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Európában Spanyolország került először abba a kivételezett helyzetbe, hogy a vizes világ
legjobbjait harmadszor is vendégül láthatta. Az 1986-os madridi és a 2003-as barcelonai vb
után 2013-ban ismét a katalán fővárosban adtak egymásnak randevút a sportág kiválóságai.
A FINA 15. világbajnokságát július 19. és augusztus 4. között rendezték meg Barcelonában.
Szinkronúszásban Oroszország nyerte valamennyi számot, pontosan úgy, mint két évvel
korábban Fukuokában. A programba először került be az óriás toronyugrás. A legsikeresebb
nemzet továbbra is az amerikai volt. Gyurta Dániel megszakítás nélkül, harmadszor lett
világbajnok 200 mellen.
A világbajnokságon részvevő országok száma a két évvel korábbihoz képest eggyel ugyan
csökkent, 178-ról 177-re, a sportolók mégis kicsit többen voltak, 2195 versenyző mérte
össze erejét. A versenyszámokat négy különböző helyszínen rendezték meg. Az úszók és a
szinkronúszók az 1992-es ötkarikás játékokra megépített Palau Sant Jordiban, az óriás
toronyugrók és a hosszútávúszók a Port Vell kikötőben, a műugrók a Montjuic, a
vízilabdázók pedig a Bernat Picornell uszodában leltek otthonra.

A világbajnokság rendezését Dubai nyerte 2009 júliusában, ám az Egyesült Arab Emírségek
legnépesebb városa, 2010 májusában anyagi nehézségekre hivatkozva visszaadta ezt a
jogot. Ezután öt város ismét nekifutott a pályázatnak, és 2010 szeptemberében Hamburg,
Moszkva, Sydney, Szöul és Barcelona közül ez utóbbit hirdették ki győztesnek.

Az éremtáblázat élén ismét az amerikaiak végeztek 15 arannyal, 10 ezüsttel és 9 bronzzal. A
második helyre befutó kínaiak, szemben a két évvel korábbival, ahol ezüstből és bronzból
többet gyűjtöttek, Barcelonában minden éremből kevesebbet szereztek nagy riválisuknál, 14
arany, 8 ezüst és 4 bronz lett a mérlegük. A harmadik helyet magabiztosan tartotta meg
Oroszország 9 aranya, 6 ezüstje és 4 bronza révén.

A magyar csapat 4 aranyat, 1 ezüstöt és 2 bronzot szerzett, amivel az éremtáblázat előkelő

5. helyén végzett. Hosszú Katinka két számban, a 200 és a 400 méteres vegyes úszásban
állhatott a dobogó legmagasabb fokára, míg Gyurta Dániel másodszor is megvédte
világbajnoki címét a 200 méteres férfi mellúszásban. A férfivízilabdázók harmadszor
bizonyultak a legjobbnak, a döntőben Montenegró csapatát győzték le 8-7 arányban.
Ezüstérmes lett Cseh László 100 méter pillangón. A két bronzérmet Hosszú Katinkának (200
pillangó) és a női vízilabda-válogatottnak köszönhetjük.

Úszás: Hat világrekord a hölgyeknél

A férfi úszószámokban ezúttal a kínai Sun Yang vitte el a pálmát, aki a három leghosszabb
egyéni gyorsúszó szám (400, 800 és 1500 méter) egyikén sem talált legyőzőre, s aki egy
évvel korábban, a londoni olimpián 14:31.02-re állította az 1500 méter ma is érvényes
világrekordját. Barcelonában nem is az volt a kérdés, ki szerzi a legtöbb aranyat, hanem az,
hogy melyik világbajnok képes megvédeni címét.

Sun Yang 800-on és 1500-on egyaránt megtartotta trónját, míg az amerikai Ryan Lochte a
200 méteres vegyes úszásban és 200 háton tette ugyanezt. Utóbbi ezúttal világcsúcs nélkül
ugyan, de sorozatban harmadszor nem talált legyőzőre vegyesben. Ha mindehhez
hozzávesszük a váltóval szerzett harmadik aranyát és egy ezüstjét, akkor Lochte volt a
mezőny legeredményesebb versenyzője, hiszen a kínai a három egyéni elsősége mellett csak
egy bronzérmet szerzett hazája váltójával.

Sorozatban harmadszor lett világbajnok 200 mellen Gyurta Dániel, ahogyan a brazil César
Cielo is 50 méter gyorson, utóbbi 50 pillangón is címet védett, igaz, azt először. Két
elsőséget szerzett a dél-afrikai Chad le Clos 100 és 200 pillangón, a rövidebbik távon a
magyar Cseh Lászlót megelőzve. Míg az egyéni számokban az esélyes nagy bajnokok uralták
a mezőnyt, addig a váltókban két trónfosztásra is sor került. Mindkétszer a francia csapat
állhatott újonnan a dobogó tetejére, a 4x100-as gyorsváltóban az ausztráloktól, a 4x100
vegyes váltóban pedig az amerikaiaktól vették el címüket.

A világbajnokság hat világrekordjának mindegyike a női versenyekben született. Lássuk
tehát ki is volt ez a hat kiváló hölgy? Sorrendben az első a litván Rüta Meilutyté nevéhez
köthető, a 100 méteres mellúszás elődöntőjében úszott 1:04.35-ös idővel, majd az amerikai
Katie Ledecky következett 1500 gyorson 15:36.53-mal és a 200 méteres mellúszás
elődöntőjében, a dán Rikke Møller Pedersen 2:19.11-gyel. Ezután az 50 mell selejtezőiben
Julia Efimova döntött világcsúcsot 29.78-cal, s ugyanezen a napon, ugyanennek a számnak
elődöntőjében Rüta Meilutyté vágott vissza 29.48-cal. A döntőt végül az orosz úszónő nyerte
litván vetélytársa előtt a korábbiaknál gyengébb, 29.52-es idővel.

