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Szinkronúszás: Női duett szabad kűr
• Oroszország nyerte az elmúlt 5 verseny női duett szabad gyakorlatait.
• Az orosz Svetlana Kolesnichenko két aranyérmet nyert az elmúlt versenyeken (az
egyiken tartalék volt). Partnere Alexandra Patskevich.
• Egy győzelem esetén Kolesnichenko és partnere Natalia Ishchenko háromszoros
világbajnok lehet. Egyedül honfitársa Svetlana Romashina (5 arany) tudott többet nyerni.
• Kína az elmúlt 3 világbajnokságon másodikként végzett a duett szabad gyakorlatban. A
kínai duó Huang Xuechen és Sun Wenyan akik 2015-ben versenyeztek, most nem indulnak
Budapesten.
• Helyettük Jiang Wenwen és Jiang Tingting fogja Kínát képviselni. A Jiang testvérek
2009-ben bronzérmet,2011-ben illetve 2013-ban ezüstérmet szereztek.
• A testvérpárnak ez lehet a negyedik érmük ebben a számban. Ezt csak Romashina
szárnyalta túl 5 éremmel.
• A 2015-ös világbajnokságon az ukrán Anna Voloshyna és Lolita Ananasova harmadikok
lettek, ezzel megszerezték hazájuk első érmét ebben a számban.
• Ukrajna az elmúlt 5 világbajnokságon mindig javított a helyezésén. A duók 2007-ben
nyolcadikok, 2009-ben hetedikek, hatodikok lettek 2011-ben, negyedikek 2013-ban és 2015ben harmadikak.
• A 2015-ös FINA Világbajnokságon fordult elő először, hogy Spanyolországnak nem
sikerült női duett szabad kűrben érmet szereznie. 2007-ben és 2009-ben ezüstöt-, 2011-ben
illetve 2013-ban bronzérmet szereztek.
Műugrás: Férfi 3 méteres műugrás
· A legtöbbször Kína és az Egyesült Államok műugrói nyertek: mindkét ország versenyzői
hatszor végeztek az élen, Oroszország háromszor, Kanada egyszer diadalmaskodott ebben a
versenyszámban.
· A férfi 3 méteres műugrás első hat világbajnoki versenyében az amerikaiak győztek,
1994-ben a kínai Yu Zhuocheng szakította meg ezt a sorozatot.
· Az utolsó öt vb-n kínai versenyző állhatott a dobogó tetejére ebben a kategóriában,
ezúttal Cao Yuan vagy Xie Siyi folytathatja a győzelmi szériát.
· Cao az előző világbajnokságon negyedik lett honfitársa, He Chao, az orosz Ilya Zakharov
és a brit Jack Laugher mögött.

· Laugher lehet most az első brit, aki világbajnokságot nyer a férfi 3 méteres műugrásban.
Nagy-Britannia első vb-érmét is ő szerezte 2015-ben, amikor a harmadik helyen végzett.
· A 2009-ben toronyugrásban győztes Thomas Daley az egyetlen brit műugró, aki
egyéniben világbajnoki címet szerzett.
· Az idei világkupa-sorozat négy versenyéből kettőt Laugher nyert – Pekingben és
Windsorban.
· Ha Ilya Zakharov lesz az első, az 1998-ban és 2001-ben nyerő Dmitriy Sautin és a 2003ban győztes Aleksandr Dobroskok után ő lehet a versenyszám harmadik orosz világbajnoka.
· Zakharov 2011-ben és 2015-ben a második helyen végzett a világbajnokságon, ha ez
Budapesten is megismétlődik, elsőként lesz háromszoros vb-ezüstérmes a férfi 3 méteres
műugrásban.
Nyíltvízi úszás: 5km vegyes váltó
· Németország úszói eddig mindhárom világbajnokságon szereztek érmet, mióta vegyes
csapatversenyt rendeznek; 2011-ben bronz-, 2013-ban és 2015-ben pedig aranyérmet.
· Csak a német Isabelle Härle and Christian Reichert nyert két világbajnoki címet a
csapatversenyben. Härle a bronzérmes váltónak is tagja volt 2011-ben.
· A német Rob Muffels a második aranyérmét szerezheti meg a csapatversenyben. A 2015ben győztes váltóból csak ő nevezett a balatonfüredi vb-re.
· 2015-ben Brazília és Hollandia holtversenyben végzett a második helyen.
· Brazília 2013-ban szerzett egy bronzérmet is, csütörtökön utolérheti a három érmével
csúcstartó Németországot.
· Egy-egy érmet szereztek eddig az Egyesült Államok (arany, 2011), Ausztrália (ezüst,
2011) és Görögország (ezüst, 2013) úszói.

