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Férfi 100 méteres gyorsúszás
· A legutóbbi négy világbajnokságon mindig 23 év alatti úszó nyerte ezt a számot.
· A címvédő Ning Zetao az első kínai, aki világbajnokságon vagy olimpián érmet szerzett
50 méter gyorson.
· A 2011-es és 2013-as vb-n az ausztrál James Magnussen végzett az élen, mindössze a
negyedik olyan úszóként, aki kétszer egymás után is diadalmaskodott az 50 méteres férfi
gyorsúszásban. Előtte az amerikai Matt Biondinak, az orosz Aleksandr Popovnak és az olasz
Filippo Magnininek sikerült ugyanez a bravúr.
· Az 1994-es, 1998-as duplázása után Popov 2003-ban újra világbajnok lett, így ő az
egyetlen, aki háromszor is nyerni tudott a távon. Popovon kívül senki sem lett 30 éves kora
után világbajnok a klasszikus gyorsszámban.
· Az Egyesült Államok vezeti a ranglistát ebben a számban hat világbajnoki címmel, amit 5
különböző úszó nyert. Hét másik ország tudott még diadalmaskodni 50 méter gyorson, de
mindegyik csak egyetlen versenyző révén.
· A 2016-os riói olimpián a 18 éves ausztrál Kyle Chalmers lett első, ő a legfiatalabb
olimpiai vagy világbajnoka ennek a számnak azóta, hogy az 1980-as olimpián Jörg Woithe 17
évesen győzött.
· Utoljára az orosz Aleksandr Popovnak sikerült címvédő olimpiai bajnokként nyernie a
következő világbajnokságon, mégpedig 1998-ban.
· Az utolsó, aki egymás után két világeseményen (olimpián és világbajnokságon) győzni
tudott, a 2005-ben és 2007-ben is világbajnok Magnini volt.
· 2009-ben, Rómában a brazil Cesar Cielo világcsúccsal nyerte a férfiak 50 méteres
gyorsúszását, és ezt a rekordot a mai napig nem tudta megdönteni senki.
· Cielo csúcsjavítása az eddigi egyetlen alkalom, hogy a szám rekordját éppen egy
világbajnokságon döntötték meg.
· Pieter Timmers második lett Rióban, ő az első belga úszó, aki érmes lett ebben a
számban olimpián vagy világbajnokságon.
· Az amerikai Nathan Adrian három érmet is szerzett 50 méter gyorson világbajnokságon
vagy olimpián (1 aranyat és 2 bronzot). Mindössze három úszó büszkélkedhet több éremmel:
Popov (5 arany, 1 ezüst), a holland Pieter van den Hoogenband (2 arany, 2 ezüst) és az
amerikai Jim Montgomery (2 arany, 1 ezüst, 1 bronz).
· Anthony Ervin 2001-es diadala óta amerikai úszó nem tudott nyerni ebben a számban
világbajnokságot, vagyis az utolsó hét vb-n hiába kísérleteztek, miközben az első kilencből
haton ők nyertek.

· Az Egyesült Államok összesen 43 érmet nyert a férfi 50 méteres gyorsúszásban (19
arany, 13 ezüst, 11 bronz) az olimpiákat és a világbajnokságokat tekintve, huszonhattal
többet, mint a második legeredményesebb nemzet, a 17 érmet gyűjtő Ausztrália (6 arany, 6
ezüst, 5 bronz).

Női 50 méteres hátúszás
· Az 50 méteres hátúszás jelenlegi bajnoka a kínai Fu Yuanhui reménykedhet abban, hogy
ho nfitársa, Zhao Jing után (2009 és 2013) ő lesz a második olyan versenyző, aki kétszer is
elnyeri ezt a címet.
· Az utolsó két világbajnokságnak egyaránt két kínai érmese volt ebben a számban: Fu
(arany) és Liu Xiang (bronz) 2015-ben, Zhao (arany) és Fu (ezüst) 2013-ban.
· Fu lehet az első versenyző, aki háromszor is dobogóra állhat 50 háton.
· Az 50 méteres mellúszásban utoljára érmet nyerő európai nő az orosz Anastasiia
Fesikova volt, aki 2011-ben világbajnok volt.
. Ha Emily Seebohm vagy Holly Barratt érmet szerez, a 2005-ös világbajnok Giaan Rooney
és a 2007-ben bronzérmes Tayliah Zimmer után harmadikként (és negyedikként) állhatnak
dobogóra az ausztrál úszók közül ezen a távon.