Az utolsó csúcsot Katie Ledecky (8:13.86) döntötte meg a 800 méteres gyorsúszás
fináléjában. A három mellúszó számban itt született rekord a mai napig érvényes. A nőknél
az amerikaiak egyébként hat egyéni címet nyertek, Ledecky és Missy Franklin egyaránt
hármat-hármat, s a váltóbeli győzelmeket sem engedték át másnak. A duplázás Julia
Efimovának (50 és 200 mell) és Hosszú Katinkának (200 és 400 vegyes) sikerült.

Nyíltvízi úszás: a német legenda búcsúja

Páratlan pályafutásra tette fel a koronát Barcelonában a német Thomas Lurz, aki 2004-ben
nyerte első világbajnoki aranyérmét 10 kilométeren, s ettől kezdve nem volt vb, amelyről ne
hozott volna el legalább egyet a legfényesebb éremből. A legrövidebb távon, 5 kilométeren,
összesen hétszer állhatott a dobogó legmagasabb fokára, megszakítás nélkül. A katalán
fővárosban 25 kilométeren és a csapatversenyben lett első, 10 kilométeren második, 5
kilométeren pedig harmadik. A férfi 10 kilométeres versenyt a görög Spyridon Gianniotis
alig több mint három másodperccel Lurz előtt nyerte, s ezzel megvédte sanghaji
világbajnoki címét. A legtöbb érmet a német csapat szerezte, két arany, két ezüst és két
bronz begyűjtésével, igen szoros csatában a brazilokkal, akik egy arannyal nyertek csak
kevesebbet, s lettek másodikak a táblázaton.

Szinkronúszás: továbbra is hibátlanok az oroszok

Az orosz szinkronúszás igazi erejét mutatta meg 2013-ban, Barcelonában, amikor a sportág
királynője, Nathalia Ischchenko nélkül ugyanúgy megnyerték a hét megnyerhető aranyból
mind a hetet, mint két évvel korábban vele, Sanghajban. Az egyéni és duó számokat ezúttal
Svetlana Romashina vette vállára, aki már 2005-ben világbajnok volt csapatban, s innen
nőtte ki magát a barcelonai négy aranyérméig, amely a londoni két olimpiai elsőséget
követően pályája csúcspontját is jelentette. Az egyéni versengésben az ezüstérmeket Kína, a
bronzokat Spanyolország nyerte, míg a csapatoknál háromszor is a házigazdák léphettek a
dobogó második, az ukránok pedig a harmadik fokára.

Műugrás: egyet zökkent a kínai gépezet

A sanghaji hibátlan kínai teljesítmény után Barcelonában apró homokszemcse került a távolkeleti műugró csapat gépezetébe. A férfiak szinkron toronyugrásában egy német páros,
Sasha Klein és Patrick Hausding nyerte az aranyérmet, az egy évvel korábban, Londonban

olimpiai aranyérmes Cao Yuan, Zhang Yanquan kettős csak a harmadik helyen végzett, még
az orosz Minibaev, Chesakov duó is jobb volt náluk. Persze a németek sem akárkik, hiszen
nyolcszoros Európa-bajnokokról van szó, ám eddig mindig be kellett érniük a második
hellyel, ha kínaiakkal találták szemben magukat. Barcelonában kihasználták Yuan és
Yanquan pillanatnyi megingását. A hölgyeknél He Zi sikeresen duplázott, az 1 és a 3
méteres számban egyaránt ő lett a világbajnok. A férfiak egyéni számaiban mindhárom kínai
versenyző, Li Shixin (1 méter), He Chong (3méter) és Qiu Bo (10 méter) megvédte két évvel
korábbi világbajnoki címét.

Óriás toronyugrás: új sportág a műsorban

A világbajnokságok történetében először rendeztek óriástoronyugró-versenyt. A férfiak 27, a
nők pedig 20 méter magasról hajtották végre gyakorlatukat. A történelmi első aranyérmet
előbbieknél a kolumbiai Orlandó Duque, utóbbiaknál pedig az amerikai Cesilie Carlton
nyakába akasztották.

Vízilabda: 10 év után újra világbajnok a magyar férficsapat

Láthatóan szerencsét hozott Barcelona a magyar férfivízilabda-válogatottnak, hiszen
pontosan 10 évvel a második vb-arany után ismét itt állhattak a dobogó legmagasabb fokára
pólósaink, összességében immáron harmadszor. Kemény Dénes távozása után Benedek
Tibor ebben az évben vette át a válogatott irányítását, s azonnal világraszóló sikerrel tette
ezt. Pedig maga a világbajnokság nem is indult olyan kellemesen, a csapat a C-csoport
második helyéről kvalifikálta magát az egyenes kieséses végjátékba, ahol viszont már hiba
nélkül játszottak a magyarok, a döntőben 8-7-re győzték le Montenegró csapatát. A
bronzmeccsen Horvátország 10-8-ra verte a címvédő Olaszországot.

A nőknél is volt ok a magyar örömre, hiszen a Merész András által irányított együttes
bronzérmes lett. Ellentétben a férfiakkal, a hölgyek egyetlen meccset sem vesztettek az
elődöntőig, ahol 13-12 arányban maradtak alul a döntőben, Ausztrália felett diadalmaskodó
házigazdákkal szemben. A harmadik helyért az orosz csapatot győzte le a magyar válogatott,
10-8-ra.

