
 

 

 

 

SPECIFICKÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

 

 

Pozor! 

Sportovní vybavení vyráběné společností Polanik je určeno pouze pro atletický trénink a 

použití při sportovních soutěžích. Prosíme, věnujte pozornost a zvýšenou pozornost zejména 

při používání vrhačského náčiní a dalších vrhačských pomůcek, nesprávné použití 

atletického vybavení by mohlo vést k jeho poškození a náčiní může způsobit vážné zranění. 

Společnost Jipast a Polanik v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli zvláštní, 

náhodné, nepřímé nebo následné škody v souvislosti s nákupem nebo používáním výrobků 

POLANIK nebo náklady přesahující původní cenu výrobku. 

Pokud jde o trvalé úsilí o zlepšování výrobků, tj. jejich kvality a estetických hodnot, vyhrazuje 

si společnost Polanik právo zavést bez předchozího upozornění konstrukční změny, jakož i 

jiné úpravy standardních barevných provedení výrobků, které jsou v souladu s požadavky na 

zařízení a nářadí. 

 

1. Atletické náčiní se smí používat pouze na řádně označených a zabezpečených 

sportovních zařízeních určených k tomuto účelu a pod dohledem kvalifikovaných 

trenérů a v souladu s pravidly světové atletiky, příslušné národní atletické 

federace, Mezinárodního sportovního svazu a Mezinárodní asociace atletických 

federací, příslušné národní atletické federace a místních bezpečnostních 

předpisů.  

Nedodržení výše uvedených omezení má za následek ke ztrátě záručních práv. 

2. Atletické náčiní je atletické náčiní určené pro soutěže nebo trénink v atletickém 

závodě. Mechanické poškození (poškrábání, promáčknutí apod.), se považují za 

běžné opotřebení výrobku a nevztahuje se na ně záruka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ocelová břemena TW a TWR 

 

Venkovní vrhací břemena se používají k tréninku hodu kladivem a používají se také v 

soutěžích WMA, například Highland Games. Tréninky a soutěže by měly probíhat na 

travnatém nebo podobném povrchu. 

Rozdělení Polanikových vrhacích břemen z hlediska jejich použití: 

1. Ocelové tréninkové vrhací závaží - řada TW 

2. Házecí závaží pro Highland Games - řada TWR 

Hlavice vrhacích závaží jsou po celé ploše soustružené a jsou natřené práškovými barvami. 

Ostatní jejich prvky: kalená ocelová otočná hlava, rukojeť a článek (články) řetězu s poutkem 

jsou pozinkované. 

Po každém atletickém tréninku je třeba je očistit od písku (bláta, prachu apod.) a poté uložit 

do zastřešeného prostoru na suchém místě. 

 

Vybrané modely ocelových tréninkových vrhacích břemen: 

Označení Hmotnost(kg) * Celková délka 
(měřeno od 

vnitřní strany 
rukojeti)[mm]** 

Průměr hlavy 
[mm]*** 

USATF a WMA 
standard 

TW-3/500 3 398 105  

TW-4 4 398 105 ● 

TW18-4-U 4 398 105  

TW-5 5 398 105  

TW-5/500 5 398 105  

TW15-5 5 398 105  

TW-5,45 5,45 398 105 ● 

TW18-5,45-U 5,45 398 105  

TW-7,26 7,26 398 115 ● 

TW18-7,26-U 7,26 398 115  

TW-8 8 398 115  

TW-8,17 8,17 398 115  

TW-9,08 9,08 398 125 ● 

TW15-9,08 9,08 398 125  

TW18-9,08-U 9,08 398 125  

TW-10 10 398 125  

TW-10,89 10,89 400 135  

TW-11,34 11,34 400 135 ● 

TW18-11,34-S 11,34 400 135  

TW-12 12 400 135  

TW-12,5 12,5 400 135  

TW14-12,5C 12,5 400 135  

TW-12,73 12,73 400 135  

TW-13 13 400 135  

TW-13,61 13,61 400 135  

TW-14 14 400 135  

TW-15 15 394 147  



Označení Hmotnost(kg) * Celková délka 
(měřeno od 

vnitřní strany 
rukojeti)[mm]** 

Průměr hlavy 
[mm]*** 

USATF a WMA 
standard 

TW-15,88 15,88 394 147 ● 

TW18-15,88-S 15,88 394 147  

TW-16 16 394 147  

TW-20 20 400 167 ● 

TW-22 22 400 167  

TW-25,4 25,4 400 167 ● 

TW-25,45 25,45 400 167  

 

*skutečná hmotnost se může lišit od uvedené hmotnosti v rozmezí od +0,005 kg (dolní 

odchylka) do +0,05 kg (horní odchylka). 

** skutečná celková délka se může lišit od uvedené délky v rozmezí 393 mm až 403 mm. 

*** skutečný průměr hlavy se může lišit od uvedeného průměru v rozmezí od -1 mm (dolní 

odchylka) do +1 mm (horní odchylka). 

 

Vrhací břemena pro Highland Games 

Označení Hmotnost(kg) * Celková délka 
(měřeno od 
vnitřní strany 
rukojeti)[mm]** 

Průměr hlavy 
[mm]**** 

Poznámka 

TWR-12,7/454 12,7 454 ** 135 dodává se s 
kruhovou rukojetí a 
řetězem, pro hod 
do dálky 

TWR-25,4/365 25,4 365 *** 167 dodává se s 
kruhovou rukojetí a 
řetězem, pro hod 
přes břevno 

TWR-25,4/455 25,4 455 ** 167 dodává se s 
kruhovou rukojetí a 
řetězem, pro hod 
do dálky 

 

*skutečná hmotnost se může lišit od uvedené hmotnosti v rozmezí od +0,005 kg (dolní odchylka) do +0,05 kg 

(horní odchylka). 

** Skutečná celková délka TWR-12,7/454 a TWR-25,4/455 se může lišit od udávané délky v rozmezí 447 mm až 

457 mm. 

*** Skutečná celková délka TWR-25,4/365 se může lišit od udávané délky v rozmezí od 360 mm do 375 mm. 

****Skutečný průměr hlavy se může lišit od uvedeného průměrů v rozmezí od -1 mm (dolní odchylka) do +1 mm 

(horní odchylka). 

 

Po každém atletickém tréninku je nutné je očistit od písku (bláta, prachu apod.) a poté uložit 

do zastřešeného prostoru na suchém místě. 


