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42 A 1 1 N A A

First inspection 64/64 A 1 1 A A

Re-inspection

Re-examination

First inspection 68

Re-inspection 64/72 B 3 3 B B

Re-examination 64/68 B 2 2 A B

First inspection

Re-inspection

VETERINARY CARD

Competition "S" 80 KM

se o více, než 8 tepů za minutu ukazují na metabolické problémy. Pokud při prvním vstupu je hodnota tepů 

vyšší než určená hl. rozhodčím, je (vyjma vyšetření v cíli) umožněn druhý vstup (re-examination). 

NUMBER

DON'T RUN

COLOUR

VYLETĚL JOSEF

EI Vaccination + Passport/Identification
Remarks

Srdeční frekvence - obvykle max. 64 (dle podmínek může hl. rozhodčí snížit). Při vstupní a závěrečné 

prohlídce se měří 1x, ve vet gate v průběhu soutěže se měření opakuje po cca 1 minutě. Hodnoty lišící

Pre-ride inspection

VET 

GATE   

1

VET 

GATE   

2

VET 

GATE   

3
Re-examination

First inspection

Re-inspection

Re-examination

First inspection

Re-inspection

Re-examination

Signature

Hydratace koně - počítá se čas, za který se kožní řasa vytvořená veterinářem v oblasti ramene vyrovná do 

původního stavu. Je jedním z ukazatelů metabolického stavu koně.
Peristaltika - nepřítomnost zvuků doprovázejících trávicí pochody je příznakem dehydratace a signalizuje 

blížící se metabolické problémy.
Záda, svaly - hodnotí se bolestivost v oblasti sedla a obřišníku (otlaky), spolu s pružností  hřbetních a 

záďových svalů.
Chody - klus tam a zpět na přímé linii na vzdálenost celkem 80m. Hodnotí se lehkost a pravidelnost chodů 

(tedy nikoliv kulhání!).
zde veterinář dělá poznámky např. o přítomnosti šelestu, lehké oděrce např. v oblasti obřišníku tak aby, v 

příštím kole jiný kolega mohl posoudit vývoj stavu

Kůň Don't Run jezdce Vyletěla po prvním kole prošel na výbornou. Po druhém kole neutepal při prvním vstupu do veteriny (First 

inspection) a při druhém vstupu (Re-examination) byl rozdíl mezi hodnotami tepů 4 a metabolické parametry zhoršené, i když stále v 

mezích normálu. Veterinář se rozhodl si koně pozvat na vyšetření před startem do dalšího kola (Re-inspection). To potvrdilo závažné 

metabolické problémy koně a vedlo k jeho eliminaci a povinné cestě k ošetřujícímu veterinárnímu lékaři.

X

Elimination Lame Metabolic Overtime Retired Other reasons

vyšší než určená hl. rozhodčím, je (vyjma vyšetření v cíli) umožněn druhý vstup (re-examination). 
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Final inspection

Spojivka oka - hodnotí se barva (přirozeně světle růžová) a nastříknutí spojivkových cév. Je jedním z 

ukazatelů metabolického stavu koně.
Plnění kapilárních cév na dásni - počítá se čas, za který sliznice dásně po přiměřeném tlaku získá zpět svou 

růžovou barvu. Je jedním z ukazatelů metabolického stavu koně.
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