
 

 

 

 

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. Házecí náčiní se smí používat pouze na řádně označených a zabezpečených 

sportovních zařízeních určených pro házení 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. Vrhací náčiní je atletické vrhací náčiní určené pro soutěže nebo trénink v 

atletickém závodě ve vrhu koulí. Poškození vrhacích koulí (poškrábání, 

promáčknutí apod.) způsobená přistáním na vrhacím sektoru jsou uznávána jako 

běžné opotřebení výrobku a jsou vyloučena ze záruky. 

 

Provoz a údržba 

Koule jsou určeny pouze pro atletické vrhačské soutěže a tréninky na travnatých nebo 

podobných hřištích. Nesmí být používány na tvrdých površích, jako je asfalt, beton apod.  

Vzhledem k tomu, že některé koule jsou vyrobeny z oceli, která není nerezavějící, je výrobek 

před zabalením potřen vazelínou. Postupně však ztrácejí svou ochranu v důsledku nárazu 

do házecího sektoru, takže po každém použití (na soutěži nebo při tréninku) je třeba výrobky 

očistit, odmastit a vyčistit. Musí být skladovány na suchém a zastřešeném místě. 

Práškově lakované koule ztrácejí barvu (nebo petrolejovou vazelínovou ochranu, pokud 

nejsou natřeny) a jejich povrch se postupně poškozuje přistáním na vrhačském sektoru nebo 

pokud se nepoužívají, mohou zrezivět. Proto by se koule měly v době nečinnosti čistit, 

odmašťovat a natírat vazelínou. Mají být skladovány na suchém a zastřešeném místě. 


