całego świata

Mistrzostwa Europy U23 Bydgoszcz Polska 2017
kompleksowe wyposażenie stadionu

Halowe Mistrzostwa Europy Belgrad Serbia 2017
kompleksowe wyposażenie obiektu

Rekordy Świata
Anity Włodarczyk
82,29 i 82,98 m

Igrzyska Olimpijskie Rio de Janeiro Brazylia 2016
Memoriał Kamili Skolimowskiej Warszawa Polska 2016

Igrzyska Olimpijskie Rio de Janeiro Brazylia 2016
wyposażenie 14 obiektów

Mistrzostwa Świata U20 Bydgoszcz Polska 2016
kompleksowe wyposażenie stadionu

Halowe Mistrzostwa Europy Praga Czechy 2015
kompleksowe wyposażenie obiektu

Mistrzostwa Świata Juniorów Młodszych
Cali Kolumbia 2015

Igrzyska Europejskie Baku Azerbejdżan 2015
kompleksowe wyposażenie stadionu

Rekord Świata
Anity Włodarczyk
77,96 m

Mistrzostwa Świata Pekin Chiny 2015
Igrzyska Olimpijskie Londyn Wielka Brytania 2012

Mistrzostwa Europy U23 Ostrawa Czechy 2011
kompleksowe wyposażenie stadionu

Mistrzostwa Świata Moskwa Rosja 2013
Mistrzostwa Świata Berlin Niemcy 2009

Igrzyska Olimpijskie
Pekin Chiny 2008

Igrzyska Olimpijskie
Ateny Grecja 2004

Igrzyska Olimpijskie
Sydney Australia 2000
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Polanik na zawodach najwyższej rangi i stadionach
2017

Rekord Polski
Pawła Fajdka
83,93 m

2016

Mistrzostwa Świata Londyn Wielka Brytania 2017
Memoriał Janusza Kusocińskiego Szczecin Polska 2015

2015

2014

2013
Rekord Świata
Anity Włodarczyk
81,08 m

2012

Fes

al Rzutów Kamili Skolimowskiej
Cetniewo Polska 2015

2011

2010
2009
2008
2007

Mistrzostwa Świata Londyn Wielka Brytania 2017
Mistrzostwa Europy Zurych Szwajcaria 2014

2006
2005
2004
2003

2002
2001
2000
1999
1997

2
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Letnia Uniwersjada
Tajpej Tajwan 2017
Olimpijski Fes al
Młodzieży Europy
Tbilisi Gruzja 2015

Letnia Uniwersjada Belgrad Serbia 2009
kompleksowe wyposażenie stadionu

Rzut oszczepem
1
Oszczepy wyczynowe carbon stanowią kwintesencję kilkudziesięcioletnich doświadczeń
firmy w produkcji sprzętu rzutowego. Powstanie
tych najwyższej klasy oszczepów było efektem
prawie dwóch lat pracy i osobistego zaangażowania założyciela firmy, Wiesława Szczepanika.
Zastosowanie super wytrzymałych włókien
węglowych oraz specjalnych żywic zwiększa
zdecydowanie sztywność oszczepów, co przekłada się na ograniczenie drgań w locie i pozwala
na dalsze rzuty
Kod

Waga [g]
600
800

Certyfikat

2
Wdrożenie do produkcji włókien węglowych
pozwoliło na opracowanie linii oszczepów
treningowych, które dają nowe możliwości
w doskonaleniu rzutu oszczepem podczas
przygotowań do zawodów. Za rozsądną cenę
profesjonalny sportowiec otrzymuje oszczep
o sztywności nieosiągalnej dla oszczepów
wykonanych z innych surowców
Kod

Waga [g]
600
700
800

3
Topowy model wyczynowy, ultracienka końcówka trzona wykonanego z duraluminium,
maksymalna sztywność, grot w kształcie
cygara, cynkowany grubopowłokowo, osznurowanie bawełniane z rdzeniem syntetycznym,
transparentny lakier
Kod

1

2

Waga [g]
500
600
700
800

Certyfikat

3
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5

Rzut dyskiem
Obręcz mosiężna z rdzeniem stalowym (rozwiązanie
chronione patentem), najwyższy współczynnik
wagi obręczy do wagi całego dysku, dekle wykonane
z włókien węglowych, bardzo wysoka sztywność
i wytrzymałość dekla przy jego niewielkiej grubości
i wadze

Kod

Waga [kg]
1
1,5
1,6
1,75
2

Certyfikat

Obręcz mosiężna z rdzeniem stalowym
(rozwiązanie chronione patentem), mosiężny
szyld środkowy, najwyższy współczynnik wagi
obręczy do wagi całego dysku, dekle wykonane
z włókien węglowych, bardzo wysoka sztywność
i wytrzymałość dekla przy jego niewielkiej grubości
i wadze
Kod

Waga [kg]
1
1,5
1,6
1,75
2

Certyfikat

Dyski wyczynowe kompozytowe
Obręcz stalowa cynkowana galwanicznie, wysoki
współczynnik wagi obręczy do wagi całego dysku,
sztywne i wytrzymałe dekle wykonane z kompozytu
włókna szklanego, kolory mogą ulec zmianie
Kod

Waga [kg]
0,6
0,75
0,75
0,8
1
1,25
1,5
1,6
1,75
2

Certyfikat

Dyski wyczynowe kompozytowe z szyldem
Obręcz stalowa cynkowana galwanicznie, wysoki
współczynnik wagi obręczy do wagi całego dysku,
sztywne i wytrzymałe dekle wykonane z kompozytu
włókna szklanego, szyld środkowy ze stali nierdzewnej, kolory mogą ulec zmianie
Kod

Waga [kg]
0,6
0,75
0,75
0,8
1
1,25
1,5
1,6
1,75
2

Certyfikat
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Skok w dal i trójskok

owa technologia - bezpieczniejsze skoki

Kompletny zestaw – posiada wszystkie niezbędne akcesoria potrzebne do umieszKod
czenia belki w rozbiegu i prowadzenia treningu oraz zawodów, zawiera: ramę (1)
S12-250
i rury drenażowe do obsadzenia w rozbiegu, belkę nośną (2) z belką białą odbicia (3),
dwie listwy wyczynowe z plasteliną (4), listwę bez plasteliny (5), zapasową plastelinę (7),
skrobak kształtowy do układania plasteliny (9), klucz do blokowania belki nośnej
w ramie (10)

