
Dawid Szulich
dwukrotnym Mistrzem Polski Seniorów w pływaniu

Szczecin, 28.-31.05.2015

Na zdjęciu od lewej: na podium Mikołaj Machnik, Dawid Szulich, Krzysztof Tokarski,
prezes PZP Andrzej Kowalski, trener Rafał Perl

W dniach 28.-31. maja, na szczecińskiej 50 metrowej pływalni Floating Arena 
rozegrane zostały Główne Mistrzostwa Polski Seniorów w pływaniu. Wystartowało w 
nich 605 zawodników ze 125 klubów.

Legionowo  reprezentował  Dawid  Szulich z  UKS  Delfin.  Były  to  kolejne 
udane  Mistrzostwa  Polski  w  historii  UKS Delfin.  Sukces  zawdzięczamy  startom 
naszego zawodnika w stylu klasycznym Dawida Szulicha. Na dystansie 50 m stylem 
klasycznym wywalczył  on złoty  medal  w  kategorii  seniorów  oraz  tytuł  Mistrza 
Polski uzyskując czas 0:27.86. Tym wynikiem  uzyskał kwalifikację  na Uniwersjadę 
w Gwangju (Korea) ale niestety nie dało mu to kwalifikacji na Mistrzostwa Świata w 
Kazaniu (Rosja).

Na dystansie 100 m stylem klasycznym Dawid zdobył złoty medal w kategorii 
seniorów z czasem 1:01.96 sek. Zwycięstwo na tym dystansie miało być kwalifikacją 
do  sztafety  reprezentacji  Polski  4x100m  zmiennym  na  Mistrzostwa  Świata  w 
Kazaniu  (Rosja).  Nie  dla  wszystkich  jest  to  takie  oczywiste  jak  dla  zawodników 
startujących w tej konkurencji,  ścigających się w finale A. Decyzje w tej sprawie 
podejmie zarząd PZP.

W  klasyfikacji  medalowej  Głównych  Mistrzostw  Polski  Seniorów  UKS 
"Delfin" Legionowo zajął wysokie 8. miejsce.

Dziękujemy wszystkim wspierającym i kibicującym naszemu zawodnikowi.



Dawid Szulich  po zawodach powiedział:  "Zawody udane lecz z niedosytem.  
Celem było zwycięstwo na dystansie 100 metrów i uzyskanie kwalifikacji na MŚ w  
Kazaniu.  Udało  mi  się  uzyskać  kwalifikacje  na  Uniwersjadę,  co  było  planem 
minimum.  Czekam  na  decyzje  zarządu  Polskiego  Związku  pływackiego  odnośnie  
powołania  na  Mistrzostwa  Świata.  Analizując  start  na  100  zabrakło  trochę  
wytrzymałości, na co na pewno miała też wpływ choroba wraz z antybiotykiem na  
początku maja. Do Uniwersjady zostało 5 tygodni natomiast do Mistrzostw Świata  
ponad dwa miesiące. Poniedziałek po zawodach jest dniem przerwy i odpoczynku, a  
od  wtorku  rozpoczynam  dalsze  treningi.  Wszystko  jednak  z  myślą  o  Igrzyskach  
Olimpijskich."

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


