Grand Prix Polski – Puchar Polski
Poznań, 24.-25.11.2012

Na zdjęciu od lewej: fizjoterapeuta Piotr Potentas , Dawid Szulich , Michał Perl i trener Rafał Perl.

W dniach 24.-25. listopada odbyły się czwarte zawody z cyklu Grand Prix
Polski – Puchar Polski w sezonie 2012/2013.
Na pływalni sportowej "Term Maltańskich" w Poznaniu wystartowało 459
zawodników z 95 klubów z całej Polski . UKS „Delfin” Legionowo reprezentował
Dawid Szulich startując w konkurencjach w stylu klasycznym i stylu zmiennym i
oraz Michał Perl startując w konkurencjach w stylu klasycznym.
Na 50 metrów w stylem klasycznym Dawid był na trzecim miejscu uzyskując
czas 27,68 sekundy. Drugiego dnia na 100 metrów Szulich był drugim zawodnikiem
uzyskując czas 1:00,24 (rekord życiowy), a na 100 metrów stylem zmiennym zajął
14. miejsce uzyskując czas 0:59,89 sekundy. Był to czwarty start Dawida w
zawodach z cyklu Grand Prix Polski – Puchar Polski w sezonie 2012/2013.
Po startach Dawid powiedział : "Starty w Poznaniu zdecydowanie lepsze niż w
Łodzi, jednak nie do końca mogę być z nich zadowolony. Na pewno rekord życiowy
na 100m stylem klasycznym cieszy ale liczę, że uda mi się go jeszcze poprawić na
zimowych Mistrzostwach Polski w Ostrowcu Świętokrzyskim w grudniu. Niestety dało
się odczuć brak treningów na basenie. 7 treningów w tygodniu w wodzie jest to
zdecydowanie za mało jeśli chce się pływać na wysokim poziomie, a jest to
spowodowane brakiem dostępu do pływalni, ponieważ basen przy szkole Z.S.O. nr 2
jest mocno obłożony różnymi zajęciami, basen przy CSP nie jest dostępny dla ludzi z
zewnątrz. Jedyna możliwością jest jeżdżenie na basen do Stanisławowa obok

Legionowa we własnym zakresie. Jestem mocno zmobilizowany i wierzę , że uda się
to wszystko połączyć i zrobić wspaniały wynik w przyszłym roku."
Drugi nasz zawodnik Michał Perl na 50 metrów w stylu klasycznym – 31.
miejsce uzyskując czas 30,91 sekundy (rekord życiowy). W drugim bloku zawodów
Michał startował na 200 metrów stylem klasycznym i zajął 30. miejsce uzyskując
czas 2:34,84 sekundy (rekord życiowy). Drugiego dnia na 100 metrów Michał był 32.
zawodnikiem uzyskując czas 1:08,34. Był to drugi start Michała w zawodach z cyklu
Grand Prix Polski – Puchar Polski w sezonie 2012/2013.
Michał Perl: „ Moje starty uważam za bardzo udane , przyjeżdżając do
Poznania poczułem bardzo miłą atmosferę zawodów. Startowałem na trzech
dystansach : 50 , 100 , 200 m stylem klasycznym. Zrobiłem zaskakujące życiówki,
biorąc pod uwagę to, że przyjechałem do Poznania w bardzo ciężkim treningu. Mam
nadzieję, że podczas Zimowych Mistrzostw Polski zabłysnę doskonałymi czasami."
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