Opis
belka wyczynowa z osprzętem ze stali nierdzewnej

Certyﬁkat

Łatwa w obsłudze i konserwacji - prosty system blokowania belki nośnej w ramie
oraz sposób mocowania belki białej odbicia gwarantuje bezproblemową obsługę,
jedynym zabiegiem konserwacyjnym jest uzupełnianie powłoki farby na elementach
drewnianych
Innowacyjna konstrukcja - zarówno wierzch jak i spód białej belki odbicia są do
wykorzystania, jedną stronę można przeznaczyć do treningu, a drugą na zawody,
wystarczy tylko odkręcić wkręty i przełożyć ją na drugą stronę
Ekstremalnie trwała - wszystkie elementy metalowe wykonane są ze stali nierdzewnej

Części i podzespoły dostępne oddzielnie
Kod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Opis
rama nierdzewna z akcesoriami do betonowania
belka nośna nierdzewna
belka odbicia biała 20 mm z wkrętami
listwa z plasteliną
listwa bez plasteliny do treningu
listwa treningowa gumowa
plastelina luzem 300 g
plastelina uformowana w paski
skrobak kształtowy do plasteliny
klucz do montażu belki nośnej w ramie

Belka biała odbicia, mocowana od spodu, bez elementów metalowych
na wierzchu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

skorzystaj ze sklepu internetowego www.polanik.com

53

Skok wzwyż

„Lekkoatletykę uprawiam od 18 lat.
Jest to moja ogromna pasja
i najlepsza praca, jaka mogła mi się
przytraﬁć.
Moja kariera to wzloty i upadki,
ale to właśnie sport nauczył mnie
walczyć do ostatniej kropli krwi
i nigdy się nie poddawać.”
Kamila Lićwinko
brązowa medalistka Mistrzostw Świata
Halowa Mistrzyni Świata
Rekordzistka Polski

60
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Skok wzwyż
Zeskok wyczynowy

Stojaki, poprzeczka oraz stelaż dostępne są oddzielnie
Kod
W-647

Wymiary [m]
6 x 4 x 0,7

Certyﬁkat

Przeznaczony do rozgrywania zawodów wszystkich szczebli
Dostępny w trzech kolorach:

czerwony 001

niebieski 002

zielony 005

unikalna konstrukcja elementu wierzchniego
(kołderki) - siatka antykolcowa po obu stronach
dwukrotnie wydłuża żywotność zeskoku

klamerki łączące kołderkę z zeskokiem wykonane
ze stali nierdzewnej

elementy zeskoku łączone wytrzymałą taśmą
żakardową za pomocą stalowych samoblokujących
klamer, mocne przeszycia kopertowe

uchwyty do przenoszenia wykonane z wytrzymałej
taśmy żakardowej
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Skok wzwyż
Zeskoki klubowe mul cube
Przystosowane do wymogów stawianych przez kluby sportowe, konstrukcja wielosegmentowa, górna powierzchnia kołderki wykonana z pokrycia antykolcowego

klamry ze stali
nierdzewnej
do mocowania
kołderki

pasy spinające wykonane
z taśmy żakardowej
wyposażone
w samoblokujące
metalowe klamry
mocne uchwyty do
przenoszenia z taśmy
żakardowej, mocne
przeszycia kopertowe
Stojaki, poprzeczka oraz stelaż dostępne są oddzielnie
Kod
W-536
W-636

Wymiary [m]
5 x 3 x 0,6
6 x 3 x 0,6

Dostępne w trzech kolorach:

czerwony 001

niebieski 002

zielony 005

Zeskoki klubowe monocube

oryginalny system
łączenia eIementów
piankowych skutecznie
eliminuje niebezpieczeństwo rozsuwania się
eIementów i tworzenia
pustych przestrzeni
między nimi

Stojaki, poprzeczka oraz stelaż dostępne są oddzielnie
Kod
W-536-B
W-636-B

Wymiary [m]
5 x 3 x 0,6
6 x 3 x 0,6

Dostępne w trzech kolorach:

62

czerwony 001
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niebieski 002

zielony 005

Skok wzwyż
Zeskoki szkolne
Do treningu najmłodszych zawodników

1
Kod
1 W-4255
2 W-435

Stojaki, poprzeczka oraz stelaż dostępne są oddzielnie
Wymiary [m]
4 x 2,5 x 0,5
4 x 3 x 0,5

Dostępne w trzech kolorach:

czerwony 001

niebieski 002

zielony 005
1
2

1
2

Stojaki, poprzeczka oraz stelaż dostępne są oddzielnie

2

2

klamry do
mocowania
kołderki
wykonane ze stali
nierdzewnej

2

pasy spinające
z taśmy żakardowej
z samoblokującymi
metalowymi
klamrami

1
2

uchwyty do przenoszenia z taśmy
żakardowej,
mocne przeszycia
kopertowe

Dostępne w trzech kolorach:

czerwony 001

niebieski 002

zielony 005

Zeskoki szkolne z mat asekuracyjnych dedykowane dla szkół
1

1
2

2

1
2

pełnowartościowe maty asekuracyjne
wyposażone w mocne pasy spinające
i uchwyty do przenoszenia z taśmy
żakardowej, spód mat o właściwościach
antypośIizgowych

1
2

Kod
W-4355-S
W-536-S

Wymiary [m]
4 x 3 x 0,55
5 x 3 x 0,6
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Skok wzwyż
Pokrowce na zeskoki
Wykonane z tworzywa sztucznego, mocny
nieprzemakalny winyl, zgrzewany termicznie
dla lepszej szczelności

Kod
P-647

Opis
do W-647

Dostępne w trzech kolorach:

Kod
P-4255
P-435
P-536
P-636

czerwony 001

niebieski 002

Opis
do W-4255
do W-435
do W-536
do W-636

Dostępne w trzech kolorach:

