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· A kínai Chen Aisen a regnáló olimpiai bajnok a versenyszámban, a 2005-ben nyerő Hu Jia
után ő lehet az első, aki ötkarikás címvédőként vb-t is tud nyerni.
· Chen a világkupa-sorozat mind a négy idei állomásán első lett.
· A szintén kínai Qiu Bo nyerte meg az elmúlt három alkalommal ezt a számot a
világbajnokságokon, de idén nem indul Budapesten.
· Kína lehet az első ország négy egymást követő győzelemmel a 10 méteres
toronyugrásban. Az ázsiaiakon kívül csak az Egyesült Államok tud felmutatni zsinórban
három sikert: 1978 és 1986 között Greg Louganis diadalmaskodott.
· A szám első nyolc vb-versenyéből csak egyet nyert meg kínai, viszont az elmúlt nyolcból
ötöt is.
· Yang Jian a másik kínai versenyző - utoljára 2009-ben volt két kínai is dobogós, akkor a
15 éves brit Thomas Daley mögött Qiu Bo végzett a második és Zhou Luxin a harmadik
helyen.
· Daley 2015-ben harmadik lett. Ő lehet az ötödik ugró, aki legalább három érmet szerez.
Erre eddig a kínai Qui Bo (4) és Tian Liang (3), illetve az amerikai David Boudia (3) és Greg
Louganis (3) volt képes.
· Daley az egyetlen nem kínai versenyző, aki oda tudott érni a dobogóra az idei világkupaversenyeken: Guangzhouban második lett, a másik három helyszínen pedig harmadik.
· Yang három állomáson is ezüstérmet szerzett Chen mögött, a negyedik versenyen pedig
a harmadik helyen végzett.
· Egyedül a Szovjetuniót képviselők (2 ezüst, 2 bronz) nyertek több érmet a világbajnoki
cím elnyerése nélkül, mint a német ugrók (3 bronz).
· Az orosz versenyzők mind a négyszer a negyedik helyen végeztek a világkupasorozatban: a két márciusi versenyen Aleksandr Bondar, az áprilisi viadalokon Viktor
Minibaev maradt le a dobogóról.
· Minibaev 2011-ben a negyedik helyen végzett.
· 2007-ben volt utoljára orosz érmes, akkor Gleb Galperin világbajnok lett.
· A budapesti vb előtt francia versenyző még sosem nyert érmet egyik egyéni műugró
számban sem, idén erre talán van esélyük Benjamin Auffret réven, aki a jelenlegi Európabajnok.

