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Férfi 400 m gyorsúszás
· Az előző két világbajnokságon – 2013-ban, Barcelonában és 2015-ben Kazanyban - a
kínai Sun Yang nyerte a férfi 400 méteres gyorsúszást.
· Sun annak a négy versenyzőnek az egyike, aki egynél többször nyerte meg ezt a
versenyszámot, és ő lehet a második, aki harmadszor is a dobogó tetejére állhat.
· Az ausztrál Ian Thorpe sorozatban háromszor is megnyerte a férfi 400 méteres
gyorsúszást: 1998-ban Perth-ben, 2001-ben Fukuokában és 2003-ban Barcelonában is első
lett.
· Rajta kívül ketten győztek legalább kétszer: a még szovjet színekben versenyző Vladimir
Salnikov és a dél-koreai Park Tae-Hwan.
· Az előző öt világbajnoki címből négyet Sun vagy Park hódított el, az elmúlt tíz évben a
2009-ben aranyérmes német Paul Bidermann volt az egyetlen nem kínai győztes.
· A római vb-n Biedermann világrekorddal nyerte a távot, azóta is ez a fennálló világcsúcs
(3:40:07). Korábban Ian Thorpe tíz éven át tartotta a rekordot, összesen ötször úszta meg az
aktuális legjobb időt.
· Park 2007-es győzelme előtt sorozatban ötször ausztrál versenyző nyert vb-aranyat,
legutoljára Grant Hackett 2005-ben.
· A versenyszám történetének első két világbajnoki címét amerikai úszó szerezte meg
1973-ban és 1975-ben, azóta viszont senki sem tudott győzni az Egyesült Államokból.
· Ian Thorpe 1998 január 15-én nyerte első aranyérmét, amikor 15 éves és 94 napos volt.
Azóta is ő az úszósport legfiatalabb világbajnoka.
· A 2016-os olimpián a 20 éves ausztrál Mack Horton győzött. Az előző három
világbajnokságon mindig az nyert, aki az uralkodó olimpiai bajnok is volt.
· Aleksandr Krasnykh lehet az első orosz versenyző, aki 2007 után érmet nyer itt. Az
utolsó, akinek ez sikerült, a tíz évvel ezelőtt bronzérmes Yuri Prilukov volt.
· A legtöbb világ- és olimpiai bajnoki címet ebben a számban az Egyesült Államok és
Ausztrália nyerte, mindkét ország himnuszát tizenkétszer játszották el. A többi nemzet
versenyzői közül egyik sem nyert háromnál többször.

Férfi 100 m mellúszás

· A brit Adam Peaty nyerte a férfiak 100 méteres mellúszását Kazanyban, így az amerikai
Brendan Hansen és Rózsa Norbert után ő lehet a harmadik, aki többször is diadalmaskodik
ebben a számban.
· Hansen (2005-2007) és Rózsa (1991-1994) két egymás utáni világbajnokságon tudtak
nyerni 100 mellen.
· A riói olimpián is Peaty nyerte a férfi 100 méteres mellúszást. Ebben a számban utoljára
1998-ban tudott világbajnokságot nyerni a címvédő olimpiai bajnok, akkor a belga Fred
Deburghgraeve gyűjtött be egy vb-aranyat az olimpiai győzelme mellé.
· A brit Peaty és Ross Murdoch szeretnének kettős győzelmet aratni a világbajnokságon.
Utoljára a magyaroknak sikerült ez a bravúr a férfiak 100 méteres mellúszásában, 1994-ben
Rózsa nyert és Güttler Károly lett az ezüstérmes.
· A dél-afrikai Cameron van der Burgh négy világbajnoki érmet is begyűjtött 100 mellen, 2
ezüstöt és 2 bronzot, senki más nem büszkélkedhet ennyivel.
· Van der Burgh az utolsó négy világbajnokságon mindig dobogóra állhatott ebben a
számban (2009-2015).
· A 29 éves Van der Burgh lehet a legidősebb világbajnoki érmes a 100 méteres
mellúszásban. Jelenleg a brazil Felipe Lima a rekorder, aki 28 évesen szerzett bronzérmet
2013-ban.
· Oroszország 2001-ben nyert utoljára érmet 100 mellen, amikor Roman Sludnov lett
világbajnok Fukuokában.
· A japánok utoljára 2007-ben állhattak dobogóra ezen a távon, 2007-ben Kosuke Kitajima
ezüstérmes lett. Most Yasuhiro Koseki követheti őt.