. Seebohm lehet a harmadik úszónő, aki az 50, 100 és 200 méteres hátúszásban szerez vbérmet az amerikai Missy Franklin és Anastasiia Fesikova után. Seebohm a 100m-es
hátúszásban már háromszor volt dobogós (arany: 2015, ezüst: 2013, bronz: 2009) és
megnyerte a világbajnoki címet 200 méteren 2015-ben.
Női 200 méteres pillangóúszás
· A riói olimpián a spanyol Mireia Belmonte nyerte a női 200 méteres pillangóúszást. Ő
lehet az első címvédő olimpiai bajnok, aki vb-címet szerez 2005 óta, amikor az athéni
olimpián győztes lengyel Otylia Jedrzejczaknak sikerült ugyanez a bravúr.
· Eddig csak két spanyol nyert vb-t úszásban: Nina Zhivanevskaya (2003, 50 m hát) és
Martin López-Zubero (1991, 200 m hát; 1994, 100 m hát).
· Belmonte már szerzett egy érmet világbajnokságon 200 pillangón, 2013-ban második lett
a kínai Liu Zige mögött.
· A női 200 méteres pillangóúszásban a japán Natsumi Hoshi biztosan nem fogja
megvédeni vb-címét, mert visszavonult a riói olimpián szerzett bronzérme után.
· Rio de Janeiro olimpiai ezüstérmese, az ausztrál Madeline Groves szintén nem indul a
világbajnokságon.
· Hosszú Katinka 2009-ben és 2013-ban is dobogóra állhatott ebben a számban a
világbajnokságon, mindkétszer bronzérmet szerzett. Ha harmadszor is sikerül az első
háromba kerülnie 200 pillangón, beéri a szintén három éremmel álló ausztrál Jessicah
Schippert, Otylia Jedrzejczakot és Liu Zigét.
· Utoljára 2011-ben Sanghajban nyert hazai versenyző világbajnoki címet ebben a
számban, amikor a kínai Jiao Liuyang diadalmaskodott. Most Hosszúnak van esélye hasonló
sikerre.
· Kína az egyetlen nemzet, amelynek a legutóbbi négy világbajnokság mindegyikén volt
dobogós versenyzője 200 pillangón. Liu Zige teljes éremkollekcióval rendelkezik, 2009-ben
ezüstöt, 2011-ben bronzot, 2013-ban aranyat nyert, míg Jiao Liuyang 2011-ben arany-,
Zhang Yufei pedig 2015-ben bronzérmes lett.

Férfi 200 méteres vegyesúszás
· Ebben a számban biztosan új bajnokot avatnak a mostani világbajnokságon, mert az
elmúlt négy vb győztese, az amerikai Ryan Lochte nem lesz itt, míg a szintén amerikai
Michael Phelps, aki 2003-ban, 2005-ben és 2007-ben nyert, már visszavonult.
· Az első kilenc világbajnokságon nem tudott amerikai úszó nyerni ezen a távon, utána jött
Phelps és Lochte uralma.
· Az Egyesült Államok áll a szám éremtáblázatának élén hét aranyéremmel. Magyarország
a második három arannyal, kettőt Darnyi Tamás, egyet Hargitay András szerzett.
· A férfi 200 méteres vegyesúszás legutóbbi 11 világbajnoki és olimpiai döntőjét Phelps
vagy Lochte nyerte. Előttük utoljára az olasz Massimiliano Rosolino győzött 2001-ben,
Fukuokában.
· Phelps először 2003-ban, Barcelonában nyert 18 évesen, és pályafutása lezárásaként 31
évesen a riói olimpián szintén arannyal búcsúzott.
· Lochte is 31 évesen szerzte meg eddigi utolsó aranyérmét ebben a számban
világversenyen, akkor a 2015-ös kazanyi vb-n győzött a 200 méteres vegyesúszásban.
· Ezt a számot még sohasem nyerte világbajnokságon hazai versenyző.
· A világbajnokságokat és az olimpiákat tekintve Cseh László hat éremmel rendelkezik
ezen a távon, 3 ezüstöt és 3 bronzot nyert, aranya nincs.
· A kínai Wang Shun harmadik lett 200 vegyesen a riói olimpián és a 2015-ös
világbajnokságon is. Ázsiai versenyző még egyszer sem tudott vb-t nyerni ebben a számban.
Vegyes 4 x 100 m vegyesváltó
· A vegyes 4x100 méteres vegyesváltót először a 2015-ös kazanyi világbajnokságon
rendezték meg.
· Nagy-Britannia nyerte a szám első világbajnokságát az Egyesült Államok és Németország

előtt.
· Jelenleg ez az egyetlen váltószám a vb-k történetében, amelyben az amerikaiak még nem
voltak elsők.
· Nagy-Britannia nyerte a szám eddigi két Európa-bajnoki címét (2014-ben és 2016-ban),
míg a további négy érmen négy ország osztozott: Hollandia, Oroszország, Olaszország és
Magyarország.
· A britek mostanáig nem nyertek még egynél több világbajnoki aranyat egyetlen
váltószámban sem. 2001-ben női 4x200 méter gyorson és 2015-ben férfi 4x200 méter
gyorson végeztek az élen.
· Németország az utolsó világbajnoki váltóaranyérmét még 2001-ben szerezte
Fukuokában, amikor a nők 4x100 méteres gyorsváltójában diadalmaskodott.

