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PŘÍPAD Č.

ZPRÁVA O NEHODĚ

Název okruhu nebo rallye, kde k nehodě došlo: _____________________ Datum: _______ Hodina: _______

Název soutěže / rychl. zkoušky: _____________________________________________________________

Mistrovství FIA? Název:

V rámci: Okruh: trénink_____kvalifikace_____závod / Rally: seznamovací jízdy_____spoj. úsek_____RZ_____

Skupina vozů nebo formulí, účastnící se soutěže: __________________________________________________

Národní sportovní autorita (ASN): ______________________________________________________________

Počet úmrtí: Jezdci: ____________Diváci:____________ Činovníci:____________

Počet zraněných: Jezdci: ____________Diváci:____________ Činovníci:____________

Atmosfér. 

podmínky

Viditelnost Typ okruhu Typ rychl. 

zkoušky rally

Charakter trati Stav trati

jasno dobrá stálý asfalt rovná suchá

zataženo průměrná dočasný les stoupající vlhká

mlha špatná oválný poušť vrchol kopce olejovitá

déšť noc Rally/autocross klesající štěrk

Povrch silnice: ______________________________ Povrch okolí: _________________________

K FORMULÁŘI PŘIPOJIT:

1. Výpovědi očitých svědků, komisařů, lékařských činovníků a požárníků.

2. Zprávy o technických prověrkách od inženýrů, provedené na všech vozech, které

byly zapojeny do nehody (POVINNÉ)

3. Popis bezpečnostních zařízení okruhu, včetně specifikací a podrobností týkajících

se bariér, typu a hloubky štěrku atd., a všech způsobených škod (POVINNÉ)

4. Kopie úmrtních listů v případě úmrtí jezdců.

5. Jakékoli zprávy příslušných odborníků.

6. Veškeré fotografie, videonahrávky, ilustrující konfiguraci okruhu a bezpečnostní

zařízení před nehodou.

7. Videonahrávka vozu a místa ihned po nehodě.

8. Údaje případně zaznamenané ve voze.
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PODROBNÝ POPIS NEHODY 

Prosíme uvést:

Rychlost před ztrátou kontroly nad vozem: __________________________

Rychlost v momentě nárazu, je-li známa:   __________________________

Vůz narazil do: jiného vozu: ____________________  svodidla: _________________________

(uveďte pořadí) betonové zdi: ___________________ stěny z pneu: ______________________

ničeho: ________________________  jiné: _____________________________
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SCHÉMA NEHODY

Do rámečku jasně uveďte:

• Umístění a název všech stanovišť komisařů a záchranářů, ze kterých bylo vidět na místo nehody.

• Ochranu okraje trati.

• Všechny vhodné rozměry, včetně šířky trati a krajnic.

• Vlajky a/nebo signály použité bezprostředně před nehodou.

SEVER

JIH

Symboly: soutěžní vůz č.: ______________ služební vůz:_______________ vůz diváka: _______________
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ZÁSAH V DŮSLEDKU NEHODY

1. Na uhašení požáru:

                                             1.zásah                                                              2. zásah

Č. vozu
Čas   v  “ 

od nehody
Personál Vybavení

Čas   v   " 
od nehody

Personál Vybavení

Poznámky:

2. Na záchranu zraněných:

Jméno Funkce
Čas v  "  

od nehody
Personál Dopravní prostředek Cíl cesty

Poznámky:

3. první pomoc zraněným:

Jméno zraněného/

zraněných

funkce 

zasahujícího
délka první pomoci místo druh pomoci

Poznámky:
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KONTROLA VYBAVENI

Poznámky musí být co možná nejpodrobnější. Veškeré vybavení jezdce musí být zajištěno ke kontrole, 

pokud se podílelo na vážnosti způsobených zranění.

Vůz č. Vůz č. Vůz č.

Předmět Označení Označení Označení

Kombinéza jezdce (č.homologace)

Přilba

Štítek

Bezpečnostní pás (č.homologace)

Sedadlo (č. homologace)

Bezpečnostní oblouk

Has. přístroj ve voze (typ)

Byl použit has. přístroj ?

Ostatní

Dodatečné poznámky
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ZRANĚNÍ JEZDCI

Vůz č.: ____________ Skupina: ____________Značka: ________________ Model: ___________________

Jméno jezdce: _________________________________________________Státní příslušnost:__________

Adresa: _______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Jméno, adresa, telefon a fax soutěžícího: _____________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Soutěžní licence č.: ____________________________ Vydána (ASN): _____________________________

Způsobená zranění / Příčina úmrtí: __________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

=================================================================================

Vůz č.: ____________ Skupina: ____________Značka: ________________ Model: ___________________

Jméno jezdce: _________________________________________________Státní příslušnost:__________

Adresa: _______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Jméno, adresa, telefon a fax soutěžícího: _____________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Soutěžní licence č.: ____________________________ Vydána (ASN): _____________________________

Způsobená zranění / Příčina úmrtí: __________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________



7

OSTATNÍ ZRANĚNÉ OSOBY

Jméno: _______________________________________________________________________________

Funkce (jezdec, komisař, divák atd.): ________________________________________________________

Adresa: _______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Způsobená zranění/příčina úmrtí: ___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

==================================================================================

Jméno: _______________________________________________________________________________

Funkce (jezdec, komisař, divák atd.): ________________________________________________________

Adresa: _______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Způsobená zranění/příčina úmrtí: ___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

==================================================================================

Jméno: _______________________________________________________________________________

Funkce (jezdec, komisař, divák atd.): ________________________________________________________

Adresa: _______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Způsobená zranění/příčina úmrtí: ___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

==================================================================================

ZPRÁVU VYPRACOVAL:

Jméno: _________________________________________________ Funkce: _____________________

Datum: __________________________v: _____________________  Podpis: _____________________