Kod
P-536-B
P-636-B

Zeskok oraz stelaż dostępne są oddzielnie

Zeskok oraz stelaż dostępne są oddzielnie

czerwony 001

niebieski 002

Opis
do W-536-B
do W-636-B

Dostępne w trzech kolorach:

zielony 005

zielony 005

Zeskok oraz stelaż dostępne są oddzielnie

czerwony 001

niebieski 002

zielony 005

Stelaże modułowe
Specjalna modułowa konstrukcja ze stali cynkowanej
galwanicznie, tania w transporcie, małe i Iekkie
elementy łatwe do składowania i montażu, odpowiednia izolacja zeskoku od podłoża (wys. około 10 cm)
Kod

Opis
do W-4255
do W-435
do W-536, W-536-B
do W-636, W-636-B
do W-647*

Nakładki zabezpieczające do stelaży
Wykonane ze stali cynkowanej, wypełniają przestrzeń między podłożem a stelażem eliminując ryzyko odniesienia
kontuzji w przypadku wsunięcia stopy pod zeskok

Kod

64

Opis
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Skok wzwyż
Garaż najazdowy na zeskoki do samodzielnego montażu

Kod

Opis
garaż na zeskok 2
do skoku wzwyż 1 m
garaż na zeskok W-4255
garaż na zeskok W-435
garaż na zeskok W-536
garaż na zeskok W-636
garaż na zeskok W-647

plas kowe koła z regulacją wysokości klamry spinające
i blokadą obrotu wokół osi

zatrzask uszczelniający

konstrukcja nośna ze stali cynkowanej ogniowo oraz pokrycie z blachy
aluminiowo-cynkowej

Przymiar teleskopowy do skoku wzwyż

Poprzeczki

Sześć segmentów, wykonany z proﬁli aluminiowych, wyposażony w poziomicę, zakres 3 m

1. Poprzeczki wyczynowe wykonane z włókna szklanego, końcówki plas kowe
2. Poprzeczki treningowe wykonane z włókna szklanego, końcówki gumowe
1

2

Kod
Kod

Kod
1

Długość [m]
4

Certyﬁkat

2

Długość [m]
3,6
4
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Skok wzwyż
Stojaki wyczynowe
1

9

2

9

uchwyt do kamery zamontowany na podpórce poprzeczki,
kamera nie wchodzi w skład zestawu

3

3

4

4

przykładowy widok z kamery umieszczonej na uchwycie,
kamera nie w chodzi w skład zestawu

1

2

5

3

6

4

5

6

7

8

9

7

Kod

66

7

8

Wysokość [cm]
115-265

Certyﬁkat
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8

Kod

Wysokość [cm]
75-250

Certyﬁkat

Skok o tyczce

„Cieszę się, że mogę reprezentować
tak solidną ﬁrmę jak Polanik...”
Piotr Lisek
srebrny i brązowy medalista Mistrzostw Świata
Halowy Mistrz Europy
Rekordzista Polski

68
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Skok o tyczce
Zeskoki wyczynowe
Przeznaczone do rozgrywania zawodów wszystkich szczebli
Kod
T-8568
T-978

Wymiary [m]
8,5 x 6 x 0,8
9 x 7 x 0,8

Certyﬁkat

Stojaki, poprzeczka oraz stelaż dostępne są oddzielnie
Dostępne w trzech kolorach:

czerwony 001

niebieski 002

unikalna konstrukcja elementu wierzchniego (kołderki) - siatka antykolcowa po
obu stronach dwukrotnie wydłuża
żywotność zeskoku

zielony 005

klamerki łączące kołderkę z zeskokiem
wykonane ze stali nierdzewnej

elementy zeskoku łączone wytrzymałą taśmą żakardową za pomocą stalowych samoblokujących klamer,
mocne przeszycia kopertowe

uchwyty do przenoszenia wykonane z wytrzymałej
taśmy żakardowej

system materacy osłaniających skrzynię maksymalnie
zabezpiecza skaczącego
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Skok o tyczce
Zeskok wyczynowy dwustronnie nabiegany
Zapewnia możliwość prowadzenia skoku o tyczce w obu kierunkach bez konieczności przestawiania zeskoku

Kod
T-12268-D

Wymiary [m]
12,2 x 6 x 0,8

Dostępny w trzech kolorach:

unikalna konstrukcja
elementu wierzchniego
(kołderki) - siatka antykolcowa po obu stronach
dwukrotnie wydłuża
żywotność zeskoku

czerwony 001

niebieski 002

klamerki łączące
kołderkę z zeskokiem
wykonane ze stali
nierdzewnej

zielony 005

elementy zeskoku łączone
uchwyty do przenowytrzymałą taśmą żakarszenia wykonane
dową za pomocą stalo- z wytrzymałej
wych samoblokujących taśmy żakardowej
klamer, mocne przeszycia
kopertowe

system materacy
osłaniających
skrzynię maksymalnie
zabezpiecza skaczącego

Zeskoki mul cube
Konstrukcja wielosegmentowa, górna powierzchnia
kołderki wykonana z pokrycia antykolcowego

Kod
T-547
T-657
T-758

Wymiary [m]
5 x 4 x 0,7
6 x 5 x 0,7
7 x 5 x 0,8

Typ
szkolny
szkolny
klubowy

Dostępne w trzech kolorach:

czerwony 001

niebieski 002

zielony 005

klamerki łączące kołderkę z zesko-elementy zeskoku łączone wytrzy-uchwyty do przenoszenia wykokiem wykonane ze stali nierdzew-małą taśmą żakardową za pomo-nane z wytrzymałej taśmy żakarnej
cą stalowych samoblokujących dowej
klamer, mocne przeszycia kopertowe

70
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Skok o tyczce
Zeskok monocube

Kod
T-758-B

Wymiary [m]
7 x 5 x 0,8

Typ
klubowy

Dostępny w trzech kolorach:

czerwony 001

niebieski 002

zielony 005
system łączenia
elementów
eliminuje
niebezpieczeństwo
ich rozsuwania się

Pokrowce na zeskoki
Mocny nieprzemakalny winyl, zgrzewany termicznie
dla Iepszej szczelności

