Jubileuszowe XV Grand Prix Legionowa
w pływaniu
z pierwszym olimpijczykiem legionowskiego klubu
sportowego Dawidem Szulichem w roli gościa
specjalnego zawodów.

W dniu 13. stycznia 2013 odbyły się XV Grand Prix Legionowa w pływaniu
tradycyjnie na pływalni Z.S.O. nr 2 w Legionowie. W zawodach wzięło udział 286
zawodniczek i zawodników z 27 klubów z całej Polski. Zorganizowanie tak dużej
imprezy na takim obiekcie to "Mistrzostwo Świata" i sukces organizacyjny UKS
Delfin Legionowo, a także współorganizatorów Z.S.O. nr 2 w Legionowie oraz
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legionowie. Jubileuszowe XV Grand Prix
Legionowa w pływaniu z gwiazdą legionowskiego pływania Dawidem Szulichem w
roli gościa specjalnego zawodów. Dawid Szulich pierwszy raz jako VIP zawodów
dekorujący medalami, pucharami i nagrodami a także rozdający autografy i pozujący
do zdjęć z najmłodszymi uczestnikami zawodów. Organizacyjnie i sportowo zawody
w Legionowie zostały przeprowadzone wzorowo, dzięki ogromnemu wsparciu
rodziców zawodniczek i zawodników UKS „Delfin”. Uczestnicy zawodów i ich
trenerzy oraz kibicujący rodzice byli mile przyjęci przez organizatorów zawodów. W
czasie ceremonii otwarcia zawodów był obecny Prezydent Miasta Legionowo Pan
Roman Smogorzewski, a także pani dyrektor ZSO nr 2 w Legionowie pani Małgorzata
Sujak, która jako gospodarz obiektu serdecznie przywitała wszystkich uczestników
zawodów. Podczas uroczystości obecni byli dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Legionowie Grzegorz Gutkowski, radny Bogdan Kiełbasiński oraz
główny organizator imprezy prezes UKS „Delfin” Legionowo pan Rafał Perl.

Zawody otworzył Prezydent Miasta Legionowo Pan Roman Smogorzewski, a po
otwarciu Dawid Szulich wystartował w wyścigu pokazowym dla wszystkich
uczestników zawodów na dystansie 100m stylem klasycznym, konkurencji dzięki
której wystartował na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie. Przy oszałamiającym
dopingu uczestników i kibiców zawodów Dawid pokazał kunszt pływania "żabką".
Sportowa rywalizacja dzieci i młodzieży trwała prawie 5 godzin. Dzięki
sponsorom tych zawodów nagrodzono pucharami, medalami i dyplomami oraz
nagrodami rzeczowymi ponad 150 zawodniczek i zawodników. Padło wiele
wartościowych wyników sportowych i mnóstwo rekordów życiowych. Dekoracji
podczas zawodów dokonali m.in. zastępca prezydenta miasta Legionowo pan Piotr
Zadrożny, pierwszy olimpijczyk legionowskiego klubu sportowego Dawid Szulich,
dyrektor MOSiR w Legionowie pan Grzegorz Gutkowski, sponsor i członek zarządu
UKS „Delfin” Legionowo pan Tomasz Kalisiak oraz prezes UKS „Delfin” Legionowo
Rafał Perl.
UKS Delfin Legionowo reprezentowało 50 zawodniczek i zawodników, którzy
zdobyli w sumie 16 medali - 6 złotych, 7 srebrnych i 3 brązowe .
Spośród naszych zawodników najlepiej spisali się: Joanna Żbikowska 2 złote
medale na 100m stylem klasycznym - 1:20,80 i 100m sposobem zmiennym – 1:15,62;
Michał Perl, który zdobył złoty medal na 100m stylem klasycznym - 1:09,30 i
srebrny medal na 100m sposobem zmiennym - 1:04,95 i w klasyfikacji punktowej w
kategorii 17 lat i starsi 2. miejsce; Inga Kamińska, która zdobyła złoty medal na 50m
stylem klasycznym - 0:46,72 i srebrny medal na 100m stylem zmiennym – 1:33,41;
Igor Szulich, który zdobył złoty medal na 100m stylem klasycznym - 1:12,16 i
brązowy na 100m stylem dowolnym – 0:59,20; Ostaszewska Edyta, która zdobyła 1
złoty medal na 50m stylem motylkowym – 0:34,57; Aleks Strzeszewski, który zdobył
2 srebrne medale na 100m stylem dowolnym - 0:57,58 i 50m stylem motylkowym;
Marta Chudorlińska, która zdobyła 2 srebrne medale na 50m stylem dowolnym
0:32,81 i 50m stylem klasycznym 0:40,10; Krzysztof Żbikowski zdobył srebrny
medal na 100m stylem klasycznym – 1:12,58; Zuzanna Kalisiak zdobyła brązowy
medal na 100m stylem grzbietowym – 1:25,72; Adrianna Gardias zdobyła brązowy
medal na 50m stylem motylkowym – 0:40,06; Mateusz Chudorliński zdobył
brązowy medal na 100m stylem klasycznym 1:31,01.
Na zakończenie zawodów zastępca prezydenta miasta Legionowo pan Piotr
Zadrożny oficjalnie zamknął imprezę, a prezes UKS „Delfin” Legionowo Rafał Perl
zaprosił na ko kolejną za rok.
Dawid Szulich powiedział o zawodach: "Niesamowite emocje, niesamowity
dzień, niesamowite zawody, tak w skrócie opisałbym piętnaste Grand Prix Legionowa
w pływaniu na "naszym" bardzo skromnym baseniku przy ZSO nr 2 w Legionowie. Ale
nie obiekt był tu najważniejszy, tylko ludzie którzy stworzyli tak wspaniałą atmosferę.
Jestem bardzo dumny, że byłem gospodarzem tej imprezy, a nawet chyba kimś więcej,
szczególnie dla tych najmłodszych."
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