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Szinkronúszás – Csapat technikai gyakorlat
· Oroszország mind az öt korábbi csapat technikai gyakorlatot megnyerte
világbajnokságokon.
· Aleksandra Patskevich, Alla Shishkina és Angelika Timanina a rekorderek, eddig négy
aranyérmet nyertek ebben a számban, mindannyian orosz versenyzők .
· Az orosz Vlada Chigireva és Maria Shurochkina csatlakozhat honfitársukhoz Daria
Korobovához, akinek 3 aranya van.
· Az ezüst- és bronzérmeken négy ország osztozik: Spanyolország négyet, Kína hármat,
Japán kettőt és Ukrajna egyet nyert.
· Anna Voloshyna lehet az első szinkronúszó, aki három érmet zsebel be egy
világbajnokságon. Két bronzot szerzett eddig, egyéniben illetve páros technikai kűrben.
Műugrás – Vegyes csapatverseny
· Ez az egyetlen olyan szám a műugrásban a Fina Világbajnokságon, amelyet Kína eddig
még nem tudott megnyerni.
· A csapatverseny 2015-ben debütált Kazanyban, akkor a brit duó Rebecca Gallantree és
Thomas Daley nyert a Yulia Prokopchuk és Oleksandr Gorshkovozov alkotta ukrán kettős,
valamint a kínai Chen Ruolin és Xie Siyi előtt.
· Matthieu Rosset és Laura Marino nyerte a legutóbbi csapatversenyt a 2017 júniusi
Európa-bajnokságon. Világbajnokságokon eddig még nem született francia érem
műugrásban.
Nyíltvízi úszás – Férfi 10 km
· Amennyiben az amerikai Jordan Wilimovsky meg tudja védeni 2015-ös, kazanyi vb-címét,
ő lesz a negyedik úszó, aki több aranyérmet is nyer a férfiak 10 kilométeres versenyében
világbajnokságokon.
· A háromszoros német győztes Thomas Lurz , illetve az egyaránt kétszeres nyertes orosz
Vladimir Dyatchin és görög Spyridon Gianniotis azok, akiknek ez már sikerült. Gianniotis,
aki a 2016-os riói olimpia után visszavonult, 2011-ben és 2013-ban tudott győzni.
· A riói győztes holland Ferry Weertman és a londoni bajnok tunéziai Oussama Mellouli
lehetnek az elsők, akik olimpiai és világbajnoki aranyat is nyernek 10 kilométeren.

· A francia Marc-Antoine Olivier, aki megnyerte az 5 kilométeres távot, Thomas Lurz
nyomdokaiba léphet, aki egy világbajnokságon tudott győzni mindkét számban.
· Olivier lehet az első többszörös világbajnoki érmes francia férfi nyíltvízi úszásban. A
nőknél a szintén francia Aurélie Muller három érmet nyert.

