
Zwycięstwo Dawida Szulicha
w Pucharze Polski w pływaniu w Olsztynie.

Grand Prix Polski – Puchar Polski, Olsztyn 1. - 2.05.2013

Na zdjęciu od lewej siedzą: fizjoterapeuta Piotr Potentas, najlepszy zawodnik Pucharu Polski w Olsztynie
Dawid Szulich, trener Rafał Perl ,od lewej stoją Alex Strzeszewski, Joanna Żbikowska , Michał Perl.

W dniach 1.-2.czerwca  odbyły  się  ósme i  jednocześnie  finałowe zawody z 
cyklu  Grand Prix Polski  –  Puchar  Polski  w sezonie  2012/2013.  Na 50 metrowej 
krytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji  AQUASFERA w Olsztynie wystartowało 
331 zawodniczek i zawodników z 55 klubów z całej Polski . 

UKS „Delfin” Legionowo reprezentowali Dawid Szulich, Michał Perl , Alex 
Strzeszewski i Joanna Żbikowska.

Na  dystansach  50  i  100  metrów  stylem  klasycznym.  Nasz  najlepszy 
legionowianin był bezkonkurencyjny zwyciężając w swojej koronnej konkurencji na 
100m  uzyskując  czas  1:01,32  oraz  na  dystansie  50  metrów  stylem  klasycznym 
uzyskując  czas 28,03 sekundy (rekord życiowy), a także zajmując 2. miejsce na 200 
metrów stylem klasycznym z czasem 2:14,69 (rekord życiowy). Dawid za osiągnięte 
wyniki na 50 i 100 metrów stylem klasycznym w punktacji ogólnej osiągnął 1732 
punkty zajmując 1. miejsce. W klasyfikacji finałowej Grand Prix Polski – Puchar 
Polski  w sezonie  2012/2013 Dawid zajął  2.  miejsce za  Radosławem Kawęckim 
-mistrzem świata na 200m stylem grzbietowym.



Dawid  o  zawodach: „Ostatnie  w  tym sezonie  i  po  raz  kolejny  najbardziej  
udane  zawody  z  cyklu  Grand  Prix  -  Puchar  Polski  już  za  mną.  Jestem  bardzo  
usatysfakcjonowany  wynikami  jakie  uzyskałem  a  najbardziej  dwoma  rekordami  
życiowymi  na 50m i  200m. Dwa tygodnie  przed Głównymi  Mistrzostwami  Polski  
pokazałem już,  że  szczyt  formy może  wielu  zaskoczyć  i  mam nadzieje,  że  tak  się  
stanie. Minimum kwalifikacyjne na Mistrzostwa Świata jest z zasięgu ręki i to jest  
mój  cel  na  najbliższe  zawody,  oczywiście  potrzebne  są  do  tego  
kolejne  "życiówki"  ale  biorąc  pod  uwagę  to,  że  z  zawodów  na  zawody  pływam 
zdecydowanie szybciej, nie powinno być z nimi problemu. Pozostało oszlifować formę  
i za dwa tygodnie po ścigać się na światowym poziomie".

Drugi nasz zawodnik  Michał Perl na 50 metrów w stylu klasycznym – 17. 
miejsce uzyskując czas 30,70 sekundy. W drugim bloku zawodów Michał startował 
na  200  metrów  stylem  klasycznym  i  zajął  12.  miejsce  uzyskując  czas  2:32,24 
sekundy (rekord życiowy). Drugiego dnia na 100 metrów stylem klasycznym Michał 
był 16. zawodnikiem uzyskując czas 1:08,46 (rekord życiowy). Był to czwarty udany 
start  Michała  w zawodach z  cyklu Grand Prix Polski  –  Puchar  Polski  w sezonie 
2012/2013.

Trzeci nasz zawodnik  Alex Strzeszewski na 50 metrów stylem dowolnym – 
58. miejsce uzyskując czas 26,55 sekundy (rekord życiowy), a na 50 metrów  stylem 
motylkowym – 50. miejsce uzyskując czas 29,43 sekundy(rekord życiowy). Drugiego 
dnia na 100 metrów stylem dowolnym Alex był 61. zawodnikiem uzyskując czas 
0:58,50 (rekord życiowy). Był to pierwszy  udany start Aleksa w zawodach z cyklu 
Grand Prix Polski – Puchar Polski w sezonie 2012/2013.

Nasza zawodniczka  Joanna Żbikowska na 50 metrów stylem klasycznym – 
16. miejsce uzyskując czas 37,14 sekundy (rekord życiowy), a na 50 metrów w stylu 
motylkowym – 30. miejsce uzyskując czas 32,22 sekundy(rekord życiowy). Drugiego 
dnia na 100 metrów stylem klasycznym Asia była 12. zawodniczką uzyskując czas 
1:20,81 (rekord życiowy). Był to pierwszy udany start Asi w zawodach z cyklu Grand 
Prix Polski – Puchar Polski w sezonie 2012/2013.
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