
FEI Zpráva o pádu při soutěži všestrannosti 2009 
 

Část 1. Informace o jezdci a koni Číslo pádu jen pro statistiku(pouze pro 
bezpečnostní komisaře) 

 

Jméno 
jezdce 

 
Muž   Žena   ČÍSLO FEI ID . Číslo závodů 

 
 

Jméno koně  Číslo Pasu. 

Vážnost úrazu jezdce 
Bez úrazu Lehký  

(Výron, oděrky a modřiny) 
Těžký  

(Ošetření v nemocnici, 
hospitalizace) 

Smrtelný 

Pokračoval jezdec a kůň v jízdě? Ano   Ne 

 
Část 2. Průvodní příčiny (Co se stalo?) 

Datum nehody 
 

Čas nehody 
 

Stupeň - obtížnost závodů  FEI číslo závodů. 

Kategorie závodů CIC CCI 

Obtížnost 1* 2 ** 3 ***r 4 **** 

Kde se nehoda stala? V průběhu:  terénní zkoušky skokové drezurní Kdekoliv jinde, v 
průběhu závodů 

Byla příčinou pádu překážka? Ano Ne 

Číslo Prvek 
(a, b, c atd.) 

Trať (způsobilost) Povolil bezpečnostní hák? 
(ano, ne, nebyl nainstalován) POPIS CHARAKTERU PŘEKÁŽKY 

    

Popis překážky  

Byla překážka spojená s vodní 
překážkou? 

Ne Ano – překážka před vodou Ano – Překážka za vodou 

Druh nehody Pád jezdce s koněm (obou) Pád pouze jezdce 

Spadnul, či šlápnul kůň na jezdce? Ano Ne 

Popis nehody 
(co se stalo?)  

Uklouznutí koně? Ano Ne 

Hluboký Těžký Klouzavý Dobrý až měkký 
Stav terénu 

Dobrý Dobrý až pevný Tvrdý Hrubý / rozježděný 

V nepřímé línii? (popište, namalujte) Ano Ne 

Svah Nahoru Dolů Rovina 

Poškození tratě Ne Ano Popiš 

Nepředvídatelné okolnosti (potíže) na 
trait 

Ne Ano Popiš 

Počasí Pěkné Déšť Sněžení Jiné (popiš) 

Vítr Ano Ne 

Snížená viditelnost (mlha, smog, kouř, 
ostatní) Ano Ne 



 
Část 3. Pády na překážkách (vyplň pouze v případě pokud se jedná o pád na překážce) 

Odmítl kůň skočit? Ano Ne Rozbil kůň překážku? Ano Ne 

Narazil kůň do překážky při odskoku? Ano Ne Převrátil kůň přenosnou 
překážku? Ano Ne 

Narazil kůň do překážky při doskoku? Ano Ne Udělal kůň kotrmelec (převrátil 
se)? Ano Ne 

Narazil kůň do překážky tvrdě? Ano Ne Narazil (uhodil se) jezdec do 
překážky? Ano Ne 

 
Část 4. Detaily zranění koně 

Vážnost zranění koně Bez zranění Lehké Vážné Smrtelné Neznámé 

Byl přítomrn veterinář? Ano Ne 

 
 
Vyplnit v případě, že došlo ke kolizi mezi koněm a 
překážkou. 

 
Prosím, označte počáteční bod 

nárazu koně do překážky. 

 
 

Část 5. Přispívající okolnosti (proč se něco stalo)  

Jezdec špatně odhadl situaci Ano Ne 

Nezkušenost jezdce Ano Ne 

Jezdec nezvládl koně Ano Ne 

Jezdec nepozorný Ano Ne 

Jezdec pod vlivem alkoholu, nebo drog, či jiných 
návykových látek Ano Ne 

Jezdec postižen únavou Ano Ne 

Kůň příliš rychlý Ano Ne 

Kůň příliš pomalý Ano Ne 

Kůň odskakoval do jasu / slunečního svitu, 
odrazu, nebo nízkého slunce Ano Ne 

Kůň odskakoval do stínu, tmy Ano Ne 

Kůň nepozorný Ano Ne 

Kůň unaven Ano Ne 

Kůň poškozen zraněním/ zdravím Ano Ne 

Jiné (popište) 
 

 

Překážkový 
rozhodčí jméno: 

 E-Mail,  
tel. číslo 

 

Vysvětlivky: 

Je velice důležité, aby tento formulář byl vyplněn přesně a odevzdán včas. Informace o všech pádech a zraněních budou shromažďována, 
analyzovaná a použita pro větší bezpečnost našeho sportu. 

Vyhotovení tohoto formuláře musí být kompletní po výskytu pádu. 

Formulář vyplní překážkový rozhodčí, technický delegát FEI a/ nebo jiný jednatel trati a odevzdá se technickému delegátovi ten den, kdy se stal pád. 
Veškeré vyplněné formuláře se zašlou na sekretariát ČJF a k rukám bezpečnostního komisaře. 
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