 

jedno, proste hasło: 

Postcrossing. 

     Postcrossing to serwis 

społecznościowy służący 

wymianie kartek 

pocztowych między 

ludźmi z całego 

świata. Akcja została 

zainicjowana przez 

portugalskiego studenta – 

Paula Magalhãesa – który 

w czerwcu dwa tysiące 

piątego roku przy użyciu 

jedynie starego komputera, 

od lat kurzącego się 

w szafie, założył stronę 

o nazwie postcrossing. Jego 

głównym celem było 

nawiązanie znajomości 

z ludźmi w każdym wieku, 

każdej rasy, narodowości 

i płci, mieszkających 

w najróżniejszych krajach, 

a których łączyło 

zamiłowanie do wysyłania 

widokówek. Magalhães nie 

spodziewał się jednak tak 

wielkiego odzewu, które 

nadeszło nie tylko 

z najdalszych 

krańców 

Portugalii, 

ale i innych zakątków 

świata. Serwisem 

społecznościowym 

szybko zainteresowały 

się media, sprawiając, 

że akcja nabrała jeszcze 

większego tempa. Już po 

dwóch latach świętowano 

pierwszy milion wysłanych 

kartek, a do dzisiaj zebrało 

się ich ponad dwadzieścia 

pięć milionów, nadanych 

przez prawie pięćset tysięcy 

użytkowników. 

     Po 

wprowadzeniu 

i przedstawieniu 

pokrótce historii 

chciałabym przejść do 

najbardziej wyczekiwanej 

części: jak wziąć udział 

w tym przedsięwzięciu?    

Do rozpoczęcia zabawy 

potrzebujemy jedynie: 

komputera, Internetu i kilku 

widokówek z okolic domu 

lub innych odwiedzonych 

przez nas miejsc.   

Pierwszym krokiem jest 

zarejestrowanie się na 

stronie postcrossing.com.   

Pocztówki biegnące przez świat 
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Po podaniu swojego adresu 

i założeniu konta, jesteśmy 

gotowi do rozpoczęcia 

zabawy. Szczęśliwi na 

swoim świeżo założonym 

koncie udajemy się do 

zakładki send your card. 

Teraz czeka na nas 

najbardziej emocjonująca 

część gry – losowanie 

adresata. Komputer 

zdecyduje, czy nasza 

pocztówka poleci do 

Australii, Chin czy też nieco 

bliżej do Niemiec lub 

Ukrainy. Nawet jeśli kraj się 

nam nie spodoba, zasady 

akcji twardo mówią, że 

obowiązkowo należy wysłać 

wylosowanej osobie kartkę. 

Oprócz adresata przy 

losowaniu zostaje również 

podany specjalny ID, dzięki 

któremu po otrzymaniu 

kartki nadawca będzie mógł 

zarejestrować ją do systemu. 

Później role się odwracają 

i tym razem pocztówka 

zostaje wysłana do nas. 

Dzięki zasadzie jeden za 

jeden, zawsze mamy 

pewność, że mimo często 

długiej tułaczki, jakaś kartka 

wreszcie trafi w nasze ręce. 

     Na samym końcu 

chciałabym dodać, co    

mnie osobiście zauroczyło  

w akcji. Może powinnam 

wspomnieć o powitaniu na 

stronie, które codziennie 

wita nas w innym języku? 

Albo też o tym, ile radości 

sprawia dowiedzenie się, że 

wysyłasz kartkę swojej 

rówieśniczce z Tajwanu? 

Według mnie jednak 

najcudowniejszy jest 

moment zajrzenia do 

skrzynki, w której  

spomiędzy białych kopert            

pełnych rachunków nagle          

mruga do ciebie                    

kolorowa kartka. Często     

pognieciona, z nieuchronnie 

pozaginanymi rogami, ale 

sam jej widok przyprawia 

o szeroki uśmiech. Od razu 

trzeba sprawdzić, skąd 

przyszła. Ze Szwecji? 

Japonii? A może Nowej 

Zelandii? No i czym tym 

razem nadawca zdecydował 

się z nami podzielić? 

