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Szinkronúszás – női egyéni szabadprogram
· Ha a spanyol Ona Carbonell nyerne, a francia Virginie Dedieu 2007-es sikere óta ez lenne
az első alkalom, hogy nem orosz versenyző nyer.
· Carbonell 2013-ban és 2015-ben is bronzérmet szerzett, de az akkori győztesek, a 2015ben nyerő orosz Natalia Ishchenko és honfitársa, a 2013-ban első Svetlana Romashina,
illetve a mindkétszer második kínai Huang Xuechen nincsenek a budapesti résztvevők
között.
· Ha Carbonell újra az első háromban végez, harmadik vb-érmét szerzi a kategóriában, és
már csak Ishchenko (3 arany, 1 ezüst) előzi meg a megszerzett émek számában.
· A női egyéni szabadprogram eddigi öt világbajnoki versenyébol négyet oroszok nyertek
(Ishchenko 3, Romashina 1), Budapesten Svetlana Kolesnichenko próbálja az oroszoknál
tartani a szám aranyérmét.
· Két kivétellel a versenyszám mind a tizenöt érmét orosz, spanyol és kínai versenyzok
szerezték az eddigi világbajnokságokon: 2007-ben a francia Virginie Dedieu győzött, 2009ben pedig az olasz Beatrice Adelizzi lett harmadik.
Bővebben...
Műugrás – Női 10 méteres toronyugrás
· Az észak-koreai Kim Kuk Hyang a címvédője a 10 méteres női toronyugrásnak és a kínai
Fu Minxia után (1991-1994) ő lehet az első, aki megvédi címét.
· Fu az egyetlen olyan ugró, aki egynél többször tudott diadalmaskodni ebben a
versenyszámban. Si Yajie (CHN) szintén második elsőségét gyűjtheti be, miután 2013-ban
nyert.
· Kína (7) és az Egyesült Államok (3) az egyedüli két ország, amelynek versenyzői többször
is nyertek már a 10 méteres toronyugrásban.
· Kínai versenyzők eddig 22 érmet gyűjtöttek ebben a versenyszámban a világbajnokságok
során (7 arany, 10 ezüst, 5 bronz), ez tizenhattal több, mint a soron következő nemzeté
(Egyesült Államok: 6).
· Az Egyesült Államok utoljára még 2005-ben szerzett érmet ebben a versenyszámban az
akkori győztes Laura Wilkinson révén.
· Az elmúlt három alkalommal mindig 19 évesnél fiatalabb versenyző nyert, utoljára a
mexikói Paolo Espinosa győzött 22 évesen, 2009-ben.
· A kínai Ren Qian a jelenlegi olimpiai bajnok - ebben az évszázadban eddig egy sportoló

tudott világbajnoki címet szerezni olimpiai bajnokként, az ugyancsak kínai Chen Ruolin
2011-ben.
· Ren a második helyen végzett 2015-ben.
· A maláj Pandelela Rinong lett a harmadik 2015-ben, az első egyéni érmet szerezve
Malajziának a világbajnokságok történetében. Korábban két bronzérmet szerzett
pályafutása során a 10 méteres szinkron toronyugrásban.
· Az elmúlt négy világbajnokságon csak egy európai tudott érmet szerezni: az ukrán Yulia
Prokopchuck bornzérmes lett 2013-ban.
Bővebben...
Nyíltvízi úszás - Női 5km
· Az amerikai Haley Anderson zsinórban harmadik alkalommal lehet világbajnok a női 5
kilométeres távon.
· Ilyen sorozatot korábban csak az orosz Larisza Ilcsenko és az olasz Viola Valli produkált.
Ilcsenko egymás után ötször (2004-2008), Valli pedig háromszor (2001-2003) nyerte meg a
számot.
· Andersonnál csak Ilcsenko (5) és Valli (3) számlál több győzelmet az 5 kilométeres távon.
· Az Egyesült Államok utolérheti Oroszországot a világbajnoki aranyérmek számában az 5
kilométeres távon. Az amerikai és az orosz versenyzok eddig egyaránt 9 érmet gyűjtöttek.
· Németország eddig 6 érmet szerzett (1 arany, 1 ezüst, 4 bronz), ebből a legutóbbi három
bronzérem volt 2003-ban, 2006-ban és 2015-ben.
· 2015-ben Finnia Wunram végzett a harmadik helyen, mellette Leonie Becktol várhatnak
érmet a németek.
· Brazília öt érmet nyert eddig női 5 kilométeren, de aranyat egyet sem. Ez az egyetlen
olyan nyíltvízi táv, amelyen a brazil női úszók nem szereztek világbajnoki címet.
· A brazil Ana Marcela Cunha két bronzérmet szerzett 5 kilométeren (2010, 2013).
· A görög Kalliopi Arauzu a második helyen végzett a 2015-ös világbajnokságon. Szintén
ezüstérmet szerzett a 2010-es 5 kilométeres balatoni Világkupa-versenyen. Győzelme esetén
ő lehetne a táv első görög világbajnoka.
· A francia Aurelie Muller 2011-ben ezüstérmes lett az 5 kilométeres távon, 2015-ben 10
km-en világbajnok lett.
· Utoljára Ilcsenkónak sikerült ugyanazon a világbajnkoságon megnyernie az 5 és a 10
kilométeres távot (2006-ban, 2007-ben és 2008-ban). Vallinak ez 2003-ban sikerült.
· 2003-ban Valli lett a szám történetének legidősebb világbajnoka 31 évesen. Győzelmekor
több, mint kétszer annyi idős volt, mint a legfiatalabb aranyérmes, az 1998-ban az elso
helyen végző 15 éves amerikai Erica Rose.
Bővebben...

