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Női 400 m gyorsúszás

· Az amerikai Katie Ledecky nyerte meg a 400 méteres gyorsúszást az előző két
világbajnokságon (2013, 2015)
· Ledecky lehet az első nő, aki ezt a számot harmadszorra nyeri, egyelőre osztozik a
rekordon a 2009-ben és 2011-ben győzedelmeskedő olasz Federica Pellegrinivel, és a
francia Laure Manaudou-val. Manaudou 2005-ben és 2007-ben szerezte aranyérmét.
· Ha beigazolódnak Ledecky reményei és megnyeri zsinórban harmadik világbajnokságát,
azzal az első nő lehet, aki ezt egyéni versenyszámban eléri. Hosszú Katinka 200 méter
vegyesúszásban, és a svéd Sarah Sjöström 100 méter pillangóban ugyancsak erre készül.
· Ledecky eddigi kilenc világbajnoki érme közül valamennyi arany. Ő lehet a második nő,
aki legalább tíz világbajnoki címet szerez, ez eddig csak honfitársának, Missy Franklinnek
sikerült, ő 11 aranyérmet szerzett mostanáig.
· Ledecky nem csak megnyerte a 400 méteres gyorsúszást a 2016-os riói olimpián, de
3:56.46-ra módosította a szám világrekordját, tehát majdnem két másodpercet javított az
előzőn.
· Ő lehet ennek a számnak a harmadik olimpiai címvédője, aki utána világbajnokságot is
nyer. A szintén amerikai Janet Evans 1988-as szöuli olimpiai aranya után 1991-ben nyert
világbajnokságot, Manaudou 2004-es athéni győzelme után 2005-ben illetve 2007-ben nyert
vébét.
· Utoljára 1978-ban fordult elő, hogy két amerikai nő is dobogós volt ebben a számban,
akkor a 14 éves Cynthia Woodhead szerzett ezüstérmet, a 15 éves Kim Linehan pedig
bronzot.
· Kapás Boglárka lemaradt az éremről a riói olimpián, negyedik helyen ért célba. Melanie
Costa után ő lehet az első nő, aki hazai közönség előtt szerez érmet. A spanyol úszó a 2013as barcelonai világbajnokságon végzett másodikként Ledecky mögött.
· Risztov Éva az egyetlen magyar versenyző, aki női 400 méteres gyorsúszásban a
dobogóra állhatott, 2003-ban szerzett ezüstérmet.

Női 100m pillangóúszás
· A svéd Sarah Sjöström rekordot jelentő háromszoros világbajnok 100 méter pillangón.

