
PUCHARU POLSKI MĘŻCZYZN

rozegranego w dniu w a

pomiędzy drużynami:

UWAGA! ELEKTRONICZNY PROTOKÓŁ MECZU należy przesłać na adres e-mail: marek.przybylowicz@pzts.pl
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Oświadczam, że zawodnicy naszej drużyny, wpisani do protokółu meczu, posiadają aktualne badania lekarskie,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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SĘDZIOWIE  MECZU

Weryfikacja meczu
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