PRESEŽNIKI

Ko je najstarejša oseba na
svetu Jennie Howell (ZDA)
16. decembra 1956 umrla, je
Anne Marie Carsterson (ZDA,
roj. 24. januarja 1849) postala
ne samo najstarejša živa
oseba, ampak tudi najmlajša
oseba s tem naslovom –
rekorda ji do 20. marca 2017 ni
odvzel še nihče.

21. januarja 1989 je Augusta
Bunge (ZDA, roj. 13.
oktobra 1879) izvedela,
da je pri 109 letih
postala praprapra
prababica, saj je
njena praprapra
vnukinja rodila sina
Christopherja Johna
Bolliga.

Marjorie Gestring (ZDA, roj. 18. novembra 1922)
je postala prvakinja v skokih v vodo pri 13 letih
na olimpijskih igrah v Berlinu 12. avgusta 1936.
13. avgusta 1932 je pri starosti 14 let in 309 dni
Kusuo Kitamura (Japonska, roj. 9. oktobra 1917)
zmagal na tekmovanju v plavanju v prostem
slogu na 1500 m na poletnih olimpijskih igrah
in postal najmlajši zlati olimpijec (moški).

10. oktobra 2014 je Malala
Jusafzaj (Pakistan, roj.
12. julija 1997) z indijskim
borcem za pravice
Kailašem Satjarthijem
vred dobila Nobelovo
nagrado za mir.

10. aprila 1912 je Millvina Dean (VB, roj.
2. februarja 1912), s starši in 18-mesečnim
bratcem odrinila na krstno vožnjo parne ladje za
križarjenje Titanik. Potovali so v tretjem razredu.
Millvina je z mamo in bratcem preživela,
ko je ‘nepotopljiva’ ladja 14. aprila
1912 trčila ob ledeno goro in se
začela potapljati. Njen oče Bert
je bil med 1517 potniki, ki so
preminuli.

Štiriletni Julian Pavone (ZDA,
roj. 14. maja 2004) je 29. marca
2009 imel že 20. koncert (kar
je najmanjše število, ki je po
naših smernicah potrebno
za ta rekord).

Mita Klima (Avstrija, roj.
1893) naj bi bila stara 13 let,
ko je nastopila na
tekmovanju med
posamezniki
l. 1907.

Tekmovalec
v Wimbledonu
13 let

Andrew Bynum
(ZDA, roj. 27.
oktobra 1987)
je kot najmlajši
posameznik odigral
tekmo v NBA, ko je
2. novembra 2005
nastopil za moštvo
Los Angeles Lakers
proti moštvu Denver
Nuggets (oba ZDA).

Edward ‘Bear’ Grylls
(VB, roj. 7. junija 1974)
je bil star 34 let, ko so
potrdili, da je postal
načelnik. Izvršni
odbor skavtskega
gibanja je odločitev
razglasil 17. maja
2009 v Londonu
v VB. Do tedaj je bil
najmlajši načelnik
Charles Maclean
(VB), ki je bil ob
prevzemu položaja
l. 1959 star 43 let.

Načelnik skavtov
34 let 334 dni

Igralec v NBA
18 let 6 dni

8. novembra 1996 je eno uro stara
Cheyenne Pyle (ZDA) postala najmlajši
človek, ki so ji presadili kak organ.
V Jacksonovi pediatrični bolnišnici
v Miamiju na Floridi (ZDA) so ji presadili
srce.

Tuckerja Roussina (ZDA, roj.
9. maja 2013) so operirali na
odprtem srcu, medtem ko je bil
še vedno v maternici, star komaj
24 tednov. Operacija je potekala
v Filadelfiji v Pensilvaniji (ZDA)
februarja 2013.

Bolnik, operiran na odprtem srcu
24 tednov (pred porodom)

‘Mala čudežna gospodična’
Shirley Temple (ZDA, roj.
23. aprila 1928) je
27. februarja 1935 pri
šestih letih osvojila
posebnega otroškega
oskarja, ki je bil ‘hvaležno
priznanje za njen izjemni
prispevek h kinematografiji
v letu 1934’.

