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Számos korábbi sztár marad távol a 17. FINA Világbajnokságtól, így megnyílhat a lehetőség
a jövő bajnokai előtt, hogy egy világeseményen robbanjanak be a sportági elitbe.
Férfiak
· A legutóbbi, kazanyi világbajnokság legeredményesebb férfi versenyzője a francia
Florent Manadou volt, aki 50 méteren a pillangó- és a gyorsúszást is megnyerte, továbbá
tagja volt a szintén aranyérmes 4x100 méteres férfi gyorsváltónak is. Érdekesség, hogy az
egyszeres olimpiai és négyszeres világbajnok sprinter ezúttal szakkommentátorként jött
Budapestre.
· Manadou egyébként a 2016-os riói olimpia után úgy döntött, egyelőre felfüggeszti úszó
karrierjét, hogy gyerekkori szenvedélyének, a kézilabdának hódolhasson, amelyben
egyébként a franciák nyerték a legutóbbi két világbajnokságot, az elmúlt három olimpiából
pedig kétszer diadalmaskodtak.
· A 2011-es és a 2013-as barcelonai FINA Világbajnokság legeredményesebb úszójának az
amerikai Ryan Lochte mondhatta magát, ám ezúttal őt sem láthatja a Duna Aréna
közönsége, miután jelenleg a riói ötkarikás játékokat követő eltiltását tölti.
· Lochte hat érmet szerzett Shanghaiban (öt arany, egy bronz), amit további néggyel
toldott meg két esztendővel később (három arany, egy ezüst). Összességében már 18
világbajnoki címnél jár, nála többször csak honfitársa, a 26 elsőséget jegyző Michael Phelps
állhatott fel a dobogó tetejére.
· Lochte eddigi pályafutása során 27 különféle világbajnoki medált tempózott össze (18
arany, 5 ezüst, 4 bronz), ezzel az összesen 33 éremig jutó Phelps mögött, illetve az egyaránt
19-19 dobogós helyet elérő ausztrál Grant Hackett és az amerikai Natalie Coughlin előtt a
második helyen áll a vonatkozó örökranglistán.
· Phelps összességében négy FINA Világbajnokságon érdemelte ki a legsikeresebb
versenyzőnek járó elismerést: 2003-ban Barcelonában, 2005-ben Montrealban, 2007-ben
Melbourne-ben és 2009-ben Rómában.
· Miután a riói játékokon szerzett öt arany- és egy ezüstérmével huszonharmadik olimpiai
bajnoki címét is begyűjtötte, Michael Phelps minden idők legeredményesebb sportolójaként
vonult vissza az aktív versenyzéstől. A rangsor második helyét az egyaránt kilenc
aranyérmet felhalmozó szovjet Larisza Latinyina (torna), a finn Paavo Nurmi (atlétika), az
amerikai Mark Spitz (úszás) és a szintén amerikai Carl Lewis (atlétika) foglalja el.
· Phelps, Lochte és Manadou távollétében az indulók között a kínai Sun Yang mondhatja
magát a legeredményesebb úszónak a maga hét arany-, két ezüst- és három bronzérmet

felvonultató kollekciójával.
· A hosszútávúszás specialistájának tartott Sun két számban biztosan rajtkőre áll
Budapesten, így sikeres szereplése esetén utolérheti a 10-10 elsőséggel álló amerikai Aaron
Piersolt és ausztrál Grant Hackettet.
· Tíznél több világbajnoki aranyat csupán Phelps (26), Lochte (18) és az ausztrál torpedó,
Ian Thorpe (11) gyűjtött.
· A FINA Világbajnokságok történetében még soha nem fordult elő, hogy ázsiai férfi úszó
legyen a legsikeresebb versenyző, korábban ezt csak egyesült államokbeli, orosz, ausztrál és
francia úszók mondhatták el magukról.

Nők

· Az amerikai Katie Ledecky négy gyorsúszó számban védheti meg világbajnoki címét
Budapesten: 200, 400, 800 és 1500 méteren.
· 2013-ban Ledecky csak a három leghosszabb gyorsúszó távon diadalmaskodott, a 200
méteres számot honfitársa, Missy Franklin nyerte.
· Kapás Boglárka legnagyobb vetélytársa eddigi pályafutása során összesen kilenc
világbajnoki elsőséget zsebelt be, és már csak két újabb aranyérem hiányzik neki, hogy a női
mezőny legeredményesebb úszója legyen. A lista élén jelenleg a vállműtétje után lábazodó,
így a budapesti viadalt is kihagyni kényszerülő Franklin áll tizenegy világbajnoki címmel.
· Ledecky összesen tizenöt alkalommal úszott döntőt olimpián vagy világbajnokságon, ezek
közül mindössze egyszer nem állhatott a dobogó legmagasabb fokára. A 2016-os riói játékok
4x100 méteres női gyorsváltójával ugyanis nem tudták legyőzni Ausztráliát, így be kellett
érniük az ezüsttel.
· A svéd Sarah Sjöström (100 m pillangó) és Hosszú Katinka (400 m vegyes) egy érdekes
különversenyt is vívhat az idei kiírásban: közülük kerülhet ki az első női úszó, aki négy
világbajnoki aranyat tudhat magáénak ugyanabban az egyéni versenyszámban.
· Hosszú Katinka az elmúlt két FINA Világbajnokság mindkét női egyéni vegyesszámát
megnyerte, így ő lehet az első hölgy, aki “tripladuplát” visz véghez.
· Hosszú Katinka eddigi fellépései során kilenc világbajnoki érmet (öt arany, négy bronz)
szerzett, sikeres szereplése esetén a második magyar úszó lehet, aki kétjegyű
medálkollekciót halmoz fel. Cseh László tizenkét éremmel (két arany, öt ezüst, négy bronz) a
gyűjteményében várja a verseny kezdetét.
· Egyedül lehet a FINA Világbajnokságok történetének legeredményesebb svéd úszója
Sarah Sjöström, aki az eddig szerzett nyolc medáliájával (négy arany, három ezüst, egy
bronz) jelenleg Therese Alshammarral (két arany, öt ezüst, egy bronz) holtversenyben áll a
lista élén.
· Három úszónő is eséllyel pályázik arra a bravúrra, hogy ugyanazon versenyszámban
sorozatban három FINA Világbajnokságon diadalmaskodjon. Sjöström 100 m pillangón,
Hosszú Katinka 200 m és 400 m vegyesen, míg Ledecky 400, 800 illetve 1500 gyorson
próbálkozhat.
· Az olasz Federica Pellegrini a korábbi FINA Világbajnokságokon hat különböző érmet
(két arany, három ezüst, egy bronz) szerzett 200 méteres gyorsúszásban, a vb-k
történetében ő lehet az első, akinek hét érme van ugyanabban a versenyszámban. Jelenleg
Ryan Lochte-val közösen osztozik a címen, az amerikai 200 m vegyesen gyűjtött négy arany-,

egy ezüst- és egy bronzérmet.
· A kanadai úszónők a FINA Világbajnokságok történetében összesen tizennyolc érmet
szereztek, ám az első bajnoki címük még várat magára.

