
Nasi pływacy na Grand Prix Polski w Kozienicach
Kozienice, 28.02.-1.03.2015

Na zdjęciu od lewej: Dawid Szulich, Igor Szulich, trener Rafał Perl, Marta Chudorlińska, 
fizjoterapeuta Piotr Potentas, Adrian Kaczmarczyk.

W dniach 28.02-1.03.2015  odbyły się czwarte zawody z cyklu Grand Prix 
Polski  -  Puchar  Polski  w  sezonie  2014/2015.  Na  pływalni  "Delfin"  KCRiS  w 
Kozienicach  wystartowało  268 zawodniczek i  zawodników z 66 klubów z całej 
Polski. UKS „Delfin” Legionowo reprezentowali Dawid Szulich w kategorii senior, 
Marta Chudorlińska, Igor Szulich, Adrian Kaczmarczyk w kategorii junior.

Dawid  Szulich  w   pierwszym bloku  zawodów  startował  na  200  metrów 
stylem  klasycznym  i  zajął  trzecie  miejsce  z  czasem   2:13,56.  W drugim  bloku 
zawodów legionowianin na 50 metrów stylem klasycznym zwyciężył, uzyskując czas 
27,60 sekundy. Drugiego dnia na 100 metrów stylem klasycznym zdobył pierwsze 
miejsce uzyskując czas 1:00,53 sekundy. Za te trzy starty w klasyfikacji punktowej 
FINA Dawid zajął 7. miejsce zdobywając 2277 punkty. W trzecim bloku zawodów 
zawodnik zaliczył także dwa starty treningowo-kontrolne na dystansach 50metrów 
stylem motylkowym i 100 metrów stylem zmiennym. Był to trzeci start Dawida w 
zawodach z cyklu Grand Prix Polski - Puchar Polski w sezonie 2014/2015.



Bardzo dobrze zaprezentowała się nasza najmłodsza zawodniczka startująca po 
raz  pierwszy na zawodach z  cyklu Grand Prix Polski  -  Puchar  Polski  w sezonie 
2014/2015  Marta  Chudorlińska, dla  której  był  to  ostatni  start  kontrolny  przed 
Zimowymi Mistrzostwami Polski Juniorów 14-letnich. Marta na 200 metrów stylem 
klasycznym zajęła 21. miejsce z niezłym czasem  2:57,12 (nowy rekord życiowy). W 
drugim bloku zawodów Marta startowała na 50 metrów stylem klasycznym , zajęła 
17. miejsce z dobrym czasem  35,34 sekundy (nowy rekord życiowy). Drugiego dnia 
zawodów na 100 metrów stylem klasycznym uzyskała czas 1:19,95 sekundy (nowy 
rekord życiowy) zajmując 21. miejsce, a na 100m stylem zmiennym 32. miejsce z 
czasem 1:14,74 (nowy rekord życiowy).

Dobrze  zaprezentowali  się  nasi   zawodnicy  startujący  po  raz  pierwszy  na 
zawodach z  cyklu  Grand  Prix  Polski  -  Puchar  Polski  w sezonie  2014/2015  Igor 
Szulich i  Adrian Kaczmarczyk,  dla  których był  to  ostatni  start  kontrolny przed 
Zimowymi Mistrzostwami Polski Juniorów 17-18 letnich.

Igor Szulich  w  pierwszym bloku zawodów startował na 200 metrów stylem 
klasycznym  i  zajął  22.  miejsce  z  czasem   2:30,51.  W  drugim  bloku  zawodów 
legionowianin  na  50  metrów  stylem  klasycznym  był  18.  uzyskując  czas  31,31 
sekundy (nowy rekord życiowy). Drugiego dnia na 100 metrów stylem klasycznym 
zajął 17. miejsce uzyskując czas 1:07,73 sekundy.

Drugi  z  naszych  juniorów  Adrian  Kaczmarczyk w   pierwszym  bloku 
zawodów startował na dystansie 800 metrów stylem dowolnym i zajął 31. miejsce z 
czasem 9:33,75.  W drugim bloku zawodów legionowianin na 400 metrów stylem 
dowolnym był 46. uzyskując czas 4:39,73 sekundy. Drugiego dnia na 200 metrów 
stylem dowolnym zajął 74. miejsce uzyskując czas 2:13,63 sekundy.

Wszystkim gratulujemy i czekamy na kolejne udane starty.