Kod
P-547
P-657
P-758
P-758-B
P-8568
P-978
P-12268-D

Opis
do T-547
do T-657
do T-758
do T-758-B
do T-8568
do T-978
do T-12268-D

Dostępne w trzech kolorach:

czerwony 001

niebieski 002

zielony 005

Stelaże modułowe
Modułowa konstrukcja ze stali
cynkowanej galwanicznie, małe
i lekkie elementy łatwe do składania, montażu i transportu,
odpowiednia izolacja zeskoku
od podłoża (wys. ok. 10 cm)
Kod

Opis
do T-547
do T-657
do T-758 i T-758-B
do T-8568*
do T-978*
do T-12268-D**

skorzystaj ze sklepu internetowego www.polanik.com

71

Skok o tyczce
Garaż najazdowy na zeskoki do samodzielnego montażu

Kod

Opis
garaż na zeskok 2
do skoku o tyczce 1 m
garaż na zeskok T-547
garaż na zeskok T-657
garaż na zeskok T-758
garaż na zeskok T-8568
garaż na zeskok T-978
garaż na zeskok T-12268-D

plas kowe koła z regulacją wysokości klamry spinające
i blokadą obrotu wokół osi

zatrzask uszczelniający

konstrukcja nośna ze stali cynkowanej ogniowo oraz pokrycie z blachy
aluminiowo-cynkowej

Skrzynia modułowa 2 w 1
Unikatowy zestaw skrzyń ze stali nierdzewnej,
specjalistyczny trening oraz prowadzenie zawodów na tej samej skoczni
1

1

2 skrzynia treningowa z obniżonym o 20 cm dnem, instalowana w fundamencie betonowym rozbiegu, ułatwia naukę umieszczania i gięcia
tyczki podczas skoku
Kod

2
1
2

Skrzynie do skoku o tyczce

Pokrywy zabezpieczające skrzynie

Przeznaczone do umieszczenia w rozbiegu
Kod

72

Opis
nierdzewna
stalowa cynkowana
i lakierowana

Certyﬁkat

Kod
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Opis
nierdzewna
stalowa cynkowana
i lakierowana

Opis
skrzynia modułowa
2 w 1 zestaw
skrzynia wyczynowa
nakładana na treningową
skrzynia treningowa
o obniżonym dnie

Certyﬁkat

Wkład wypełniający do skrzyni

Wykonany ze stali nierdzewnej, po naniesieniu tartanu
wkład zaślepia skrzynię równo z nawierzchnią rozbiegu
Kod

Opis
wkład wypełniający
ze stali nierdzewnej

Skok o tyczce
Precyzyjny - silniki krokowe sterowane przy pomocy jednostki centralnej, system kontroli
dokładności ustawienia poprzeczki w pionie i poziomie
Szybki - po zrzuceniu poprzeczki jednym przyciskiem opuszczamy wsporniki i ponownie je
ustawiamy na ostatnio wprowadzonej wysokości, nakładanie poprzeczki wykonuje tylko
jedna osoba
Łatwy i wygodny w obsłudze - intuicyjny i przejrzysty układ przycisków oraz informacji
podawanych na wyświetlaczu tabletu
słup aluminiowy anodowany odporny na
warunki atmosferyczne, aluminiowy
wspornik poprzeczki z poziomą regulacją
położenia podpórki w zakresie 0-15 cm,
prowadnica wspornika osadzona na
ośmiu łożyskach kulkowych,
orientacyjna skala wysokości ułatwiająca
prowadzenie zawodów przy pomocy
backupu ręcznego

centralna jednostka sterująca (o wymiarach
435 x 300 x 215 [mm]) wyposażona w łączność Bluetooth, przetwarza sygnały z tabletu
i kontroluje pracę silników krokowych,
stalowa obudowa z własnym układem
chłodzącym, wodoodporny pokrowiec

lekki i poręczny tablet wyposażony w przejrzystą i łatwą w obsłudze aplikację do bezprzewodowej kontroli stojaków oraz prowadzenia zawodów przy pomocy ekranu dotykowego, w przypadku strącenia poprzeczki
opuszczanie wsporników i ponowne ustawienie wysokości za jednym dotknięciem
ekranu, system kontroli dokładności automatycznie wykrywa błędy w pomiarze wysokości (wywołane np. lądowaniem zawodnika
na poprzeczce z wielka siłą blisko podpórki
stojaka) i wymusza kalibrację stojaków

stabilna stalowa podstawa wyposażona
w kółka do przemieszczania stojaka,
mechanizm przesuwu słupa z silnikiem
krokowym i cichobieżną przekładnią zębatą
Kod

Wysokość [cm] Certyﬁkat
210-628
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Skok o tyczce
Stojak wyczynowy Polanik Professional

słup aluminiowy anodowany odporny na warunki
atmosferyczne, aluminiowy wspornik poprzeczki
z regulacją położenia podpórki w zakresie 0-15 cm,
prowadnica wspornika osadzona na ośmiu łożyskach
kulkowych zapewnia lekką pracę mechanizmu podnoszenia poprzeczki

opatentowany korbowy mechanizm podnoszenia
poprzeczki i przesuwu słupa

zastosowanie elektronicznego wskaźnika wysokości
wyznacza początek nowej ery w konstruowaniu
stojaków do skoku o tyczce, oryginalne rozwiązanie
ﬁrmy Polanik pozwoliło na wyeliminowanie tradycyjnej miarki, wskaźnik umieszczony w szczelnym
korpusie z piastą ze stali nierdzewnej
solidna stalowa podstawa wyposażona w kółka do przemieszczania
stojaka, rolki z tworzywa sztucznego oraz stalowe prowadnice
gwarantują płynny i stabilny ruch
słupa na podstawie

Kod

74

Wys. [cm]
200-640

Certyﬁkat
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Skok o tyczce
Stojaki Polanik Training

słup aluminiowy anodowany odporny na warunki atmosferyczne ze skalą wysokości, aluminiowy
wspornik poprzeczki lakierowany proszkowo z dobrze widoczną strzałką

mechanizm korbowy podnoszenia
poprzeczki z szybką blokadą zabezpieczającą przed niekontrolowanym
przesuwem wspornika poprzeczki

