
Kolejny hat - trick  Dawida Szulicha
Grand Prix Polski - Puchar Polski, 28-29.04.2012, Olsztyn

W dniach 28.-29. kwietnia odbyły się zawody z cyklu Grand Prix Polski-Puchar Polski w sezonie 
2011/2012.  Na   nowo otwartej  w  tym roku  50  metrowej  pływalni  "Aquasfera  "  Ośrodka  Sportu  i 
Rekreacji w Olsztynie, wystartowało 239 zawodniczek i zawodników z 57 klubów z całej Polski. UKS 
"Delfin"  Legionowo  reprezentowało  3  zawodników  Dawid  Szulich,  Michał  Perl  i  Igor  Szulich, 
wszyscy trzej startujący w konkurencjach w stylu klasycznym.

Na  dystansach  50,  100  i  200  metrów  stylem  klasycznym  Dawid  był  bezkonkurencyjny, 
zwyciężając na 50m z czasem 0:28,78, na 100m z czasem 1:02,96 i na 200m z czasem 2:17,70. To drugi  
w karierze zawodnika hat-trick w stylu klasycznym. Dawid za osiągnięte wyniki na 50 i 100 metrów 
stylem klasycznym  w punktacji  ogólnej  osiągnął  1600  punktów  i  zajął  2.  miejsce  w   pierwszych 
zawodach  z  cyklu  Grand  Prix  Polski-Puchar  Polski  w  sezonie  2011/2012  na  pływalni
50-metrowej.

Dawid  powiedział  o  swoich  startach:  "Ostatnie  zawody  z  cyklu  Grand  Prix  Polski,  chyba 
najbardziej udane pod względem uzyskanych czasów i zdobytych miejsc w tym sezonie. Niestety przez 
kontuzje, jakiej doznałem we wrześniu ubiegłego roku, nie mogłem się liczyć w klasyfikacji ogólnej, 
zabrakło mi startu na jeszcze jednych zawodach tej  serii.  Najważniejsza impreza w tym roku wciąż 
przede mną. Główne Mistrzostwa Polski odbędą się już za dwa tygodnie i to tam będę starał się uzyskać  
minimum  indywidualne  na  Igrzyska  Olimpijskie  w  Londynie.  Skupiamy  się  z  trenerem  na  tych 
zawodach a głównie na starcie na 100m stylem klasycznym. Przez te dwa tygodnie będziemy trenować 
w Olsztynie  na  basenie,  na  którym będą  odbywać  się  kwalifikacje  olimpijskie.  Jak  zawsze  jestem 
pozytywnie nastawiony i wierze ze zostanę pierwszym legionowskim olimpijczykiem."

Bardzo dobrze wystartowali  nasi  młodzi  zawodnicy Michał Perl  rocznik 1996 i  Igor Szulich 
rocznik 1998, którzy inspirowani wynikami starszego kolegi i brata, uzyskali na dystansach 50,100 i 
200m  stylem  klasycznym  rekordy  życiowe.  Michał  Perl  na  50m  stylem  klasycznym  uzyskał  czas 
0:32,12 (22 miejsce), na 100m stylem klasycznym uzyskał czas 1:13,02 (23 miejsce), na 200m stylem 
klasycznym uzyskał czas 2:41,23 (24 miejsce). Igor Szulich na 50m stylem klasycznym uzyskał czas 
0:34,09 (30 miejsce), na 100m stylem klasycznym uzyskał czas 1:13,84 (25miejsce), na 200m stylem 
klasycznym uzyskał czas 2:43,90 (27 miejsce).

Gratulujemy! Za dwa tygodnie Główne Mistrzostwa Polski w Olsztynie, gdzie wystartuje Dawid 
Szulich, który walczy o kwalifikację olimpijską na 100m stylem klasycznym.
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