Férfi 50 m pillangóúszás
· A legutóbbi világbajnok francia Florent Manaudou nem indul, ugyanis sportágat váltott,
kézilabdában próbálja ki magát.
· A dél-afrikai Roland Schoeman (2005-2007) és a brazil Cesar Cielo (2011-2013)
mindketten kétszeres győztesei a számnak, ráadásul egymást követő világbajnokságokon.
· Az amerikai Ian Crocker nyerte a legtöbb érmet ebben a számban (3 ezüst).
· A lengyel Konrad Czerniak lehet nemzete első férfi világbajnoka 2007 óta, amikor
honfitársa, Mateusz Sawrymowicz az 1500 méteres gyorsúszást tudta megnyerni.
· Az ukrán Andrii Govorov lehet a harmadik, aki a szerb Milorad Cavic (2009) és
Manaudou (2015) után Európa-bajnokként nyer világbajnoki címet nyer férfi 50 méter
pillangón.
· Govorov és az ifjúsági világbajnok Andriy Khloptsov 2005 óta az első érmet szerző ukrán
úszók lehetnek ebben a számban. Akkor Sergiy Breus állhatott fel a dobogó legalsó fokára.
· Az amerikai versenyzők eddig csak ezüstérmeket gyűjtöttek 50m pillangón, összesen
négyet.
· A világcsúcs Rafael Muñoz nevéhez fűződik, ez az egyetlen hosszúpályás rekord, amelyet
spanyol versenyző tart.

Férfi 4 x 100 m gyorsváltó
· Az előző két világbajnokságon a francia váltó nyerte ezt a számot, ez 2013 előtt viszont

egyszer sem sikerült.
· Fabien Gilot, Jérémy Stravius és Florent Manadou mindkét győztes csapat tagja volt.
· Három világbajnoki aranyéremmel csak amerikaiak büszkélkedhetnek ebben a számban:
Jim Montgomery, Tom Jager, Neil Walker, Michael Phelps és Garrett Weber-Gale.
· Az Egyesült Államok utoljára 2009-ben Rómában szerezte meg az aranyérmet a férfi
4x100 méteres gyorsváltóban. 2011-ben és 2013-ban is érmesek voltak, az előző
világbajnokságon azonban nem jutottak döntőbe, csak a 11. helyen zártak.
· A 2016-os olimpián az amerikaiak nyertek, a francia csapat (Gilot, Manaudou, Stravius és
Mehdy Metella) a második helyen végzett.
· Az első nyolc világbajnoki aranyérem az amerikaiaké lett ebben a számban, a következő
nyolcból azonban csak hármat tudtak megkaparintani.
· Eddig négy országnak sikerült győznie: az Egyesült Államok tizenegyszer, Franciaország
kétszer (2013, 2015), Ausztrália szintén kétszer, Oroszország pedig egyszer (2003) lett
világbajnok.
· Az amerikaiak 14 érmet szereztek ebben a váltóban, az ausztrálok és a franciák egyaránt
hatot.
· Az Egyesült Államok a 2015-ös kudarc előtt a 2001-es fukuokai vb-n maradtak még le az
éremről. Azon a vb-n kizárták a csapatukat, mert olyan úszó is szerepelt a váltóban, aki nem
szerepelt a nevezési listán.
· A férfi 4x100 méteres gyorsváltó világcsúcsát a 2008-as olimpiai döntőben úszta az
amerikai négyes, amelynek utolsó tagja, Jason Lezak fantasztikus, 46.06-os időt úszva előzte
meg a francia Alain Bernard-t.

