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Női 3m szinkron műugrás
· A női 3 méteres szinkron műugrás versenyszámát a Shi Tingmao és Chang Yani alkotta
kínai páros nyerte.
· Ezzel az utolsó kilenc világbajnoki címet ebben a számban Kína hódította el, az első
aranyat az orosz Irina Lashko és Yulia Pakhalina szerezte 1998-ban, amikor a 3 méteres
szinkron műugrás először szerepelt a világbajnokságon.
· Shi az előző két világbajnokságon még Wu Minxia párjaként szerzett aranyérmet, a
mostanival csatlakozott Wu és a szintén kínai Guo Jingjing mellé, ők az egyetlen műugrók,
akik ebben a számban kettőnél több aranyat szereztek.
· Chang Yani most szerzett először érmet világbajnokságon.
· A kanadai Jennifer Abel, Melissa Citrini Beaulieu duó szerezte meg az ezüstérmet.
· Abel az utolsó három világbajnokságán két ezüst-, és egy bronzérmet szerzett ebben a
számban, így csatlakozhatott most az orosz Yulia Pakhalina mellé, mint a legtöbb érmet
szerző nem kínai versenyző. Pakhalina egy aranyat, kettő ezüstöt, és egy bronzérmet tudhat
magáénak.
· Abel az első nem kínai, aki négy egymást követő világbajnokságon tudott érmet szerezni.
· Az orosz Kristina Ilinykh és Nadezhda Bazhina szerezték meg a bronzérmet.
· A mostanival együtt 5-re nőtt Oroszország világbajnoki érmeinek száma ebben a
számban, két-két bronz- és ezüstérmével, illetve egy aranyával a második Kína mögött. Az
ázsiaiak 10-et tudhatnak magukénak, 9 aranyat és egy ezüstöt. Ilinykh és Bazhina 2009 óta
tartó sorozatot szakított meg, akkor jegyeztek érmet utoljára az oroszok Yulia Pakhalina és
Anastasia Pozdniakova bronzával.
Férfi 10 m szinkron toronyugrás
· Chen Aisen és Yang Hao megszerezte Kína hetedik aranyérmét férfi 10 méteres szinkron
toronyugrásban. Egyik ország sem tudott rajtuk kívül egynél többet nyerni.
· Chen így csatlakozott honfitársához, a szám kétszeres világbajnokához Tian Lianghoz.
Ennél csak ketten nyertek többet, a szintén kínai Huo Liang és Lin You egyaránt 3-3 aranyat
szerzett.
· Chen 2015-ben Linnel együtt győzött.
· A második helyet Aleksandr Bondar és Viktor Minibaev orosz ugrók szerezték meg.
· Ez volt Oroszország harmadik ezüstérme a világbajnokságokon ebben a számban, ez

rekord, Mexikó és Németország követi őket egyaránt kettővel.
· A német Patrick Hausding és Sascha Klein szerezte meg a bronzérmet. A páros ezzel
csatlakozik a 3 aranyérmes Huo Lianghoz, a szintén 3 aranyérmes Lin Yue-hoz, a két
aranyérmet és egy bronzot szerzett Tian Lianghoz, illetve Hu Jia-hoz, aki egyet birtokol
mindegyik lehetséges éremből. Csak ők tudtak három érmet szerezni idáig ebben a
versenyszámban.
· Hausding és Klein korábban már nyert 2013-ban és másodikok lettek 2011-ben.