Niektórzy uczą paru słów 

w swoim języku, inni 

wspominają o znanym 

u nich zabytku, nieliczni 

opisują charakterystyczne 

dla ich kultury święto. 

Każda widokówka jest 

wyjątkowa i każda warta 

ponownego podziękowania 

samemu sobie, że jednak 

zdecydowało się wziąć 

udział w tej cudownej 

zabawie. 

/Nina 
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Co czytać w październiku? 

     Nowy miesiąc zapowiada mizerną pogodę, więc jak    

zwykle zamierzam polecić trochę nie najnowszych już                

książek do poczytania w chłodne, jesienne wieczory. 

Propozycja pierwsza: „Cierpienia młodego Wertera” 

     Nie, nie. Tylko żartowałam :) Nie chcemy jesiennego 

przygnębienia, „smutasy” na bok! Ciekawym wyborem są 

natomiast opowiadania Aleksego Tołstoja, które tworząc 

atmosferę grozy, sprawdzają się świetnie jako nocna lektura. 

Jeśli ma się mocne nerwy oczywiście. Niestety, nie jest     

łatwo je odnaleźć. Rozsiane są po różnych zbiorach, 

a w bibliotekach częściej znajdziemy raczej twórczość innego 

Aleksego Tołstoja. Najwyraźniej nazwisko zobowiązuje 

i każdy Tołstoj raczył coś w swoim życiu napisać. 

Szczęśliwcom, którzy natkną się na odpowiednie zbiory 

polecam „Rodzina wilkołaka” oraz „Fauna”. 

Propozycja druga: „Duma i uprzedzenie” Jane Austen 

     Zawsze polecam tę książkę, głównie dlatego, że humor Jane Austen jest naprawdę 

świetny i wart uwagi, a jej książki są lekkie oraz przyjemne. Myślę, że warto                      

też przeczytać „Mansfield Park”, a także „Opactwo Northanger”. 

Propozycja trzecia: Haruki Murakami! 

     W ostatnim czasie moją uwagę szczególnie przykuł 

„Bezbarwny Tsukuru Tazaki i lata jego 

pielgrzymstwa”. Ta książka ma niezwykłą moc 

kojenia nerwów, a zarazem dobrze się ją czyta. Co do 

fabuły uważam, że opisywanie jej tutaj jest zbędne, bo 

jeśli ktoś chce przeczytać, to przeczyta. Sam zarys jest 

zawsze na odwrocie książki. Trzeba tu jednak dodać,   

że u Murakamiego fabuła potrafi być dość 

skomplikowana. 

Oto spis książek do przeczytania na październik. 

Miłej lektury! 

/Yanyon 
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Kompotworność 
     XXI wiek. Smartwatche, iPady, tablety, 

Playstation, XBoxy, bezprzewodowe 

dodatki i Google Glass niczym wisienka na 

wirtualnym torcie. Podczas rozmów              

ze znajomymi wielokrotnie słyszę  

o wymarzonych gadżetach i nowo nabytych 

urządzeniach, ich wadach, zaletach oraz 

cenach. Niestety, takie rozmowy są dla mnie 

niczym lekcja matematyki - słucham 

uważnie, kiwam głową, a w duchu modlę 

się, by nikt nie zapytał mnie o coś 

konkretnego, ponieważ rozumiem z grubsza 

co siódme słowo. Czy możliwe, abym była 

jedyną nastolatką, która ma takie odczucia? 

     Czy tylko mnie zdarza się niechcący 

kliknąć myszką i skazać domowników na 

długie czekanie, podczas gdy komputer 

przeprowadza aktualizację? (czymkolwiek 

by ona nie była) Głowić się kilka godzin nad 

wydrukowaniem paru stron, ponieważ 

drukarka nie chce działać bez kabelka? 

Nigdy też nie udaje mi się podłączyć 

pendrive’a przedtem nie obracając go 

przynajmniej sześć razy. Łatwo się 

domyślić, że informatyka nie jest moim 

konikiem. Używanie komputera podczas 

lekcji, pod surowym wzrokiem nauczyciela,  

zawsze wiązało się z ogromnym stresem. 

