
TEAM COMPETITION REGISTRATION FORM 

 (přihláška do soutěže týmů) 

TEAM NAME (název teamu):____________________________ 

 

Cross valid (vhodné zaškrtni):                           

DIVISION: OPEN                   STANDARD         PRODUCTION       PCC                       
 

 MANDATORY MEMBERS OF TEAM 
(povinní členové týmu) 

OPTIONAL 
MEMBER 

(nepovinný člen) 

1st TEAM MEMBER              
(1. člen týmu ) 

2nd TEAM MEMBER             
(2. člen týmu) 

3rd TEAM MEMBER               
(3 . člen týmu) 

4th TEAM MEMBER             
(4. člen týmu) 

COMPETITOR #:  
(startovní číslo) 

    

 

RULES OF TEAM COMPETITION:  

1) Teams consist of a maximum of 4 members. However, only the final scores of the 3 highest scoring 
team members will be used to calculate team results.  

2) If a member of a team retires from the match for any reason before completing all of the stages, scores 
attained by that competitor will continue to stand towards the team score. However, the affected team 
is not entitled to replace the retired team member.  

3) Team member who is unable to commence a match may be replaced prior to commencement 
by another competitor, subject to the approval of the Match Director.  

4) If a member of a team is disqualified from a match, the disqualified member's scores will revert to zero 
for all stages. Teams will not be entitled to replace a disqualified team member. 

5) The team can be composed of competitors from different regions. 

6) Only divisions with 5 or more registered teams will be scored.  

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE TÝMŮ:  

1) Družstvo se skládá z maximálně 4 členů. Nicméně, pro výpočet výsledků družstva se použijí výsledky 
3 nejlepších členů družstva. 

2) Jestliže některý člen družstva z jakéhokoli důvodu odstoupí ze závodu před absolvováním všech 
situací, jím dosažené výsledky nadále platí pro výsledky družstev, avšak dotyčné družstvo nemá právo 
tohoto člena nahradit. 

3) Člen družstva, který není schopen zahájit závod, může být se souhlasem ředitele závodu před 
zahájením závodu nahrazen jiným závodníkem. 

4) Je-li člen družstva ze závodu diskvalifikován, jsou jeho výsledky na všech situacích nulové. Družstvo 
nemá nárok nahradit diskvalifikovaného člena. 

5) Členové týmu nemusí být ze stejného REGIONU. 

6) Týmová soutěž bude vyhlášena ve výše uvedených divizích v případě účasti min. 5 týmů z dané divize. 
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