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Beharangozó: női 5 kilométer
2017.07.18. 15:51 CET
Balatonfüreden is megküzdhet a három kazanyi dobogós.
Haley Anderson másodszor is megvédheti címét. A 17. FINA Világbajnokság női 5
kilométeres számában a legutóbbi két vb-n aranyérmes amerikai úszó is elindul, akárcsak a
2015-ös kazanyi viadal másik két dobogósa, a második helyezett görög Kalliopi Arauzu,
valamint a harmadik német Finnia Wunram.
A magyar színeket két fiatal tehetség, a junior Európa-bajnok és junior világbajnoki
bronzérmes Juhász Janka, valamint Novoszáth Melinda képviseli.

· Az amerikai Haley Anderson zsinórban harmadik alkalommal lehet világbajnok a női 5
kilométeres távon.
· Ilyen sorozatot korábban csak az orosz Larisza Ilcsenko és az olasz Viola Valli produkált.
Ilcsenko egymás után ötször (2004-2008), Valli pedig háromszor (2001-2003) nyerte meg
a számot
· Andersonnál csak Ilcsenko (5) és Valli (3) számlál több győzelmet az 5 kilométeres távon.
· Az Egyesült Államok utolérheti Oroszországot a világbajnoki aranyérmek számában az 5
kilométeres távon. Az amerikai és az orosz versenyzők eddig egyaránt 9 érmet gyűjtöttek.
· Németország eddig 6 érmet szerzett (1 arany, 1 ezüst, 4 bronz), ebből a legutóbbi három
bronzérem volt 2003-ban, 2006-ban és 2015-ben.
· 2015-ben Finnia Wunram végzett a harmadik helyen, mellette Leonie Becktől várhatnak
érmet a németek.
· Brazília öt érmet nyert eddig női 5 kilométeren, de aranyat egyet sem. Ez az egyetlen
olyan nyíltvízi táv, amelyen a brazil női úszók nem szereztek világbajnoki címet.
· A brazil Ana Marcela Cunha két bronzérmet szerzett 5 kilométeren (2010, 2013).
· A görög Kalliopi Arauzu a második helyen végzett a 2015-ös világbajnokságon. Szintén
ezüstérmet szerzett a 2010-es 5 kilométeres balatoni Világkupa-versenyen. Győzelme
esetén ő lehetne a táv első görög világbajnoka.

· A francia Aurelie Muller 2011-ben ezüstérmes lett az 5 kilométeres távon, 2015-ben 10
km-en világbajnok lett.
· Utoljára Ilcsenkónak sikerült ugyanazon a világbajnkoságon megnyernie az 5 és a 10
kilométeres távot (2006-ban, 2007-ben és 2008-ban). Vallinak ez 2003-ban sikerült.
2003-ban Valli lett a szám történetének legidősebb világbajnoka 31 évesen. Győzelmekor
több, mint kétszer annyi idős volt, mint a legfiatalabb aranyérmes, az 1998-ban az első
helyen végző 15 éves amerikai Erica Rose.

