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Polska kolej na Olimpiadzie w Londynie
Polska branża kolejowa była reprezentowana podczas 30. Igrzysk
Olimpijskich w Londynie. Firma Darpol Bydgoszcz, producent i
dostawca części zamiennych do lokomotyw, wagonów osobowych
i elektrycznych zespołów trakcyjnych, prowadzi także działalność
dodatkową produkując sprzęt sportowy do piłki siatkowej, między
innymi sygnalizatory optyczno-dźwiękowe .
Wymyślona i opracowana przez Dariusza Jasińskiego (wieloletniego sędziego międzynarodowego piłki siatkowej)
koncepcja tych bezprzewodowych urządzeń, stosowana jest w celu zasygnalizowania przerw dla odpoczynku i
zmian zawodników podczas meczów piłki siatkowej
Sygnalizatory stosowane były wcześniej podczas najważniejszych światowych imprez siatkarskich takich, jak
Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy czy finałowe turnieje Ligi Światowej. Teraz do grona najważniejszych
spotkań siatkarskich, na których używany jest ten nowatorski sprzęt z Darpolu, dołączyło również tak prestiżowe
wydarzenie jak 30. Letnie Igrzyska Olimpijskie Londyn 2012.

Newsletter

Bydgoskie rozwiązanie potwierdziło duże możliwości techniczne firmy Darpol i jej pracowników. W rywalizacji o
londyńskie zamówienie Darpol pokonał japońskie firmy, starające się również o możliwość dostawy sprzętu na
jubileuszowe Igrzyska Olimpijskie.

Wpisz swój e-mail, by regularnie otrzymywać
newsy o wszystkim, co w branży kolejowej
najważniejsze.

Sygnalizatory można było obserwować podczas wszystkich olimpijskich meczów halowej piłki siatkowej. Będą

zapisz

również wykorzystywane podczas niebawem rozpoczynających się na tych samych obiektach, Igrzyskach
Paraolimpijskich dla sportowców niepełnosprawnych.
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