SUPERLATIV

Steve Fossett (USA) flög
ett glidflygplan på 15 460
meters höjd över El Calafate
i Argentina den 29 augusti
2006. Äventyraren Steve
innehade även flera andra
rekord. Han försvann spårlöst 2007 medan han flög
ett lätt flygplan över Great
Basin-öknen mellan Nevada
och Kalifornien, USA.

Flygningen i ett
glidflygplan 15 460 meter

Ladda ner affischen: guinnessworldrecords.com/2018

Den 29 november 1973
kolliderade en Rüppellgam
(Gyps rueppelli) med ett
trafikflygplan på 37 073
fots höjd ovanför Abidjan i
Elfenbenskusten. Den ses
sällan över 6000 meter.

Flygande fågeln
11  300 m

> 10 000 m

La Paz är administrativ huvudstad i
Bolivia och ligger på en höjd av 3 631
meter över havet. Bolivias juridiska
huvudstad Sucre ligger på 2 810
meters höjd, vilket är lägre än Ecuadors
huvudstad Quito på 2 850 meter.

Huvudstaden
3 631 m

Den 27 november 2005 steg
Vijaypat Singhania (Indien) till
21 027 meter i en varmluftsballong av typen Cameron
Z-1600 över Mumbai, Indien.

Flygningen i varmluftsballong 21  027 meter

Den 24 oktober 2014 hoppade
Alan Eustace (USA) från en
heliumfylld ballong på 41 422
meters höjd ovanför Roswell i
New Mexico, USA.

International Space Station (ISS)
ligger 330 000–410 000 meter
över jorden i omloppsbana. Den
är ständigt bemannad av sex
personer.

Bostaden
330 000 m

Den 28 augusti 2010 cyklade
Nik Wallenda (USA) längre
än 30 meter på en spänd
lina på 72,5 meters höjd
mellan Royal Towers
på hotellet Atlantis
Paradise Hotel
i Nassau,
Bahamas.

Cykelturen på spänd lina
72,5 meter

Den 15 februari 2014 hoppade Renaud
Lavillenie (Frankrike) 6,16 meter högt
under tävlingen Pole Vault Stars i
Donetsk, Ukraina. Det tidigare rekordet
på 6,15 meter sattes av Sergej Bubka
21 år tidigare.

Stavhoppet (herrar, inomhus)
6,16 meter

Den 27 juli 1993 hoppade Javier
Sotomayor från Kuba 2,45 meter högt
i Salamanca, Spanien. Ingen annan har
någonsin hoppat högre än 2,44 meter.
Sotomayor har också rekordet för högsta
höjdhoppet (inomhus) – 2,43 meter i
Budapest den 4 mars 1989.

Höjdhoppet
2,45 meter

Indiska och kinesiska
undersökningar har
bekräftat att Mount
Everest i Himalaya
är 8 848 meter
högt. Berget har
fått sitt namn efter
överste sir George
Everest och är det
högsta berget i
världen.

Fria fallet med fallskärm
41 422 meter

Den 5 oktober 2016 hoppade Valery
Rozov (Ryssland) från en höjd av
omkring 7 700 meter på Cho Oyu – det
sjätte högsta berget i Himalaya på
gränsen mellan Kina och Nepal. Han
föll i omkring 90 sekunder innan han
utlöste fallskärmen och landade på en
glaciär två minuter senare

Startpunkten för ett
BASE-hopp 7 700 meter

Polarstratosfäriska moln, eller pärlemormoln,
består av iskristaller, vatten och salpetersyra.
De bildas på 21 000 till 25 000 meters höjd.

Molnen i stratosfären
25 000 meter

Kangkar Pünzum i Bhutan är 7 570
meter högt och är världens 40:e
högsta berg. Flera misslyckade
försök att bestiga berget
gjordes på 1980-talet innan
ett klättringsförbud
utfärdades 1994.

Järnvägen mellan Qinghai och Tibet i
Kina går till stora delar på 4 000 meters
höjd, med en högsta punkt på 5 072
meter. Linjen invigdes 2006 och är
195,6 mil lång. Hytterna
är trycksatta och har
syrgasmasker.

