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Néhányan az elmúlt hetekben, hónapokban befejezték sportolói pályafutásukat, sok rutinos
versenyző azonban még Budapesten, illetve Balatonfüreden is ott lesz azok közül, akik már
legalább három FINA Világbajnokságon vettek részt. Az összeállításból kiderül, kik a
csúcstartók ilyen szempontból, illetve kik voltak a legnagyobb vb-éremhalmozók az elmúlt
éveket tekintve.
A kazanyi FINA Világbajnokság női toronyugrásának aranyérmese, az észak-koreai Kim Kuk Hjang alig két
éves volt a 2001-es vb idején, amikor tizennégy, a mögöttünk hagyott évben még aktív versenyző már vbrésztvevőnek mondhatta magát. A műugrók közül Vu Min-hszia, Tania Cagnotto, Paolo Espinosa és Troy
Dumais indult összesen nyolc világbajnokságon, de más „vizes” sportágakban is akadnak sorstársaik: az
úszó Therese Alshammar, Lars Frölander, Hanna-Maria Seppälä, Szpiridon Janniotisz, Igor Cservinszkij és
Angela Maurer (utóbbi három kiválósággal a nyílt vízen is találkozhattunk), a vízilabdázó Antigoni Rumpeszi
és Tony Azevedo, valamint a szinkronúszó Sona Bernardová és Violeta Mitinian ugyancsak nyolc FINA Vb-n
mutatta meg magát a közönségnek. Bár vannak, akik időközben hivatalosan is bejelentették
visszavonulásukat, remélhetőleg jó páran lesznek olyanok ebből az illusztris társaságból, akik a 2017-es
csúcstalálkozón is elindulnak.

A magyar sportolók közül Cseh László a rekorder, aki először 2003-ban, Barcelonában versenyzett
világbajnokságon, és azóta további hat alkalommal ismételte ezt meg. A szintén úszó Gyurta Dániel és a
nemrégiben visszavonult Risztov Éva, illetve a vízilabdázó Takács Orsolya és Szivós Márton hat-hat vb-n
nyűgözte le a nagyérdeműt.
Ami a megnyert érmek számát illeti, Michael Phelps egyelőre verhetetlennek tűnik: az amerikai klasszis, aki
egyébként hat világbajnokságon tette tiszteletét, összesen 33 alkalommal állhatott fel a dobogó valamelyik
fokára. Honﬁtársa, Ryan Lochte 27, az oroszok két szinkronúszó csillaga, Szvetlana Romasina és Natalija
Iscsenko 22-22, a szintén utóbbi sportágat képviselő, egyaránt spanyol Gemma Mengual és Ona Carbonell
pedig 20 vb-éremmel gazdagodott eddig pályafutása során.
A magyar érmesek névsorát böngészve itt is Cseh Lászlót találjuk az első helyen, aki 12 medállal

rendelkezik, míg Hosszú Katinka egyelőre kilenccel, és mindketten esélyesek arra, hogy ezeket a számokat
gyarapítsák majd júliusban a Duna Arénában.

Ha kizárólag az aranyérmeket nézzük, Michael Phelps itt is a rangsor élén áll, hiszen 26-szor hallgathatta
meg az amerikai himnuszt a győzelmei után. Szorosan ott van a nyomában azonban a szinkronúszás két
orosz királynője, Szvetlana Romasina (22) és Natalija Iscsenko (20). A sor Ryan Lochte-val (18) folytatódik.
A „legaranyosabb” magyar a FINA Világbajnokságok közelmúltbeli történetében Hosszú Katinka öt
elsőséggel, őt Gyurta Dániel (3) és Cseh László (2) követi.

