DAWID SZULICH
DWUKROTNYM MISTRZEM POLSKI SENIORÓW
I MŁODZIEŻOWCÓW
Z KWALIFIKACJĄ NA MISTRZOSTWA ŚWIATA
W PŁYWANIU
Główne Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców
Olsztyn, 13.16.06.2013

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

W dniach 13. -16 czerwca na 50m pływalni " AQUASFERA" w Olsztynie
odbyły się Główne Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców w pływaniu. W
mistrzostwach brało udział 645 zawodniczek i zawodników z 122 klubów z całej
Polski. UKS "Delfin" Legionowo reprezentowali nasz najlepszy zawodnik Dawid
Szulich i Michał Perl ( SMS Racibórz).
Były to kolejne udane Mistrzostwa Polski w historii UKS "Delfin". Sukces ten
wymagał konsekwentnej pracy i dużego poświecenia ze strony zawodnika, trenerów
Rafała Perla i Daniela Krepsa oraz rodziców. Ten sukces zawdzięczamy
doskonałym startom naszego zawodnika. Dawid Szulich na dystansie 50 m stylem
klasycznym wywalczył kwalifikację na Mistrzostwa Świata w Barcelonie, złoty
medal w kategorii seniorów i młodzieżowców oraz tytuł Mistrza Polski
uzyskując czas 0:27.91(rekord życiowy). Na dystansie 100 m stylem klasycznym
wywalczył złoty medal w kategorii seniorów i młodzieżowców z czasem 1:01.21 sek.

Dla samego zawodnika są to kolejne udane mistrzostwa w jego karierze sportowej ze
względu na kwalifikację na Mistrzostwa Świata w Barcelonie oraz zdobycie 4
złotych medali Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzieżowców.
Dawid o zawodach: „Bardzo udane Mistrzostwa Polski. Dwa starty i dwa
zwycięstwa oraz kwalifikacja na Mistrzostwa Świata. Lekki niedosyt po wyścigu na
50 metrów, ponieważ do rekordu Polski zabrakło 0,05 sekundy. Liczę jednak, że za
półtora miesiąca uda się go poprawić. Przede mną dwa dni wytchnienia od pływania
i treningu a potem wracam wraz z trenerem Rafałem z powrotem do ciężkich
treningów.”
Drugi nasz zawodnik Michał Perl na 50 metrów w stylu klasycznym - 30.
miejsce uzyskując czas 30,40 sekundy (rekord życiowy). A na 100 metrów stylem
klasycznym Michał był 41. zawodnikiem uzyskując czas 1:07,90 (rekord życiowy).
Michał startował również na 200 metrów stylem klasycznym i zajął 53. miejsce
uzyskując czas 2:35,15 sekundy. Był to debiut Michała na Głównych Mistrzostw
Polski Seniorów i Młodzieżowców.
W klasyfikacji medalowej Głównych Mistrzostw Polski Seniorów i
Młodzieżowców wysokie 10 miejsce dla UKS "Delfin" Legionowo.
Mistrzostwa nie byłyby tak udane gdyby nie pomoc naszego wspaniałego
fizjoterapeuty Piotra Potentasa. Dziękujemy!!!
Gorące podziękowania dla wszystkich współtwórców i ojców tego sukcesu
UKS Delfin Legionowo m.in. : Urzędu Miasta Legionowo, grupy sponsorskiej
„Szulich Team”, Fundacji „Legionowo dla Ciebie” ,Firmy Info-System Romana
Groszka, Adama Wilczęgi, Krzysztofa Soszyńskiego, Włodzimierza Stańczaka,
Tamary Bieńkowskiej, dyrekcji ZSO nr 2 i pływalni przy ZSO nr 2 w
Legionowie, Klubu Perła Wellness w Michałowie Reginowie i wielu innych.
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