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Női gyorsúszás: rekordról rekordre
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A 17. FINA Világbajnokságon is a legnagyobb érdeklődéssel várt versenyszámok lesznek a
gyorsúszó távok. Kis összefoglaló a gyorsúszás világrekordjainak fejlődéséről – ezúttal a
hölgyekről.
50 méteres női gyorsúszás
A legrövidebb és egyben leggyorsabb úszószámban a nőknél 1975. július 26-án jegyezték fel
az első világcsúcsot. A kelet-német Kornélia Ender a kolumbiai Caliban megrendezett
világbajnokságon 26.99 alatt úszott, méghozzá hazája aranyérmes 4x100-as gyorsváltójában.
Ender egyébként nagy csúcsdöntögető volt, hiszen karrierje során nem kevesebb mint 32
rekordot állított fel a különböző úszószámokban. Ez a sprintszám csak 1986-ban, a madridi
vb-n került be a programba, s az első világbajnok éppen az a román Tamara Costache volt,
aki a holland Inge de Bruijnhez hasonlóan négyszer is fel tudott iratkozni a rekorderek
listájára ezen a távon. A jelenleg érvényben lévő 23.73-as csúcsot a német Britta Steffen
úszta, a cápadresszes római világbajnokságon 2009. augusztus 2-án.
100 méteres női gyorsúszás
A 100 méteres női gyorsúszásban is egy német úszónő, mégpedig Martha Ferstung nevét
jegyezték fel először a rekordok könyvébe, aki 1908-ban, Magdeburgban, 1:35 alatt ért
célba. A hölgyről nem sokat tudunk, a szám legtöbbször csúcsot javító kiválóságáról, Dawn
Fraserről viszont annál többet. Az ausztrál úszófenomén 1956 és 1964 között pontosan 11
rekordot ért el, ő vitte 1962-ben először 60 másodperc alá a táv legjobb idejét. És ő volt az
első nő, aki sikeresen megvédte olimpiai bajnoki címét a négy évvel későbbi ötkarikás
játékon. Amikor Tokióban is nyert, azzal ő lett az első úszó, akinek megszakítás nélkül
sikerült tripláznia. Ha a 100 méteres női gyorsúszásról beszélünk, nem lehet megfeledkezni
a kelet-német Kornélia Enderről sem, aki 10-szer javította meg a világcsúcsot 1973 és 1976
között. A jelenleg érvényben lévőt a nagy előd, Fraser honfitársa, Cate Campbell tartja
52.06-tal, 2016. július 2-a óta.
200 méteres női gyorsúszás
Sydneyben, 1915 márciusában Fanny Durack 2:56 másodperc alatt ért célba 200 méteren, s
ez lett a táv első hivatalosan is elismert eredménye. S bár Dawn Fraser és Kornélia Ender
(4-4) itt is többször döntött csúcsot, csak a második helyre futhattak be a legsikeresebb
Federica Pellegrini (Olaszország) mögött. A még jelenleg is aktív, hamarosan 29. életévébe

lépő gyorsúszó hatszor javította meg a világrekordot, s legutolsó, római 1:52.98-as csúcsa
még ma is tartja magát. S bár ez utóbbit cápadresszben úszta, az igazsághoz hozzátartozik,
hogy a legelsőt, 2007 márciusában (1:56.47) még textilben érte el, megdöntve a német
Franziska van Almsick akkor már öt éve élő (1:56.64) rekordját.
400 méteres női gyorsúszás
A női gyorsúszás középtávján az amerikaiak dominanciája figyelhető meg, már az első
bejegyzett eredmény New Yorkhoz köthető 1919 augusztusában, és a jelenlegi csúcstartó is
egy washingtoni születésű hölgy, Katie Ledecky. Ethelda Bleibtrey nevével és 6:30.2-es
idejével kezdődik a lista, aki hátúszó létére gyorsban volt kénytelen indulni az antwerpeni
olimpián, 1920-ban, ugyanis más szám még nem szerepelt a programban. S ha már ott volt,
nyert 100-on és 300-on, valamint a váltóban is. S bár a későbbiekben is az amerikaiak
döntöttek ebben a számban legtöbbször csúcsot, 1937 és 1940 között egy norvég hölgy,
Ragnhild Hveger nyolcszor javította meg a világrekordot, s lett ebben is csúcstartó. A
pillanatnyilag érvényben lévő legjobbat, a 3:56.46-ot a riói olimpián úszta Katie Ledecky, a
női gyorsúszó számok jelenlegi legnagyobb sztárja.
800 méteres női gyorsúszás
Ez az a szám, amelyben a többihez képest viszonylag későn ismerték el az első
világrekordot. S bár 1919-től számon tartották a legjobb eredményeket, a FINA úgy döntött,
hogy csak 1931-tól veszi azokat figyelembe, s a francia Yvonne Godard 12:18.8-át tekintik
kiindulópontnak. A vita a táv hosszúsága miatt alakult ki, 800 méteren és 880 yardon
egyaránt született csúcsokat kellett egyetlen listán rangsorolni. Végül 1935-ben vetettek
véget a megkülönböztetésnek és szabályozták az addig zavaros helyzetet. Ennek
köszönhetően ma már a korábbi csúcsokat is feltüntetik, így elsőként az amerikai Gertrud
Ederle 13:19-ét 1919-ből. A jelenlegi 8:04.79-es világcsúcsot jegyző amerikai Katie Ledecky
az utóbbi négy évben négyszer javított, ami rajta kívül csak honfitársának, Debbie Meyernek
sikerült a hatvanas évek végén. Ledecky, formáját nézve nagy valószínűséggel nem fog
megállni ennyinél.
1500 méteres női gyorsúszás
A leghosszabb gyorsúszó számban, nehézsége miatt, ténylegesen is később kezdtek el a
hölgyek versenyezni, így az első világraszóló eredményt is csak 1922-ben jegyezték fel. New
Yorkban, Helen Wainwright úszott 25:06.6-ot. A 800 méterhez hasonlóan itt is Katie
Ledecky a jelenlegi csúcstartó 15:25.48-cal és ez már az ötödik rekordja 2013-as
berobbanása óta. Rajta kívül az ausztrál Jennifer Turral neve szerepel még ötször a listán.
Ez a holtverseny sem ígérkezik hosszú életűnek, hiszen Ledecky már a közeljövőben újabb
rekordokat dönthet meg és kerülhet lépéselőnybe.

