
Urodzinowe zwycięstwo Dawida Szulicha
w Pucharze Polski w pływaniu w Drzonkowie

Grand Prix Polski – Puchar Polski, Drzonków 18.-19.05.2013

Na zdjęciu od lewej: fizjoterapeuta Piotr Potentas, najlepszy zawodnik Pucharu Polski w Drzonkowie Dawid Szulich, 
trener Rafał Perl



W dniach 18.-19. maja 2013 roku odbyły się siódme zawody z cyklu Grand 
Prix Polski – Puchar Polski w sezonie 2012/2013. 

Na 50 metrowej krytej pływalni Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Drzonkowie   wystartowało  333 zawodniczek  i  zawodników z  48 klubów z  całej 
Polski.  UKS  „Delfin”  Legionowo  reprezentował  Dawid  Szulich 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 1:02,13 oraz na dystansie 50 
metrów  stylem  klasycznym  uzyskując  czas  28,23  sekundy,  a  także  zajmując  2. 
miejsce na 200 metrów stylem klasycznym z czasem 2:17,25. Dawid za osiągnięte 
wyniki na 50 i 100 metrów stylem klasycznym w punktacji ogólnej osiągnął 1681 
punktów zajmując 1. miejsce. Dotychczas to najlepszy start w tej edycji Grand Prix 
Polski – Puchar Polski w sezonie 2012/2013.

Dawid  o  zawodach: "Po  raz  kolejny  mogę  zaliczyć  te  zawody  do  bardzo  
udanych. Niezwykle miła atmosfera, jaka towarzyszyła nam przez ten weekend nie  
była  spowodowana  tylko  bardzo  dobrymi  wynikami  ale  również  zwycięstwem  w  
punktacji generalnej i jednocześnie był to najlepszy prezent jaki mogłem sobie sam  
sprawić na moje 23-cie urodziny. Tym razem najbardziej wartościowym wynikiem był  
czas na 50m stylem klasycznym, gdzie do minimum na Mistrzostwa Świata zabrakło  
tylko  0,23  sekundy  a  przecież  jeszcze  ponad  trzy  tygodnie  do  kwalifikacji.  
Satysfakcjonujące  było  również  pokonanie  w punktacji  ogólnej  Mistrza  Świata  w  
stylu grzbietowym Radka Kawęckiego, który startował u siebie w "domu". Kolejne  
zawody i kolejne postępy. Za dwa tygodnie ostatnie z cyklu Grand Prix Polski w tym  
sezonie  a  w  połowie  czerwca  Mistrzostwa  Polski,  także  najbliższe  tygodnie  
zapowiadają się bardzo pracowicie." 
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