· 2011-ben az amerikai Dana Vollmer elvette a címét, azonban 2013-ban és 2015-ben újra
a svéd lány állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára.
· Sjöström tartja a világrekordot is, 55:48-as idővel. A 2016-os riói olimpián már ötödik
alkalommal javította meg a csúcsot, ennél többször (6) csak a holland Atie Voorbij döntötte
meg az aktuális rekordot.
· Sjöström Rióban is győzni tudott ebben a számban, ezzel az első svéd olimpiai bajnok lett
úszásban.
· Sjöström eddig összesen 8 érmet nyert világbajnokságokon (4 arany, 3 ezüst, 1 bronz), ő
lehet a legeredményesebb svéd a verseny történelmében. Jelenleg osztozik a rekordon
Therese Alshammarral (2 arany, 5 ezüst, 1 bronz).
· A japán Rikako Ikee (július 4.) és a kanadai Penny Oleksiak (június 13.) nemrég
ünnepelték tizenhetedik születésnapjukat. A 2015-ös szingapúri ifjúsági világbajnokságon ők
végeztek az első és a második helyen.
· Ebben az évszázadban csak Sjöström nyert világbajnoki érmet fiatalabban, amikor 2009ben nyerni tudott 15 évesen.
· Oleksiak ezüstérmet nyert ebben a számban Rióban, 2016-ban. Ha kanadaiként dobogón
végez a világbajnokságon 100m pillangón, Wendy Quirk (1978, bronz) nyomdokába léphet.
· Ikee lehet a negyedik japán nő, aki érmet szerez ebben a számban Junko Onishi (2011,
bronz), Ayari Aoyama (1998, ezüst) és Mayumi Aoki (1973, bronz) után.
· A kínai Lu Ying lett a szám bronzérmese az előző két világbajnokságon. Csak Sjöström (3
arany), az ausztrál Jessicah Schipper (1 arany, 2 ezüst) és a lengyel Otylia Jedrejczak (2
ezüst, 1 bronz) tudtak hármoszor is dobogóra kerülni korábban női 100m pillangón.
Női 200 m vegyesúszás
· Hosszú Katinka nyerte a 200 méteres vegyesúszást az előző két világbajnokságon.
· Katinka lehet az első, aki háromszor nyeri meg ezt a számot, jelenleg osztozik a rekordon
az amerikai Katie Hoff-al, ő 2005-ben és 2007-ben szerzett aranyat.
· Az Iron Lady egy bronzérmet is nyert világbajnokságon 2009-ben, ezzel ő az egyetlen nő,
aki 3 érmet nyert már 200 m vegyesben.
· A magyar úszó sorozatban harmadik világbajnokságán nyerheti meg a számot 2013 és
2015 után, így az első nő lehet, aki zsinórban háromszor lesz világbajnok ugyanabban az
egyéni számban. A svéd Sarah Sjöström 100 méter pillangón, illetve az amerikai Katie
Ledecky 400 méter gyorson ugyanezt elérheti a világbajnokság első két napján.
· Hosszú Katinka két éve Kazanyban a győzelme mellett új világrekordot állított fel,
2:06.12-es idővel.
· A 2016-os riói olimpián Katinka duplázni tudott vegyesúszásban, a 200 és a 400 méteres
távot is megnyerte.
· Az ukrán Yana Klochkova után Hosszú lehet a második olimpiai címvédő, aki győzni tud
ebben a számban. Az ukrán hölgy olimpiai aranyát 2000-ben, világbajnoki címét 2003-ban
nyerte.
· A kínai Ye Shiwen 2011-es sanghaji győzelmét követően Katinka második úszónőként
lehet képes hazai közönség előtt megnyerni a világbajnokságot 200 méter vegyesen.
· Hosszú Katinka eddig kilenc érmet szerzett a világbajnokságokon, öt aranyat és négy
bronzot, ezáltal utolérheti Cseh Lászlót, és második magyarként birtokolhat tíz éremnél
többet. Cseh jelenleg tizenkétszeres vb-érmes (2 arany, 5 ezüst, 5 bronz), de neki is van
lehetősége Budapesten továbbgyarapítani érmeinek számát.

Női 4 x 100m gyorsváltó
· Ausztrália a címvédő olimpiai és világbajnok a 4x100 méteres gyorsváltóban.
· Az ausztrál lehet az első nemzet, amely megvédheti címét azóta, hogy Hollandiának ez
2011-ben sikerült.
· Ausztrália 2005-ben és 2007-ben is nyerni tudott ebben a számban, csak az Egyesült
Államoknak és Kelet-Németországnak van több világbajnoki aranya a 4x100 méteres
gyorsváltóban, előbbi 5, utóbbi 4 elsőséggel büszkélkedhet.
· Hollandia az egyetlen, amely az elmúlt öt világbajnokságon mindig dobogóra állhatott a
női 4x100-as gyorsváltóban. 2009-ben és 2011-ben világbajnok lett, 2015-ben ezüst-, 2007ben és 2013-ban pedig bronzérmes lett.
· A holland Femke Heemskerk és Ranomi Kromowidjojo is esélyes arra, hogy rekordnak
számító hatodik alkalommal is világbajnoki éremmel gazdagodjon ebben a számban. Jelenleg
mindketten ötnél tartanak, ahogy az amerikai Natalie Coughlin és a német Katrin Meissner
is.
· Heemskerk és Kromowidjojo beállíthatják az amerikai Jenny Thompson rekordját is, aki
három arannyal büszkélkedhet a 4x100-as gyorsváltóban.

