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Fontosabb tudnivalók a második versenynap eseményeiről.
Nyíltvízi úszás – Férfi 5 km
Németország (11) beérheti a rekorder Oroszországot (12) a világbajnoki címek
tekintetében nyíltvízi úszásban.
A címvédő, dél-afrikai Chad Ho lehet a harmadik úszó, aki az 5 kilométeres távon
egynél több világbajnoki aranyat szerez a német Thomas Lurz (7) és az olasz Luca
Baldini (2) után.
Papp Márk és Rasovsky Kristóf segítheti Magyarországot hazánk első világbajnoki
címéhez a nyíltvízi szakágban.
Bővebben...

Szinkonúszás – Női egyéni technikai kűr
Oroszországot mindössze egyetlen aranyérem választja el a bűvös ötvenedik

világbajnoki címétől. A sportág abszolút egyeduralkodójának számító oroszok
teljesítményéről mindent elárul, hogy Földünk más országainak versenyzői összesen
huszonnyolc alkalommal tudtak csupán diadalmaskodni.
Az orosz Svetlana Kolesnichenko huszonhárom éves kora ellenére már tizenkétszeres
világbajnoknak mondhatja magát, igaz, egyéni számban még nem állhatott a dobogó
legmagasabb fokára.
A spanyol Ona Carbonell huszonegyedik világbajnoki medálját gyűjtheti be, honfitársa,
Gemma Mengual szintén húsz éremmel rendelkezik. Náluk több alkalommal,
számszerint huszonkétszer csak az egyaránt orosz Svetlana Romashina és Natalia
Ishchenko ért el dobogós helyezést.
Bővebben...

Műugrás – Vegyes, 10 m szinkron toronyugrás
A legutóbbi, 2015-ös kazanyi FINA Világbajnokságon debütáló versenyszám első
világbajnokai Si Yajie és Tai Xiaohu voltak Kínából.
A két évvel ezelőtti győztesek idén biztosan nem dupláznak majd, a kínai szövetség
ugyanis ezúttal a Ren Qian-Lian Junjie duónak szavazott bizalmat.
Lian lehet az első férfi műugró, aki már a 21. században született korosztály tagjaként
világbajnoki dobogón végez, míg partnere, a 2001. február 20-án született Ren már a
10 méteres női toronyugrásban Kazanyban kivívott második helyéért járó ezüstérem
kapcsán véghez vitte ezt a bravúrt.
Az előző világbajnokságon bronzérmes ausztrál Melissa Wu-Domonic Bedggood duó
lehet az első páros, aki ugyanazon összeállításban egynél többször végez a dobogó

valamelyik fokán.
A 2015-ös eseményen második helyet szerző Meaghan Benfeito, beérve a pályafutása
során összesen öt éremig jutó Jennifer Abelt, a legtöbb medállal rendelkező kanadai
női műugró lehet.
Benfeito partnere, Nathan Zsombor-Murray a legfiatalabb versenyző a műugrók
mezőnyében, 2003. április 28-án született.
Zsombor-Murray mindössze 14 éves és 78 napos lesz július 15-én, ezzel ő lehet a
legfiatalabb férfi műugró, aki érmet nyer egy világbajnokságon. A hölgyeket is
vizsgálva, összeségében a második legifjabb érmes műugró címet is kiérdemelheti,
nála fiatalabban csak az 1991-ben a 10 méteres női toronyugrásban diadalmaskodó
kínai Fu Mingxia (12 évesen és 150 naposan) tudott érmet szerezni.
Bővebben...

Műugrás – Női 1 m
A kazanyi győztes olasz Tania Cagnotto biztosan nem védi meg címét, miután
visszavonult az élsporttól.
A hölgyek 1 méteres versenyszámában a kínai ugrók a legeredményesebbek, összesen
öt világbajnoki címet arattak.
Az korábbi négy világbajnokság mindegyikén három éremből kettőt kínai versenyző
szerzett.
Bővebben...
Műugrás – Férfi 3 m szinkron
A 2016-os olimpiai bajnok brit Jack Laugher-Chris Mears páros lehet a második olyan
duó, aki egy ötkarikás aranyérem mellett világbajnoki diadalt is arat. Korábban ez csak
a kínai Wang Fen-Qin Kai párosnak sikerült 2008-ban és 2009-ben.
Az eddigi kilenc szakági világbajnoki aranyéremből nyolcat gyűjtött be kínai duó, az
egyetlen kivétel a 2003-as barcelonai viadal.
Az orosz Ilya Zakharov-Evgeniy Kuznetsov páros lehet az első duó, aki egymást követő
négy alkalommal szerez ezüstérmet ugyanabban a műugró-versenyszámban.
Bővebben...

