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Dél-Amerika után visszatért a világ úszósportja Európába, ugyanakkor továbbra is az
Egyesült Államok dominált a harmadik vizes világbajnokságon is.
Több mint 140 versenyzővel nőtt a világbajnokságon részt vevő sportolók száma Calihoz
képest, 828 versenyző kapott akkreditációt a Nyugat-Berlinben rendezett harmadik vb-re.
Az első kettőn kiválóan szerepelt az NDK küldöttsége, bizonyára kevésbé örültek a keletnémetek, hogy az akkori „igen közeli szomszéd” kapta meg a rendezést.
Továbbra is 18 férfi és 19 női számban avattak győztest és osztottak érmeket, és ugyanez
volt a helyzet még a négy évvel későbbi, 1982-ben Ecuadorban rendezett eseményen is.
Aztán a németek a világbajnokság végén sem voltak felhőtlenül boldogok, már amennyiben
ránéztek az éremtáblázatra. Amíg Caliban, 1975-ben 11, előtte Belgrádban 13 aranyat nyert
az NDK, Nyugat-Berlinben csak egyet, és ugyanígy egyet zsebelt be az NSZK.
Bezzeg az Egyesült Államok: 23 arany-, 14 ezüst- és 7 bronzéremmel zárt az élen, a
Szovjetunió mérlege 6-4-6, a harmadik helyen záró Kanada mutatója 3-1-5 lett.
Hozzátartozik az igazsághoz, hogy az NDK 10 ezüstéremmel zárt, azaz az éremtermeléssel
összességében nem volt baj.
Összesen 16 nemzet szerzett érmet Nyugat-Berlinben, a magyar küldöttség 1 ezüst- és 2
bronzéremmel zárt az éremtáblázat 9. helyén.
S hogy kik voltak a főszereplők?
Úszás – Tracy Caulkins-parédé
A férfiak 15 úszószáma közül 11-et az amerikaiak húztak be, de mellettük is voltak nagy
egyéniségei a nyugat-berlini világbajnokságnak. Vladimir Salnikovot emelnénk ki, az
„uszodák cárját”, „a Leningrád Expresszt”, a szovjetek versenyzőjét, aki a 400 és az 1500
gyorsot nyerte meg, ő jelenleg a FINA vezető testületének a, Bürónak a tagja. A kanadai
Graham Smith sem szégyenkezhet, az amerikai sziporkázás közben megnyerte a 200
vegyest és ezüstöt szerzett 100 mellen.
A magyar úszók két bronzérmet szereztek, Verrasztó Zoltán a 200 méteres hátúszásban,
Hargitay András 400 vegyesen lett harmadik, azaz nem sikerült egy, illetve két, 1975-ben

megszerzett világbajnoki címüket megvédeniük.
A nőknél véget ért tehát az NDK dominanciája a dobogó tetején (Barbara Krause nyerte az
egyetlen aranyat, mellette még besöpört három ezüstöt is), helyettük az amerikaiak kilenc
számban állhattak a pódium legmagasabb fokára, a férfiakhoz hasonlóan minden
váltószámban ők nyertek. Kiemelendő viszont az ausztrál Tracey Wickham, aki 400 és 800
gyorson is aranyérmes lett.
Az amerikai Tracy Caulkins volt az uszoda legnagyobb sztárja, öt aranyérmet és egy ezüstöt
nyert, győzött 200 pillangón, 200 és 400 vegyesen, valamint a 4x100-as vegyes és gyorsváltó
tagjaként is. 1980-ban az amerikai bojkott miatt lemaradt a moszkvai olimpiáról, végül
1984-ben ért révben az ötkarikás játékokon, Los Angelesben, 200 és 400 vegyesen, valamint
az amerikai vegyes váltóval.
Egy orosz videó a korabeli történésekről, benne a 200 mellen győztes Lina
Kaciusyte megszólalásával.
Tracy Caulkins nagyságáról szól az alábbi videó:
Műugrás – feltűnt a leendő klasszis
Első világbajnoki címét Nyugat-Berlinben szerezte a sportág valaha volt egyik legnagyobb
alakja, az amerikai Greg Louganis, méghozzá 10 méteren. Louganis – aki a két évvel
korábbi, montreali olimpián ezüstérmes lett 16 évesen az olasz Dibiasi mögött – a következő
két vb-n megnyerte a 3 és a 10 métert is, hogy aztán 1984-ben és 1988-ban is két olimpiai
bajnoki címmel gazdagodjon.
Szintén amerikai siker született 3 méteren is, a később tragikusan fiatalon, 40 évesen
elhunyt Phil Boggs révén. A nőknél a szovjet Irina Kalinina nyerte mindkét számot, 3
méteren megvédve cali címét.
Szinkronúszás – kanadai dominancia
Egyéniben és duóban is a kanadaiak győztek, a csapatversenyt viszont az Egyesült Államok
nyerte, utóbbiak végeztek az élen három évvel korábban minden számban. A két nemzet
mellett a japánok álltak még minden számban dobogóra, azaz ez a három ország továbbra is
meghatározója volt a sportágnak.
Vízilabda – olasz öröm, magyar bánat
Montreal olimpiai bajnok magyar válogatottja nem tudta behúzni a világbajnoki címet, az
olaszok elhappolták előlük az aranyérmet. Pedig egyetlen vereséget sem szenvedett
Gyarmati Dezső csapata, amely sorozatban másodszor lett ezüstérmes (és ezzel nem volt
vége, 1982-ben is az ezüst jutott a magyaroknak, akkor már Mayer Mihály irányítása alatt).
Meg kell jegyezni, hogy az olaszokat sem tudta megverni senki, a két csapat mérkőzésén
4-4-es döntetlen született 1978. augusztus 27-én. Mindkét sztárcsapat három döntetlent

játszott öt győzelme mellett, az olaszok összesített mutatója ezzel együtt jobb volt, a
bronzérmet Jugoszlávia szerezte meg.
A nyugat-berlini világbajnokság három évvel a Caliban rendezett vb után zajlott, a következő
seregszemlére viszont négy évet kellett várni: 1982-ben Ecuadorba, Guayaquilba volt
hivatalos a világ úszósportja.
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