Kod

Wys. [cm]
160-600
160-450

mechanizm przesuwu słupa z płynną regulacją, szybka blokada zabezpieczająca, koła do przemieszczania stojaka
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Skok o tyczce
Osłony korbek

Osłony ochronne skrzyni

Osłony podstaw

Kod
Opis

Kod

Opis
osłona skrzyni,
dedykowana do stelaży
Polanik
osłona skrzyni,
uniwersalna, stosowana
bez stelaża

Poprzeczki

Widełki teleskopowe

1 Poprzeczki wyczynowe wykonane
z włókna szklanego, końcówki plas kowe
2 Poprzeczki treningowe wykonane z włókna szklanego,
końcówki gumowe
3 Poprzeczka treningowa, elastyczna z elementami pianki
4 Poprzeczka treningowa, elastyczna z obciążnikami
5 Poprzeczka treningowa, nierozciągliwa z obciążnikami

Do nakładania poprzeczki, anodowane
rury aluminiowe, płynna regulacja długości z blokadą, długie uchwyty dla wygodniejszego umieszczania poprzeczki

1

1

2
2

Kod
Kod

2

Teleskopowy, 6 segmentów, wykonany z proﬁli
aluminiowych, wyposażony w poziomicę, zakres
do 8 m

4
5

Kod

78

1

Przymiar teleskopowy do skoku o tyczce

3

1
2
3
4
5

Opis
para, zakres 2,7-5 m

Opis

Długość [m]
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

Certyﬁkat
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Kod

Opis
zakres do 8 m

Trening lekkoatlety

Angelika Krak
srebrna medalistka Halowych Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w pięcioboju

Mateusz Trzeboński
Mistrz Polski Juniorów Młodszych w trójskoku

80
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Trening lekkoatlety
Kamizelka z obciążeniem

Spadochron do treningu biegowego

Podczas biegu spadochron tworzy opór,
pomaga sportowcom zwiększyć efektywność
treningu szybkościowego, pozwala wypracować wytrzymałość, siłę i technikę biegania,
przeznaczony do profesjonalnego treningu,
jeden koniec regulowanego paska
(93 cm - 178 cm) jest przymocowany
na stałe do spadochronu, a drugi posiada
karabińczyk do łączenia z pasem zapinanym
na rzep, rozmiar w pasie do 107,5 cm,
pokrowiec w zestawie

Wykonana z mocnej tkaniny poliestrowej,
wyposażona w 10 kieszeni na obciążniki,
dwa regulowane pasy z rzepem, w zestawie
10 obciążników - każdy min. 900 g, maksymalne obciążenie 9 kg

Kod

Kod

Średnica [cm]
80

Uprząż treningowa z holem elastycznym

Opis
kamizelka z obciążeniem

Drabinka do treningu sprawnościowego

Zestaw pozwala wypracować siłę i przyspieszenie, dwa pasy z plas kowymi klamrami,
specjalny elastyczny hol wykonany z elementów gumowych umieszczonych w rękawie
zabezpieczającym, torba w zestawie
Kod

Typ
hol elastyczny

Uprząż treningowa z holem sztywnym

Poprawia pracę nóg, przydatna w treningu sprawnościowym i ćwiczeniu
koordynacji, dla początkujących jak i dla zaawansowanych sportowców,
do użytku w szkołach i klubach sportowych, regulowane płaskie poprzeczki
wykonane z trwałego i odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego,
torba w zestawie, maksymalna długość
Długość [m]
Kod
drabinki 9 m
9

Zestaw przeznaczony dla dwóch osób,
pozwala wypracować siłę i przyspieszenie niezbędne do osiągnięcia sukcesu w biegach, jeden ze sportowców
biegnie, a drugi stawia mu opór, uprząż
z tworzywa sztucznego posiada szelki
wykładane miękkim materiałem
spinane plas kową klamrą, hol sztywny
o dł. 3 m wyposażony jest w wygodne
uchwyty wykładane miękką pianką,
torba w zestawie

Kod

Typ
hol nierozciągliwy
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Zawodniczki Klubu Sportowego Polanik
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Zestaw lekkiej atletyki dla dzieci
Zawiera wszystkie podstawowe
elementy do popularyzacji poszczególnych konkurencji lekkiej atletyki
wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
przeznaczony do kształtowania
niezbędnych umiejętności lekkoatletycznych od najmłodszych
lat, w skład zestawu wchodzi:
2 szt.
1 szt.

piłka lekarska gumowa 1 kg
dysk miękki 400 g trzy
chwyty
1 szt. dysk miękki 300 g
4 szt. pachołki 38,1 cm (15”)
1 szt. linka elastyczna 4 m
4 szt. mata składana prosta
150 cm x 50 cm x 7 cm
1 szt. drabinka do treningu
szybkości
14 szt. płotki piankowe
1 szt. mata do skoków
2 szt. mini oszczep z pianki
6 szt. okrągłe płaskie gumowe
znaczniki od 0 do 5
8 szt. pachołki 30,48 cm o nr
od 5 m do 40 m (co 5 m)
1 szt. skakanka
2 szt. piłeczka oszczepnicza
z uchwytem 400 g
40 szt. pachołki - 5 cm „pokrywki”
1 szt. baner z konkurencjami
1 szt. torba transportowa
16 szt. koszulki z numerami S
32 szt. koszulki z numerami M
14 szt. podstawy do tyczek
14 szt. plas kowe tyczki
100 szt. tęczowe piłeczki
26 szt. tabliczki z nazwami stanowisk danych konkurencji
2 szt. plas kowa piłka
z uchwytem 0,5 kg
1 szt. skala rozwijana 20 m
1 szt. skala rozwijana 50 m
6 szt. ringo
2 szt. tyczka do przeskoków

Kod

Opis
zestaw lekkiej
atletyki dla dzieci

Wszystkie elementy zestawu dostępne oddzielnie, pełna oferta na www.polanik.com

TurboJav mini oszczep
Zaprojektowany przez wicemistrza świata
w rzucie oszczepem Toma Petranoﬀa, idealny
dla dzieci i młodzieży w stawianiu pierwszych
kroków w świecie lekkiej atletyki, przeznaczony
do nauki prawidłowej techniki rzucania

