
Dawid Szulich drugim zawodnikiem Pucharu Polski
w pływaniu w Oświęcimiu.

Grand Prix Polski – Puchar Polski, Oświęcim 27.-28.04.2013

W dniach 27.-28. kwietnia odbyły się szóste zawody z cyklu Grand Prix Polski 
– Puchar Polski w sezonie 2012/2013. Na 50 metrowej krytej pływalni Miejskiego 
Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  w  Oświęcimiu   wystartowało  556  zawodniczek  i 
zawodników z 96 klubów z całej Polski.  UKS „Delfin” Legionowo reprezentował 
Dawid Szulich i  Michał Perl  (SMS Racibórz)startujący w konkurencjach w stylu 
klasycznym.

Na  dystansach  50  i  100  metrów  stylem  klasycznym  nasz  najlepszy 
legionowianin był bezkonkurencyjny zwyciężając w swojej koronnej konkurencji na 
100m  uzyskując  czas  1:02,05  oraz  na  dystansie  50  metrów  stylem  klasycznym 
uzyskując czas 28,58 sekundy, a także zajmując 2. miejsce na 200 metrów stylem 
klasycznym z  czasem 2:17,96.  Dawid  za  osiągnięte  wyniki  na  50  i  100  metrów 
stylem klasycznym w punktacji ogólnej osiągnął 1653 punkty zajmując 2. miejsce, 
dotychczas  najlepsze  w  tej  edycji  Grand  Prix  Polski  –  Puchar  Polski  w  sezonie 
2012/2013. 
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Dawid  o  zawodach:  "Niezwykle  udane  zawody  Grand  Prix  Polski  w  
Oświęcimiu,  były  pierwszym  w  tym  sezonie  sprawdzianem  na  długiej  pływalni.  
Jestem bardzo zadowolony z drogi jaką obraliśmy z trenerem Rafałem do kwalifikacji  
na Mistrzostwa Świata, ponieważ efekty pracy widać nie tylko w czasach w jakich  
pokonuje  każdy  dystans  ale  co  najważniejsze  w  technice,  która  jest  kluczem  do  
światowej  czołówki.  Wiele  treningów  poświeciliśmy  elementom  technicznym  i  
będziemy  nad  tym  pracować  cały  czas  aby  jak  najbardziej  zbliżyć  się  do  
doskonałości. Jeszcze dużo pracy przed nami i tak na prawdę niewiele czasu zostało,  
wiec każde święto i każda chwile wykorzystujemy na trening. Za trzy tygodnie kolejne  
GPP tym razem w Drzonkowie i miejmy nadzieje jeszcze bardziej udane."

Nasz  drugi  zawodnik  Michał  Perl  na  50  metrów  w  stylu  klasycznym 
uplasował  się  na  24.  miejscu  uzyskując  czas  31,74  sekundy.  W  drugim  bloku 
zawodów Michał startował na 200 metrów stylem klasycznym i zajął  29. miejsce 
uzyskując czas 2:37,08 sekundy (rekord życiowy).  Drugiego dnia  na 100 metrów 
Michał był 33. zawodnikiem uzyskując czas 1:11,78. Był to trzeci start Michała w 
zawodach z cyklu Grand Prix Polski – Puchar Polski w sezonie 2012/2013.

Michał o zawodach: "Moje starty uważam za udane ponieważ jest to początek  
sezonu  na  długim  basenie  i  całe  przygotowanie  do  Mistrzostw  Polski  Seniorów  
jeszcze  przede  mną .  Na te  zawody nastawiam się  najbardziej  bo  jest  to  główna  
impreza sportowa w pływaniu w sezonie letnim . Mam nadzieję że pokażę się tam z  
jak najlepszej strony."
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