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Szinkronúszás, vegyes páros, szabad gyakorlat
A 2015-ös világbajnokságon Aleksandr Maltsev (RUS) és Darina Valitova (RUS) nyerte
a szabad gyakorlat vegyes duett bemutatkozó versenyszámát. Maltsev Budapesten
megpróbálja megvédeni a címét, ebben partnere Mihaela Kalancha (RUS) lesz.
Az amerikai Bill May és Kristina Lum-Underwood ezüstérmet szereztek 2015-ben. May
társa idén a Kitaoi születésű Kanako Spendlove lesz.
Az olasz Giorgio Minisini és Mariangela Perrupato két évvel ezelőtt a harmadik helyen
végzett a szabad gyakorlat vegyes duett mezőnyében, most mindketten visszatérnek.
Sheng Shuwen (CHN) és Shi Haoyu (CHN) első alkalommal fogják Kínát képviselni.
Yumi Adachi és Atsushi Abe Japán versenyzői. Budapestet megelőzően Japán az összes
szinkron versenyszámban (egyéni, duett, csapat) érmet tudott szerezni, kivétel a
vegyes számokban.
Szinkronúszás, szabad kombinációs kűr
Oroszország az utóbbi hét szabad kombinációs versenyből ötöt megnyert az utóbbi
három világbajnokságon.
Svetlana Romashina (Oroszország) ebben a számban rekordnak számító, négy
aranyérmet szerzett.
Egyedül Japán (2003) és Spanyolország (2009) az a két nemzet, akik még nyerni tudtak
ebben a versenyszámban.
Kína háromszor végzett másodikként szabad kombinációban az utóbbi négy FINA vizes
világbajnokságon. Spanyolország 2013-ban lett ezüstérmes.
Az Egyesül Államok (ezüstérem 2003-ban, bronzérem 2007-ben) és Kanada (bronzérem
2009-ben és 2011-ben) egyaránt versenyben van azért, hogy az első észak-amerikai
csapat legyen, akik ebben a versenyszámban aranyérmet szereznek.
Azon csapatok közül, akik soha nem nyertek még érmet, Olaszország rendelkezik a
legjobb eredménnyel, ők 2009-ben negyedikek lettek
Műugrás, vegyes 3 méteres szinkronugrás
A Wang Han/Yang Hao kínai páros nyerte a versenyszámot a 2015-s kazanyi

Világbajnokságon.
Wang ezúttal Li Zheng oldalán kísérli megvédeni világbajnoki címét . A duó a
világkupa-sorozat mind a négy állomását megnyerte.
Két éve a kanadai Jennifer Abel, François Imbeau-Dulac páros lett a második. Idén
négyből háromszor végeztek második helyen a sorozatban, egyszer harmadikok lettek.
A Maicol Verzotto, Elena Bertocchi olasz duó a regnáló Európa-bajnok ebben a
versenyszámban.
Verzotto a már visszavonult Tania Cagnottoval lett harmadik Kazanyban.
Az ausztrál Maddison Keeney Grant Nel oldalán lett negyedik a kazanyi
világbajnokságon.
Az idei világkupa-sorozatban Keeney egyszer második, egyszer harmadik helyen
végzett. Domonic Bedggood kétszer volt a párja, Kevin Chávez egyszer.
Férfi 10 méteres toronyugrás
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
világkupa-versenyeken: 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
Európa-bajnok.