Kod

Waga [g]
300
400

Kod

Waga [g]
130

Mini oszczep z pianki
Bezpieczny, wykonany z pianki, zaprojektowany dla najmłodszych zawodników
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Dysk

Młot
Kod

Waga [g]
200
350

Kod

Kula

Waga [g]
500
750

Kod

Płotek składany/materac

Waga [g]
350
400
500

Kod

Waga [g]
400
500
600

Belka z pianki

Kod

Wymiary [m]
1 x 0,6 x 0,05
1 x 1 x 0,05

Płotek trójkątny

Kod
Kod

Wymiary [m]
1 x 0,4 x 0,4
1 x 0,5 x 0,5

Mata do skoków

Kod
M-5

Kolor
czerwony
niebieski
zielony
żółty

Blok

Opis
pięć kwadratowych pól, każde o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,05 [m]
Kod

Wymiary [m]
0,5 x 0,12 x 0,12
0,5 x 0,18 x 0,18
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Sprzęt elektroniczny

Angelika Krak
srebrna medalistka Halowych Mistrzostw Polski
Juniorów Młodszych w pięcioboju
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Sprzęt elektroniczny
System fotoﬁniszu - Compe

on

Kompletny zestaw do rozgrywania konkurencji biegowych w lekkiej atletyce, główny
element systemu to kamera wykonująca zdjęcia z szybkością 2000 klatek na sekundę,
wyposażona w moduł pomiaru czasu i opcję koloru, specjalistyczne oprogramowanie
komputerowe pozwala na złożenie wykonanych zdjęć w czytelny dla operatora kolorowy
obraz linii mety z sylwetkami poszczególnych zawodników i podziałką biegnącego czasu
Zestaw zawiera:

Kod

Opis
zestaw fotoﬁniszu

Aprobata

Kamera do identyﬁkacji zawodników

Stanowi dodatkowe wyposażenie zestawu
fotoﬁniszu, rejestruje linię mety pod innym
kątem niż główna kamera fotoﬁniszu,
dostarczany obraz pozwala na bezsporne
ustalenie tożsamości zawodników przebiegających linię mety nawet, jeśli uczestnicy
wpadają na metę w zwartej grupie

Kod

Opis
kamera cyfrowa do
identyﬁkacji zawodników

Zestaw pomiaru czasu typu video

Prosty i łatwy w obsłudze zestaw do pomiaru czasu z dokładnością do 1/1000 s.
Strzał z rewolweru startowego uruchamia pomiar w chronometrze (z pamięcią
do 2000 wyników), a przerwanie wiązki promieniowania podczerwonego
w fotokomórce rejestruje czas dla danego zawodnika. Dzięki drukarce
umieszczonej w chronometrze zapamiętane wyniki mogą zostać wydrukowane.
Kamera współpracująca z komputerem oraz drukarką umożliwia identyﬁkację
poszczególnych zawodników pojawiających się na mecie.
Zestaw zawiera:
fotokomórkę sportową zasięg do 15 m
lustro pojedyncze
statywy
przewód na bębnie 150 m do podłączenia sygnału startu
kamerę do identyﬁkacji zawodników na mecie
rewolwer startowy z kablem
Opis
Kod
chronometr z drukarką
zestaw pomiaru czasu
komputer typu laptop
typu video
drukarkę laserową
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Sprzęt elektroniczny
Zestawy pomiaru czasu

Prosty, łatwy w obsłudze, pozwala zmierzyć czas biegu z dokładnością do 1/1000 s, Wyposażony w dwie fotokomórki, znacznie dokładniejszy od układu z jednym urząstrzał z rewolweru startowego uruchamia pomiar w chronometrze, a przerwanie dzeniem fotoelektronicznym, rejestracja czasu zawodnika następuje poprzez
wiązki promieniowania podczerwonego w fotokomórce sportowej rejestruje czas przerwanie naraz dwóch wiązek promieniowania podczerwonego, pozwala zmiedla danego zawodnika, chronometr umożliwia zapamiętanie do 2000 wyników,
rzyć czas do 1/1000 s, strzał z rewolweru startowego uruchamia pomiar, chronodzięki drukarce umieszczonej w chronometrze zapamiętane wyniki mogą zostać metr umożliwia zapamiętanie do 2000 wyników, dzięki drukarce umieszczonej
wydrukowane
w chronometrze zapamiętane wyniki mogą zostać wydrukowane
Zestaw zawiera:
fotokomórkę sportową zasięg do 15 m
lustro pojedyncze
statywy
rewolwer startowy z kablem
chronometr z drukarką
przewód na bębnie 150 m do podłączenia sygnału startu
Kod

Zestaw zawiera:
dwie fotokomórki sportowe zasięg do 15 m
uchwyt podwójny do fotokomórek sportowych
lustro podwójne
statywy
rewolwer startowy z kablem
chronometr z drukarką
przewód na bębnie 150 m do podłączenia sygnału startu
Kod

Opis
zestaw pomiaru czasu - basic

Wiatromierz ultradźwiękowy

Zestaw pomiaru czasu reakcji
i wykrywania falstartu

Kod

Kod

88

Opis
wiatromierz ultradźwiękowy z pulpitem

Opis
zestaw pomiaru czasu z kaskadą - comfort

Aprobata

szczegóły oferty na www.polanik.com

Opis
przewodowy zestaw pomiaru czasu reakcji
i wykrywania falstartu na 6 torów
przewodowy zestaw pomiaru czasu reakcji
i wykrywania falstartu na 8 torów
przewodowy zestaw pomiaru czasu reakcji
i wykrywania falstartu na 10 torów

Aprobata

Sprzęt elektroniczny

360°
Kod

Kod

Opis

Opis
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Sprzęt elektroniczny
Tablica biegnący czas z opcją wyników

Odliczanie czasu w dół i w górę oraz możliwość
wyświetlania wyników, pulpit do funkcji
biegnącego czasu z klawiaturą numeryczną
do wprowadzania 6-cyfrowych wyników,
współpraca z chronometrem, sześciocyfrowa,
wys. cyfr 25 cm, osłona przednia wykonana z litego
poliwęglanu, aluminiowa obudowa malowana
proszkowo, statyw i okablowanie w zestawie