Berget
8 848 meter

Stuart Jones (Nya Zeeland)
överlevde ett fall på 23 våningar
– 70 meter – i Midland Parkbyggnaden i Wellington, Nya
Zeeland i maj 1998.

Överlevda fallet ner i ett
hisschakt
70 meter

Makohajen (Isurus oxyrinchus)
kan hoppa upp till 6 meter upp
ur vattnet, till och med upp på
fiskebåtars däck. Det beror delvis
på att de simmar så snabbt: med
56 km/tim är makohajen också den
snabbaste hajen.

Hoppande hajen
6 meter

Jocke Olsson (Sverige) kom upp i
2,35 meters höjd vid inspelningen
av L’Eté De Tous Les Records den
6 juli 2005. Rekordet tangerades
av Terence Bougdour (Frankrike) i
samma program den 27 juli 2005.

Airen på skateboard
(half-pipe) 2,35 meter

I december 2016 bekräftade forskare
från Meteorologiska världsorganisationen mätningen av en 19 meter
hög våg i Nordatlanten mellan
Island och Storbritannien den
4 februari 2013.

Vågen som har mätts av en boj
19 meter

Jelena Isinbajeva (Ryssland) hoppade
5,06 meter högt i Zürich, Schweiz den
28 augusti 2009. Det var den 17:e gången
som hon slog världsrekordet sedan 2003.

Stavhoppet (damer, utomhus)
5,06 meter

Stefka Kostadinova (Bulgarien)
hoppade 2,09 meter i höjd på
friidrotts-VM i Rom den 30 augusti
1987. Under karriären slog hon
världsrekord för höjdhopp inomhus
och utomhus sju gånger.

Högsta ej bestigna berget
7 570 meter

Professor Splash, alias Darren Taylor
(USA), hoppade från 11,56 meters
höjd ner i 30 cm djupt vatten på CCTV
– Guinness World Records Special i
Xiamen, Kina den 9 september 2014.

Grundaste dyket
11,56 meter

2012 konstruerade Matthew
Lucci (USA) en brödrost som
kunde skicka iväg en skiva bröd
till 4,57 meters höjd. Det tidigare
rekordet var på 2,6 meter och
sattes 2008.

Utkastet från en brödrost
4,57 meter

Cinderella May a Holly Grey, som ägs
av Kate Long och Kathleen Conroy
i Miami, Florida, USA hoppade 1,727
meter högt på Purina Incredible Dog
Challenge National Finals i Missouri,
USA den 7 oktober 2006.

Hoppet av en hund
1,727 meter

Höjdhoppet (damer)
2,09 meter

Järnvägslinjen
4 000 meter

Den 13 november 2010
kastade Dominic Cuzzacrea (USA) en pannkaka
9,47 meter upp i luften på
Walden Galleria i Cheektowaga New York, USA.
Han har även rekordet för
snabbaste maratonet
och samtidigt vända en
pannkaka – 3 tim 2 min 27
sek den 24 oktober 1999.

Pannkakskastet
9,47 meter

100–10 000 m

9–100 m

Den 15 oktober 2016 hoppade Biff Hutchison (USA) 3,36 meter på en hoppstylta i
Burley, Idaho, USA. Han slog rekordet för
första gången på Pogopalooza 10, där han
hoppade 2,93 meter högt.

Hoppstyltehoppet
3,36 meter

3–9 m

Den 13 maj 2016 hoppade
Evan Ungar (Kanada) från
stående position upp på en
1,616 meter hög plattform.
Gymchefen Ungar slog
rekordet inför 100 personer
på One Health Club i
Oakville, Kanada.

Stående hoppet
1,616 meter

0–3 m

Om du lider av svindel bör du titta bort nu! Här hyllar vi allt lodrätt och högt, från hoppstyltehopp och luftiga hajar till höga vågor och bostäder i stratosfären. Är du redo?

Högsta ...

