
FEI military pádový protokol  
  

Časť 1. Informácie jazd ec a kôň  Referenčné číslo (vyplní NSO)    

Štartovné číslo  

  

Meno 

jazdca  

  Muž    Žena    FEI ID No.  

Meno  koňa    
Číslo FEI pasu:  

  

Časť 2. Pôvodné príčiny (čo sa stalo?)  

 

  

   Meno jazdca: _________________  

Časť 3. pády na prekážkach (vyplní sa iba v prípade pádu na prekážke)  

Odmietol kôň poslušnosť?  áno  nie  Rozbil kôň prekážku?  áno  nie  

Narazil kôň na prekážku pri 

odskoku?  
áno  nie  

Prevrátil kôň prenosnú 

prekážku?  
áno  nie  



Narazil kôň na prekážku pri 

doskoku?  
áno  nie  

Urobil na prekážke 

kotrmelec (prevrátil sa)?  
áno  nie  

Narazil kôň na prekážku silno?  áno  nie  Narazil jazdec do prekážky?  áno  nie  

  

Vyplniť v prípade ak prišlo ku kolízii medzi 

koňom a prekážkou.  

  

Prosím označte prvý 
kontaktný bod nárazu  

koňa do prekážky.  

  

  

 

  

Časť 4. Detaily zranenia jazdca / koňa  

Vážnosť zranenia jazdca  Bez viditeľného 

zranenia  

mierne   

(vyvrtnutie, mierne  

odreniny a modriny)  
vážne   

  

neznáme  

Bol privolaný doktor?  áno  nie  
   

Mal jazdec nafukovaciu vestu (Air 

Jacket)?  
áno  nie  Bola aktivovaná?  

 
áno  nie  

  

Vážnosť zranenia koňa  

Bez viditeľného 

zranenia  

mierne   

(vyvrtnutie, mierne 

odreniny a modriny)  

vážne  neznáme  

Bol privolaný veterinár?  áno  nie  
  

  

Časť 5. Zhodnotenie situácie (prečo sa nehoda stala)   

Jazdec zle vyhodnotil situáciu  áno  nie  

Neskúsenosť jazdca  áno  nie  

Jazdec nezvládal koňa  áno  nie  

Jazdec bol vyrušený  áno  nie  

Jazdec bol pod vplyvom alkoholu, drog alebo 

iných návyjových látok  
áno  nie  

Na jazdca doľahla únava  áno  nie  

Kôň išiel príliš rýchlo  áno  nie  

Kô§ň išiel príliš pomaly  áno  nie  

Kôň skákal do slnka / alebo odrazu slnka  áno  nie  

Kôň skákal do tieňa  áno  nie  

Kôň vyrušený  áno  nie  

Kôň unavený  áno  nie  

Kôň nepripravený zdravotne/ alebo 

zranením  
áno  nie  

Iné (popíš)    

  

Meno rozhodcu 

na prekážke  

  E-Mail alebo 

telefónne číslo  

  

Vysvetlivky:  

Je veľmi dôležité, aby bol tento pádový protokol vyplnený presne a včas. Informácie o všetkých pádoch a zraneniach sú zhromažďované, 
analyzované a následne sa použijú pre zvýšenie bezpečnosti v našom športe. Tento pádový protokol musí byť vyplnený po každom páde. 
Pádový protokol vyplní rozhodca na prekážke, technický delegát alebo iný funkcionár na trati a odovzdá ho technickému delegátovi v deň 



kedy sa nehoda stala. Všetky protokoly musia byť zaslané na predsedu komisie všestrannej spôsobilosti a naskenovaný na mailovú adresu 
národného bezpečnostného komisára: gavornikova.s@gmail.com.  