Kod

Tablica biegnący czas

Opis

Zegar czasu próby
Sterowanie przy pomocy pulpitu, wys. cyfr
15 cm, osłona przednia wykonana z litego poliwęglanu, aluminiowa obudowa malowana
proszkowo, statyw i okablowanie w zestawie

Sterowanie przy pomocy pulpitu oraz współpraca z chronometrem, sześciocyfrowa, wys. cyfr 25 cm, odliczanie czasu w dół i w górę, osłona przednia
wykonana z litego poliwęglanu, aluminiowa obudowa malowana proszkowo,
statyw i okablowanie w zestawie

Opis
tablica cyfrowa
z biegnącym czasem

Kod

Opis
zegar do pomiaru czasu próby

Licznik okrążeń z dzwonkiem

Tablica prędkości wiatru

Tablica pozycji stojaków

Dwucyfrowa, wys. cyfr 25 cm, sterowanie przy pomocy pulpitu, głośny dzwonek, osłona przednia wykonana
z litego poliwęglanu, aluminiowa obudowa malowana
proszkowo, statyw i okablowanie w zestawie

Dwustronna, czteroznakowa, wys. cyfr 15 cm, osłona
przednia wykonana z litego poliwęglanu, aluminiowa
obudowa malowana proszkowo, współpraca z wiatromierzem, statyw i okablowanie w zestawie

Wyświetla wartość z zakresu
od 00 do 99, dwucyfrowa, wys. cyfr 25 cm,
sterowanie przy pomocy pulpitu, osłona
przednia z litego poliwęglanu, aluminiowa
obudowa malowana proszkowo, statyw
i okablowanie w zestawie

Kod

90

Kod

Opis

Kod

Opis
tablica informacyjna do wiatromierza
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Kod

Opis

Sprzęt elektroniczny

Kod

Opis

System do pomiaru odległości

Kod

Opis
elektroniczny system pomiaru odległości

Aprobata

Stopery
1

2

Kod
1
2
3
4
5

91
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4

3

Opis

5

Akcesoria

Joanna Fiodorow
rzut młotem
brązowa medalistka Mistrzostw Europy
srebrna medalistka Młodzieżowych Mistrzostw Europy
srebrna i brązowa medalistka Uniwersjady
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Akcesoria
Zestawy pomiarowe
miernik do oszczepów umożliwia
szybkie ustalenie środka ciężkości
testowanego oszczepu, odczytanie
danych odnośnie długości i umiejscowienie punktów, w których mierzymy
średnicę oszczepu za pomocą poręcznej, elektronicznej suwmiarki
znajdującej się w zestawie

głowica umieszczona na testerze środka
ciężkości zostaje pod ciągłą kontrolą operatora bez ryzyka upadku, stabilna konstrukcja ze stali pokrytej lakierem młotkowym, wynosząca młot tuleja z hartowanej stali cynkowanej galwanicznie,
wyposażona w okładzinę dźwignia mechanizmu ze stali cynkowanej galwanicznie

miernik do młotów gwarantuje
powtarzalność pomiarów dzięki tej
samej sile naciągu podczas testowania
wybranej grupy młotów, prowadzący
pomiar umieszcza młot na mierniku
i za pomocą dwóch dźwigni napina
Iinkę młota z siłą, którą dobiera automatycznie sam mechanizm miernika

Tester środka ciężkości

Stojak do zestawu pomiarowego
Znacznie ułatwia prowadzenie pomiarów
sprzętu rzutowego, wyposażony w kółka,
stalowy, malowany proszkowo

Kod
S-289

Opis

Kod

Opis
stojak do zestawu
pomiarowego

Tester służy do bezpiecznego badania położenia środka ciężkości w głowicy
młota lekkoatletycznego lub kuli lekkoatletycznej. Podczas badania głowica
lub kula cały czas pozostaje na przyrządzie, nawet jeśli wynik testu jest negatywny i głowica lub kula spada
Opis
Kod
z krawędzi pomiarowej, wzór
tester
środka
ciężkości
zastrzeżony

Stojaki uniwersalne na sprzęt
Z rur i kształtowników stalowych, modele stacjonarne i na kółkach,
mieszczące 4 lub 3 rodzaje sprzętu rzutowego

1

2

3

Kod

4

Typ

1

stacjonarny

2

stacjonarny

3

stacjonarny

4

na kółkach

5

na kółkach

6

na kółkach

5

6

Pojemność
6 młotów, 12 kul,
7 dysków
i 12 oszczepów
12 oszczepów,
13 dysków
i 24 kule
12 oszczepów,
12 kul
i 26 dysków
6 młotów, 12 kul,
7 dysków
i 12 oszczepów
12 oszczepów,
13 dysków
i 24 kule
12 oszczepów,
12 kul
i 26 dysków
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Akcesoria
Wózek do stelaży
Trwała konstrukcja ze stali cynkoKod
Pojemność
wanej, nośność do 400 kg,
30 elementów stelaża
pla orma transportowa o wymiarach 100 cm x 92,5 cm, siatkowy pojemnik na drobne elementy

Wózek uniwersalny

Kod
S15-482

Opis
wózek
uniwersalny

Poręczna konstrukcja stalowa cynkowana, przednie koła skrętne, pla orma 2 x 1,3 m, wygodny uchwyt, obciążenie do 300 kg

Wózek do zeskoków

Kod

Opis
wózek do
zeskoków

Konstrukcja stalowa cynkowana lakierowana proszkowo, przednie koła skrętne, pla orma 3 x 1,5 m, wyposażony w dyszel z uchwytami, nośność do 300 kg
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Akcesoria
Tablica prędkości wiatru

Tablice wyników

Kod

Kod

Opis

Opis

Wskaźniki kierunku wiatru

Pojemnik na talk

Magnezja sportowa

Biała wstążka z tkaniny syntetycznej umieszczona na słupie
z podstawą, stal lakierowana
proszkowo

Zamykany pojemnik z białego włókna
szklanego, lakierowany stalowy słupek
z podstawą, transportowany w częściach

