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Szinkronúszás: Női csapat szabad kűr
· Mind az öt eddigi kiírást Oroszország nyerte.
· Aleksandra Patskevich. Alla Shishkina és Angelika Timanina mind a négy alkalommal a
győztes orosz csapat tagja volt.
· A spanyol Ona Carbonell, Thaïs Henríquez és Alba Cabello szintén négy medált nyert,
három ezüstöt és egy bronzérmet.
Bővebben...
Műugrás: Női 3 méteres műugrás
· Az idáig megszerezhető 16 világbajnoki címből 11-et nyert kínai ugró 3 méteres
műugrásban, sőt, az elmúlt 8 világbajnokság egyikén sem találtak legyőzőre.
· Az utolsó nem kínai ugró, aki nyerni tudott, az orosz Yulia Pakhalina volt még 1998-ban.
· Az utolsó négy világbajnoki aranyat felosztották maguk között a kínaiak: 2009-ben Guo
Jingjing, 2011-ben Wu Minxia, 2013-ban He Zi, 2015-ben pedig Shi Tingmao győzött.
· Guonak a 2009-es világbajnoki elsősége volt az ötödik egymást követő első helyezése
ebben a számban, ő az egyetlen, aki kettőnél több aranyérmet zsebelt be.
Bővebben...
Nyíltvízi úszás: Férfi 25 km
· Az olasz Simone Ruffini lehet a második úszó, aki 25 kilométeren egynél több
világbajnoki aranyérmet szerez.
· Eddig ez csak az orosz Jurij Kugyinovnak sikerült, aki 2000 és 2003 között zsinórban
négyszer nyert.
· Az olasz úszók eddig két aranyérmet szereztek ezen a távon, akárcsak az ausztrálok és az
amerikaiak. Csak Oroszország versenyzői nyertek többször (6).
· Az utolsó három világbajnokságon a férfi 25 kilométeres úszás kilenc érmét kilenc
különböző úszó szerezte meg.
Bővebben...
Nyíltvízi úszás: Női 25 km
·
A brazil Ana Marcela Cunha nyerte a nők 25 kilométeres versenyét 2011-ben és 2015ben. Kettőnél több aranyérmet ebben a számban a holland Edith van Dijk nyert (összesen

négyet).
·
Cunha mellett a német Angela Maurer és a német Britta Kamrau-Corestein
büszkélkedhet még két aranyéremmel.
·
Marcela Cunha a második nő lehet, aki megvédi világbajnoki címét 10 kilométeren. Ez
utoljára Van Dijknek sikerült 2002 után 2003-ban.
Bővebben...

