
Terminarz	  gier	  –	  sobota,	  20	  czerwca	  2015	  
	  

	   Dziewczęta	  o	  miejsca	  1-‐8	   Dziewczęta	  o	  miejsca	  9-‐16	   Chłopcy	  o	  miejsca	  1-‐8	   Chłopcy	  o	  miejsca	  9-‐16	  

	   KS	  Orzeł	  Piaski	  Wielkie	  
ul.	  Niebieska	  2	  

SP	  91	  	  
os.	  Handlowe	  4	  A	  

ComComZone	  
ul.	  Ptaszyckiego	  6	  

SP	  91	  	  
os.	  Handlowe	  4	  B	  

8:30	   Wieniawa	  -‐	  Legnica	  (E)	   Końskie	  -‐	  Nowe	  Piekuty	  (G)	   Ostróda	  -‐	  Poznań	  (P)	   Tomaszów	  M.	  -‐	  Grodków	  (S)	  

8:55	   Otmuchów	  -‐	  Ryjewo	  (E)	   Piotrków	  Tryb.	  -‐	  Gniezno	  (G)	   Kwidzyn	  -‐	  Płock	  (P)	   Białystok	  -‐	  Zawiercie	  (S)	  

9:20	   Łuków	  -‐	  Żagań	  (F)	   Dzikowiec	  -‐	  Reszel	  (H)	   Kraków	  -‐	  Koszalin	  (R)	   Łuków	  -‐	  Łańcut	  (T)	  

9:45	   Wąbrzeźno	  -‐	  Szczecin	  (F)	   Żory	  -‐	  Wilczyska	  (H)	   Legnica	  -‐	  Kielce	  (R)	   Świebodzin	  -‐	  Bydgoszcz	  (T)	  

10:30	   IVE	  -‐	  IVF	  (m	  7)	   IVG	  -‐	  IVH	  (m	  15)	   IVP	  -‐	  IVR	  (m	  7)	   IVS	  -‐	  IVT	  (m	  15)	  

11:00	   IIIE	  -‐	  IIIF	  (m	  5)	   IIIG	  -‐	  IIIH	  (m	  13)	   IIIP	  -‐	  IIIR	  (m	  5)	   IIIS	  -‐	  IIIT	  (m	  13)	  

11:30	   IE	  -‐	  IIF	  (półf	  1	  -‐	  4)	   IIG	  -‐	  IIH	  (m	  11)	   IP	  -‐	  IIR	  (półf	  1	  -‐	  4)	   IIS	  -‐	  IIT	  (m	  11)	  

12:00	   IIE	  -‐	  IF	  (półf	  1	  -‐	  4)	   IG	  -‐	  IH	  (m	  9)	   IIP	  -‐	  IR	  (półf	  1	  -‐	  4)	   IS	  -‐	  IT	  (m	  9)	  

Mecze	  finałowe	  na	  Tauron	  Arenie	  

15:00	   Mecz	  o	  3	  miejsce	  dziewcząt	  

15:30	   Mecz	  o	  3	  miejsce	  chłopców	  

16:00	   Mecz	  o	  1	  miejsce	  dziewcząt	  

16:30	   Mecz	  o	  1	  miejsce	  chłopców	  
	  

	  
	  

Informacja	  organizatorów	  
Prosimy	  o	  potwierdzenie	  wcześniejszego	  wyjazdu	  z	  Krakowa	  (rezygnacja	  z	  noclegu	  20/21	  VI)	  i	  chęci	  pobrania	  suchego	  prowiantu	  na	  drogę	  za	  śniadanie	  21	  VI	  do	  godziny	  
10:00	  w	  sobotę.	  Suchy	  prowiant	  będzie	  wydawany	  przy	  kolacji	  20	  VI.	  Info	  do	  Janusza	  Jarczyńskiego	  	  