Wyprodukowana w 100% z węglanu magnezu,
zawierająca absorbent wilgoci, w kostkach lub
w woreczkach stopniowo uwalniających proszek

Kod
1

Rękaw z tkaniny syntetycznej,
obręcz stalowa na łożysku
kulkowym, konstrukcja
stalowa, płaska podstawa
tania w transporcie

Opis
wskaźnik kierunku
wiatru z wstążką 2

Kod

Opis
wskaźnik
kierunku wiatru

Kod

Opis
pojemnik na talk

Kod

1
2

Opis
magnezja w kostkach 1 kg
magnezja w woreczku 56 g

1

2

1

2

2
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Akcesoria
Znaczniki linii odległości z włókna szklanego

Znaczniki linii odległości stalowe

Mocny proﬁl o przekroju kwadratu lub trójkąta, cyfry na każdej stronie, uchwyt
do przenoszenia, dostępne pojedynczo i w gotowych zestawach

Lakierowane proszkowo, cyfry po obu stronach, prostokątny z dwiema
szpilkami i okrągły z jedną szpilką

Opis

Kod

Opis

Kod

Kod

Opis
1 szt., okrągły z jedną szpilką, wys. 70 cm,
w zamówieniu należy podać odległość
zestaw 7 znaczników okrągłych do pchnięcia
kulą, oznaczenia od 10 m do 22 m co 2 m
zestaw 14 znaczników okrągłych do pchnięcia
kulą, oznaczenia od 10 m do 22 m co 2 m

Kod

Opis
1 szt., prostokątny z dwoma szpilkami,
wys. 80 cm, w zamówieniu należy podać odległość

Stalowy lakierowany proszkowo, gięty pod
kątem 90 stopni, z trzema szpilkami, uchwyt
do przenoszenia, dostępny w zestawie lub
pojedynczo

Taśmy

Kod

Opis
znacznik odległości
stalowy gięty,
zamawiając należy podać
oznaczenie odległości
zestaw 12 znaczników
odległości stalowych
giętych, 20 m - 70 m
co 10 m

Kod

Opis
długość 1 m
linka z tworzywa 1 m

Zwijaki bębnowe
Do taśm sektora rzutów o szer. 5 cm

Pręt z oczkiem
Do podtrzymywania linki w konkurencjach rzutowych, wykonany
z 10 mm pręta stalowego, cynkowany

Do wyznaczania sektora rzutów
z tkaniny syntetycznej, każdy
odcinek 25 - metrowy posiada
15 klamerek do mocowania
Kod

Opis
biała, dł. 25 m
czerwona, dł. 25 m
żółta, dł. 25 m

Klamerki

Kod
Z50-S0302
Z100-S0299

Pojemność
2 x 25 m
2 x 50 m

Flaga sektora rzutów
Stalowa, lakierowana proszkowo

Znaczniki rzutowe
Wykonane ze stali Iakierowanej proszkowo
Do mocowania taśmy sektora
rzutów szer. 50 mm
Kod
S-267

Opis
15 szt.

Kod
Kod

Opis
10 szt.,
stawiane
15 szt.,
stawiane

Opis
stalowa ﬂaga sektora
chorągiewka sektora
z podstawą

Znaczniki rozbiegu
Wykonane ze stali, malowane proszkowo w sześciu kontrastowych kolorach
Kod
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Opis
6 szt., stawiane
6 szt., wbijane
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Kod

Opis
10 szt.,
wbijane
15 szt.,
wbijane

Akcesoria
Taśmy miernicze

Kod

Szpilka do
zaznaczania
śladu

Opis
z włókna szklanego 10 m w kasecie
z włókna szklanego 20 m w kasecie
z włókna szklanego 30 m w kasecie
z włókna szklanego 30 m z uchwytem
z włókna szklanego 50 m z uchwytem
z włókna szklanego 100 m z uchwytem
stalowa 10 m w kasecie
stalowa 20 m w kasecie
stalowa 30 m w kasecie
stalowa 30 m z uchwytem
stalowa 50 m z uchwytem
stalowa 100 m z uchwytem

Tabliczki rekordów

Chorągiewka 2 m
z podstawą

Chorągiewki
sędziowskie
Z wodoodpornej
tkaniny
syntetycznej,
osadzone
na rurce
aluminiowej

Chorągiewka z tkaniny
syntetycznej, trzon
aluminiowy lakierowany
proszkowo, podstawa
stalowa lakierowana
proszkowo

Ułatwia prowadzenie
pomiarów w konkurencjach rzutowych,
stalowa cynkowana
galwanicznie,
wygodny uchwyt
Kod

Stalowe malowane proszkowo, uchwyt do przenoszenia,
czytelne litery po obu stronach, model do rzutów dalekich
i mniejszy do pchnięć kulą

Kod
Dł. [m]
0,8

Kod

Kolor
czerwony
zielony
żółty

Kolor
niebieski
czerwony
biały
żółty

Tabliczka z literą „Q”
stalowa malowana proszkowo,
z uchwytem, litera „Q” po obu
stronach, model do rzutów
dalekich i do pchnięcia kulą

Opis
tabliczka rekordu świata do rzutów dalekich
tabliczka rekordu zawodów do rzutów dalekich
tabliczka rekordu Polski do rzutów dalekich
tabliczka rekordu mityngu do rzutów dalekich
tabliczka rekordu świata do pchnięcia kulą
tabliczka rekordu zawodów do pchnięcia kulą
tabliczka rekordu Polski do pchnięcia kulą
tabliczka rekordu mityngu do pchnięcia kulą
tabliczka rekordu Europy do rzutów dalekich
tabliczka rekordu Europy do pchnięcia kulą

Kod

Kod

Opis
tabliczka z litera „Q”
do rzutów dalekich
tabliczka z literą „Q”
do pchnięcia kulą

Podia
Zestaw trzech oddzielnych elementów z włókna szklanego, solidna
grubościenna konstrukcja o oryginalnym kształcie, powierzchnia
górna pokryta warstwą gumy antypoślizgowej, boczne uchwyty
do przenoszenia, układane w stos lub jeden w drugim do przechowywania i transportu

Kod
1
2

1

Opis
podium jednoosobowe
podium drużynowe

2
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