Dawid Szulich
Zimowym Mistrzem Polski Seniorów w pływaniu
Ostrowiec Świętokrzyski, 18.-21.12.2014

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

W dniach 18.-21. grudnia na 25 m pływalni w Ostrowcu Świętokrzyskim
odbyły się Zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców w pływaniu.
W mistrzostwach brało udział 599 zawodniczek i zawodników z 113 klubów z całej
Polski. UKS "Delfin" Legionowo reprezentowali nasz najlepszy zawodnik kategorii
senior Dawid Szulich i najlepszy zawodnik kategorii junior Michał Perl . Były to
kolejne udane Mistrzostwa Polski w historii UKS "Delfin". Sukces ten wymagał
konsekwentnej pracy i dużego poświecenia ze strony zawodnika. Zawdzięczamy go
doskonałym startom naszego najlepszego wychowanka. Dawid Szulich na dystansie
100 m stylem klasycznym zdobył złoty medal w kategorii seniorów oraz tytuł
Mistrza Polski uzyskując czas 0:59,28 (rekord życiowy). Na dystansie 50 m stylem
klasycznym wywalczył srebrny medal w kategorii seniorów z czasem 0:26,95 sek.
(rekord życiowy) przegrywając zaledwie o 0,01sek złoty medal z Michałem Zawadką
z Gim 92 Ursynów. Na dystansie 200m stylem klasycznym Dawid ambitnie płynąc
wygrał finał B z dobrym czasem 2:10,99 zajmując 11. miejsce. Dla samego
zawodnika są to kolejne udane Mistrzostwa w jego karierze sportowej ze względu
zdobycie 2 medali Mistrzostw Polski Seniorów (złoty i srebrny) i nowych rekordów
życiowych poprawionych po 2 latach.

Dawid o zawodach: To były dla mnie jedne z najbardziej udanych Mistrzostw
Polski. Złamane bariery czasowe na 50 i 100 metrów zbliżyły mnie do czołówki
światowej na krótkim basenie. Po analizie startów widać elementy, które koniecznie
trzeba poprawić jeśli chcę myśleć o ściganiu się na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de
Janeiro. Cieszę się, że mogłem zakończyć rok 2014 w dobrym stylu. Przede mną
zgrupowanie kadry w styczniu na Florydzie. A w myślach już sierpniowe Mistrzostwa
Świata w Kazaniu.
Drugi Nasz zawodnik Michał Perl na 50 metrów w stylu klasycznym zajął 27.
miejsce uzyskując czas 0:29,32 sekundy oraz na 100 metrów stylem klasycznym
Michał był również 27. zawodnikiem uzyskując czas 1:03,76. Na 200m stylem
klasycznym Michał nie wystartował bo się rozchorował i to też mogło mieć wpływ na
jego wcześniejsze wyniki na 50 i 100m.
Michał o zawodach: Zawody, które miały miejsce w zeszłym tygodniu w Ostrowcu
Świętokrzyskim były kolejnym doświadczeniem w mojej karierze. Nie było to miłym
doznaniem, lecz lekcją, którą należy przyjąć z pokorą. Oczekiwałem lepszych
rezultatów, jednakże takowych nie udało mi się uzyskać. Zabrakło pewnego rodzaju
spójności, aby osiągnąć upragniony cel. Mam nadzieję, że mój czas jeszcze nadejdzie,
na pewno nie zamierzam się poddać i będę walczył dalej, bo przecież „dopóki
walczysz, jesteś zwycięzcą”.
W klasyfikacji medalowej Zimowych Mistrzostw Polski Seniorów i
Młodzieżowców wysokie 10. miejsce przypadło dla UKS „Delfin" Legionowo.
Mistrzostwa nie byłyby tak udane gdyby nie pomoc naszego wspaniałego
fizjoterapeuty Piotra Potentasa. Dziękujemy!

