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UWAGA! 

Sprzęt sportowy produkowany przez firmę POLANIK został zaprojektowany wyłącznie do treningu lekkoatletycznego oraz 

użytku podczas zawodów sportowych. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i uwagi podczas korzystania ze 

sprzętu rzutowego i innego sprzętu sportowego, gdyż nieprawidłowe jego użycie może spowodować poważne uszkodzenia 

ciała. POLANIK nie odpowiada za jakiekolwiek następstwa i szkody wywołane pośrednio lub spowodowane wypadkiem w 

powiązaniu z zakupem lub użytkowaniem produktów i akcesoriów firmy POLANIK ponad ich pierwotny koszt zakupu. W 

związku z ciągłymi pracami nad udoskonalaniem 

wyrobów oraz podnoszeniem ich jakości i walorów estetycznych zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia 

zmian konstrukcyjnych oraz zmiany standardowej kolorystyki produkowanych wyrobów. 

 
Szczególne warunki gwarancji 

1. Użytkowanie oszczepów musi odbywać się na odpowiednio oznakowanym i zabezpieczonym obiekcie sportowym 

przeznaczonym do tego celu, pod nadzorem wykwalifikowanej kadry trenerskiej. Uchybienie wyżej wymienionym 

przepisom skutkuje utratą gwarancji. 

2. Oszczep LA służy do wykonywania rzutów w ramach konkurencji rzutu oszczepem. Realizacja tego zadania niesie 

ze sobą ryzyko uszkodzenia pewnych jego elementów (np. powłoki lakierniczej, grotu). Uszkodzenia powstałe w 

wyniku prawidłowego funkcjonowania oszczepu, czyli lotu i lądowania, są uznawane za normalne zużycie i nie 

podlegają reklamacji. Wyżej wymienione uszkodzenia są usuwane odpłatnie w ramach naprawy lub regeneracji 

oszczepu. 

 
I. Przeznaczenie i ogólny opis 

Oszczepy treningowe służą do prowadzenia treningu konkurencji lekkoatletycznej rzut oszczepem. Treningi należy 

prowadzić na nawierzchni trawiastej lub podobnej. 

 

II. Dane techniczne 

Kod produktu CT17-600 CT17-700 CT17-800 

Opis Oszczep treningowy Carbon 
Premium Line 600g 

Oszczep treningowy Carbon 
Premium Line 700g 

Oszczep treningowy Carbon 
Premium Line 800g 

Trzon oszczepu  włókno węglowe 

Osznurowanie bawełniane z rdzeniem syntetycznym 

Grot aluminium (i stal) 

Dł. cał. min. - maks [mm] 2200-2300 2300-2400 2600-2700 

Waga nominalna [g] 600 700 800 

Tolerancja wagi [g] od +5 do +50 
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II. Pakowanie i transport 

Oszczepy wysyłane są w rękawach foliowych i kartonach lub tubach (w zależności o ilości). 

 
III. Deklaracja 

1) Nr 2022-05-05 
2) Nazwa wystawcy: 

Adres wystawcy: 
3) Przedmioty deklaracji 

 
POLANIK 
Życzliwa 11, 97-300 Piotrków Tryb. 

 

Lp. Nazwa Kod 

1 Oszczep treningowy Carbon Premium Line 600g CT17-600 

2 Oszczep treningowy Carbon Premium Line 700g CT17-700 

3 Oszczep treningowy Carbon Premium Line 800g CT17-800 

 

4) Opisane wyżej są zgodne z wymaganiami wewnątrz zakładowych norm technicznych. 

 
Informacje dodatkowe 

5) Deklarację wydano dla: 
 

Podpisano w imieniu i z upoważnienia: 
POLANIK 
2022-05-05 Piotrków Tryb. 
(Data i miejsce wystawienia) 

 
Nabywca i Użytkownik 

 
 
 

Paweł Ciechanowski 
Menedżer produktu 

6)    ………………………………………  …………………………………………………………………………… 
(Nazwisko, funkcja) (Podpis lub jego równoważnik autoryzowany przez wystawcę) 