Gdy tylko coś się zacięło, od razu 

panikowałam przekonana o swojej winie 

i nieodwracalnym uszkodzeniu szkolnego 

komputera. Oczyma duszy widziałam 

czarny dym, powoli sączący się z monitora 

oraz topiące się kabelki. 

     Jeszcze bardziej niż komputery 

onieśmielają mnie smartfony. Kiedyś były 

„tylko telefonami”, a jeśli miały kolorowy 

wyświetlacz to luksus! Teraz - odtwarzają 

muzykę, łączą się z Internetem, fotografują 

i robią tysiąc innych rzeczy. Owszem, 

korzystam regularnie z komórki, ale 

przypuszczam, że nie znam nawet połowy 

jej funkcji – kto wie, może nawet gotuje  

(szkoda, że nie sprząta). 

     Nie oznacza to, iż kompletnie nie   

umiem obsługiwać wynalazków bardziej 

skomplikowanych od ołówka. Podstawowe 

umiejętności w miarę opanowałam, potrafię 

nawet pisać w Wordzie (albo Tak 

Przynajmniej mi się WYDAJE). Mam   

jednak wrażenie, że moja technologiczna 

ignorancja przynosi pewne korzyści. 

Sporządzanie obszernych notatek 

długopisem nie sprawia mi problemów, 

mam czas na książki i malowanie, umiem 

spędzić go ciekawie w towarzystwie 

znajomych bez używania komputera, a brak 

WiFi nie dyskwalifikuje potencjalnego 

miejsca spotkania. Przede wszystkim jednak 

potrafię naprawdę pobyć z drugim 

człowiekiem. Popatrzeć w oczy zamiast na 

zdjęcie profilowe, czytać język ciała, a nie 

tylko wiadomości na czacie, zobaczyć  

uśmiech,  a nie emotikonkę. Dla mnie to 

naprawdę cenne i chciałabym się tym 

podzielić. Życzę Wam chwilowego braku 

zasięgu. 

/Klementita 
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Pavlova z bitą śmietaną i owocami 

     W tej części gazetki zamieszczane będą przepisy, które znacznie przysłodzą Wam 

codzienne posiłki. Inspiracji dostarczać będzie znana blogerka i mistrzyni czekolady. Jak 

przyrządzić domową Nutellę czy super szybkie rogaliki francuskie? Tych 

przepisów możecie śmiało szukać na blogu: slodkamania.blogspot.com. 

Czytelnicy Czadka dostają również niepowtarzalną okazję do zapoznania się ze 

sposobem na białą pavlovę z owocami. Polecamy miłośnikom kuchni, 

a przede wszystkim smakoszom. 

Składniki:  

5 białek,  

szczypta soli,  

1 niepełna łyżka białego octu winnego (lub soku z cytryny),  

150 g cukru,  

czubata łyżeczka mąki ziemniaczanej,  

Ponadto:  

500 ml śmietanki kremówki,  

maliny i borówki,  

starta czekolada 

Wykonanie:  

Nastawiamy piekarnik na 180 stopni. Białka ze szczyptą soli ubijamy na sztywno. 

Następnie dodajemy ocet winny lub sok z cytryny i znowu miksujemy. Powoli, cały czas 

miksując, dodajemy cukier i mąkę ziemniaczaną. Po odwróceniu miski do góry nogami 

masa nie powinna wypływać (ryzykowne, ale ja zawsze tak robię ). Na blachę do pieczenia 

wykładamy papier do pieczenia, posypujemy cukrem pudrem, aby beza łatwo odchodziła. 

Wykładamy ubitą masę na kształt koła, ze środkiem kilka centymetrów niżej niż boki. 

Zmniejszamy temperaturę do 

120 stopni i od razu wsadzamy 

bezę. Pieczemy przez 2h, 

a potem zostawiamy bezę 

w piekarniku najlepiej na całą 

noc (minimum kilka godzin). 

