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Beharangozó: nyíltvízi úszás
2017.07.14. 11:09 CET
Fontosabb tudnivalók és érdekességek a balatonfüredi nyíltvízi úszó számokról.
A 17. FINA Világbajnokság nyíltvízi úszó versenyei a férfiak 5 kilométeres számával kezdődnek július 15-én,
szombaton, majd egy nappal később, vasárnap a nők 10 km-es küzdelmét rendezik. A július 17-ei hétfői
szünnap után kedden a férfi 10 km-es viadal, szerdán pedig a nők az 5 km-es távja következik. A csapatok
váltóversenyét csütörtökön, míg a 25 kilométeres számokat pénteken rendezik.

Az olimpiai kvalifikációval ellentétben – amelyre a FINA által meghatározott kritériumok alapján jutnak el a
versenyzők – a világbajnokságra az egyes nemzeti szövetségek jelölik ki az indulókat. Minden egyéni
számban országonként két-két versenyző vehet részt, míg a csapatversenyre nemzetenként egy csapat
nevezhet.

Magyar indulók, férfiak:
5 km: Papp Márk, Rasovszky Kristóf
10 km: Rasovszky Kristóf, Székelyi Dániel
25 km: Gyurta Gergely, Rasovszky Kristóf

Nők:
5 km: Novoszáth Melinda, Juhász Janka
10 km: Olasz Anna, Sömenek Onon Kata
25 km: Olasz Anna, Sömenek Onon Kata

· 2011 óta csak Németország (2013) és az Egyesült Államok (2015) nyíltvízi úszócsapata
tudott egy FINA világbajnokságon egynél több aranyérmet nyerni.
· A legutóbbi három világbajnokságon csak Németország (4), az Egyesült Államok (4) és
Brazília (3) versenyzői nyertek aranyérmet.
· Egy világbajnokság nyíltvízi úszó számaiban utoljára Németország nyert kettőnél több

aranyérmet (3), 2009-ben.
· Oroszország 12 aranyérmével csúcstartó a világbajnokságok nyíltvízi úszó számaiban, az
örökrangsorban második Németország (11), utolérheti vagy akár meg is előzheti az éllovast.
· Oroszország utoljára 2007-ben tudott aranyérmet nyerni – akkor azonban négyet is. A
következő négy vb-n (2009-2015) Németország hét elsőséget ünnepelhetett.
· A győztesek örökrangsorában Olaszország és az Egyesült Államok áll holtversenyben a
harmadik helyen, 9-9 elsőséggel.
· Németország (36) szerezte a legtöbb világbajnoki érmet nyíltvízi úszásban, megelőzve
Oroszországot (30), Olaszországot (24) és az Egyesült Államokat (20).
· Nyíltvízi úszásban Magyarország szerezte a legtöbb világbajnoki érmet azon nemzetek
között, amelyek még sosem nyertek aranyat.
· A nők és a férfiak 10 kilométeres számában is holland nemzetiségű az olimpiai címvédő.
Rio de Janeiróban a nőknél Sharon van Rouwendaal, a férfiaknál pedig Ferry Weertman
győzött, mindketten egyaránt ezüstérmet szereztek a legutóbbi, 2015-ös világbajnokságon.
· Hollandia 2005-ben szerezte utolsó világbajnoki aranyérmét nyíltvízi úszásban, akkor
Edith van Dijk a 10 és a 25 kilométeres számot is megnyerte.
· Csak a német Thomas Lurz (13), a holland Edith van Dijk (9), a német Angela Maurer (8)
és a görög Szpiridon Janniotisz nyert több érmet a brazil Ana Marcela Cunhánál (6; 2 arany,
2 ezüst, 2 bronz).
· A 2015-ös világbajnokság hat egyéni győztese közül négy az első aranyérmét nyerte. A két
kivétel a brazil Ana Marcela Cunha és az amerikai Haley Anderson.
· Anderson (női 5 km) és/vagy Cunha (női 25 km) lehet az első női úszó, aki egy nyíltvízi
számot három különböző világbajnokságon is megnyer. A férfiaknál Thomas Lurz 5
kilométeren négyszer, míg az orosz Jurij Kugyinov 25 kilométeren háromszor győzött.
· Anderson zsinórban harmadszor lehet világbajnok. A nyíltvízi úszók között ilyen
sorozatra korábban csak Thomas Lurz volt képes, aki 2005 és 2011 között négyszer is
győzött.