Przed podaniem ubijamy 

śmietankę i wykładamy na 

bezę. Ozdabiamy owocami 

oraz posypujemy startą 

czekoladą. 

Smacznego! 



 Str. 11 dawka humoru 

Koń jaki jest, każdy widzi 

Jak nazywa się… 

Koń w filharmonii? 

- Końcert 

Koń w puszce? 

- Końserwa 

Konie gromiące Arabów? 

- Rekońkwista 

Wojna koni? - Końflikt 

Koń-kanar? - Końtroler 

Koń znad Bosforu? 

- Koństantynopol 

Przemycany koń? 

- Końtrabanda 

Smażony koń? 

- Końfitura 

Koń na zawodach? 

- Końkurs 

Szarża koni? - Końtratak 

Połamany koń? 

- Końtuzja 

Koń inżynier? 

- Koństruktor 

Koń-ptak? - Końdor 

Koń w Watykanie? 

- Końklawe 

Koń w słoiku? 

- Końcentrat 

Koń mordujący Indian? 

- Końkwistador 

Koński pomysł? 

- Końcept 

 

 

Koń-transporter? 

- Końtener 

Fioletowy koń na     

żółtym tle? 

- Końtrast 

Namacalny koń? 

- Końkret 

Zadowolony koń? 

- Ukońtentowany 

Koń-urzędnik? - Końsul 

Końskie drgawki? 

- Końwulsje 

Koń-eskorta? 

- Końwojent 

Koń zmieniający 

wyznanie? 

- Końwertyta 

Koń przetwarzacz? 

- Końwerter 

Końskie zgromadzenie? 

- Końwent 

Koń z gumki? - Końdom 

Koń-kwiat? - Końwalia 

Koń z Genewy? 

- Końwencja 

Strój sarmackiego konia? 

- Końtusz 

Koń o wielkiej 

powierzchni? 

- Końtynent 

Koń-następca? 

- Końtynuator 

Koń-lada? - Końtuar 

 

Koń walczący o twoją 

dziewczynę/chłopaka? 

- Końkurent 

Koń-jezuita? 

- Końtrreformator 

Koń-intrument? 

- Końtrabas 

Końskie zezwolenie? 

- Końcesja 

Zagęszczanie koni? 

- Końdensacja 

Koń-dowódca floty? 

- Końtradmirał 

Końskie podziemie? 

- Końspiracja 

Tajne układy koni? 

- Końszachty 

Koń-doradca? 

- Końsultant 

Spożywanie konia? 

- Końsumpcja 

Koń-ustawa zasadnicza? 

- Koństytucja 

Koń na nocnym niebie? 

- Koństelacja 

Koń do gier? - Końsola 

Wyświęcanie konia? 

- Końsekracja 

Koń u Mickiewicza? 

- Końrad 

Koń-skutek? 

- Końsekwencja 

/Końgresman 



Zasady Mistrzostw Czackiego w piłce nożnej:  

- mecz trwa 2x20 min. z możliwością                

doliczenia niewielkiej ilości czasu,  

- zespół składa się z 5 zawodnikow (4+bramkarz),  

- gramy do krawężników, nie do linii końcowych 

boiska,  

- gramy bez wślizgów,  

- piłkarz musi zejść z boiska zanim wejdzie na nie jego 

zmiennik (pod karą minutową),  

- sędzia ma prawo ukarać zawodnika karą minutową 

(np. 1, 2, 5, 10 min.), a nawet całkowicie wykluczyć go 

z meczu (przyznaje wtedy karę minutową, po której 

może wejść inny zawodnik). Zawodnik może być 

wykluczony również na przyszłe mecze lub na całe 

zawody,  

- gra nie fair play będzie surowo karana przez sędziów,  

- wznowienia po autach wykonujemy z nogi,  

- nie ma spalonych,  

- podczas wolnego pośredniego tylko 2 zawodników 

drużyny broniącej może stać w polu karnym,  

- gdy są zgłoszone 2 zespoły z jednej klasy wystawienie 

jakiegoś gracza w obu to dyskwalifikacja z całych 

zawodów 
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