Dobitnik oskarja
6 let 310 dni

Prejemnik darovanega srca
1h

Saugat Bista (Nepal, roj. 6.
januarja 2007) je najmlajši
režiser profesionalno posnetega
filma. Star je bil 7 let, ko so 12.
decembra 2014
v kinodvoranah
začeli
predvajati film
Love You Baba
(Rad te imam, oči,
Nepal, 2014).

Preživeli s Titanika
72 dni

26. decembra 2005
je pri treh letih
Cranston Chipperfield
(VB) postal najmlajši
človek, ki je stopil na oder
kot voditelj v Circusu Royale
v Strathclyde Country Parku
v Lanarkshiru (VB). Je
osma generacija cirkuških
napovedovalcev v družini
Chipperfield.

‘Mali’ Stevie Wonder (ZDA,
roj. 13. maja 1950) je
imel komaj 13 let, ko se
je album Recorded
Live: The 12 Year
Old Genius (1963)
uvrstil na sam
vrh.

Solo pevec na 1. mestu
lestvice albumov v ZDA
13 let 103 dnevi

Filmski režiser
7 let 340 dni

Bobnar
4 leta 319 dni

Najmlajši gusar, za katerega obstajajo
dokumentirani dokazi, je John King.
9. novembra 1716 je zloglasni gusar
‘Črni Sam’ oz. Samuel Bellamy (VB)
zajel potniško ladjo Bonetta. King
(ki je bil takrat star med 8 in 11 let)
in njegova mama sta bila med potniki.
Glede na izjavo Abijaha Savagea
(kapitana Bonette) z dne 30. novembra
1716 je King vztrajal, da se hoče
pridružiti gusarski posadki, in grozil,
da se bo ubil oziroma ranil mamo,
če mu ne bodo ugodili. Nazadnje
mu je ‘Črni Sam’ to dovolil.

Gusar
8–11 let

Zlati olimpijec, zlata olimpijka (posamezniki)
13 let 268 dni

Cirkuški napovedovalec
3 leta

Pri komaj 9 letih je
Samuel Keplinger
(Nemčija, roj.
27. aprila 1998)
24. februarja 2008
sodil na tekmi
med moštvoma
SSV Bobingen in
SV Reinhartshausen
v Bobingenu na
Bavarskem v Nemčiji
(končni izid je bil 0 : 0).
Šlo je za turnir fantov
selekcije U7.

Nogometni sodnik
9 let 303 dnevi

Prenesite si ta plakat s strani: guinnessworldrecords.com/2018

< 6 let

Športnik na prireditvi X Games
11 let 129 dni
Jagger Eaton (ZDA, roj. 21.
2. 2001) je pri 11 letih prvič
nastopil na tekmovanju X
Games 18, ki je potekalo med
28. junijem in 1. julijem 2012
v Los Angelesu v Kaliforniji
(ZDA). V kategoriji Skateboard
Big Air je osvojil 12. mesto.

< 13 let

Max Verstappen (Nizozemska, roj. 30. septembra
1997) je bil star 17 let, ko je veliko nagrado Malezije
29. marca 2015 končal
na sedmem mestu.

Voznik, ki je osvojil točko na svetovnem
prvenstvu v Formuli 1
17 let 180 dni

Brian Canter (ZDA, roj. 25.
junija 1987) je bil star
18 let, ko je nastopil
na svetovnem
prvenstvu organizacije
Professional Bull Riders
(PBR) l. 2005. Uvrstil
se je med najboljših
50, l. 2006 pa je bil
osmi na lestvici.

Nobelova nagrajenka
17 let 90 dni

16. marca 2016 je bila
Norvežanka Alexandra
Andresen (roj. 23. julija
1996) stara 19 let, njeno
premoženje pa je po oceni
revije Forbes znašalo
1.062.620.000 EUR.
Poklicno se ukvarja
z dresurnim jahanjem.
Njena družina si je
bogastvo pridobila
v tobačni industriji.

Callum Gathercole (VB, roj. 15. maja
1995) je bil star 20 let, ko je v čolnu Small
and Mighty začel veslati po Atlantskem
oceanu od V proti Z, od La Gomere do
Antigve. Pot je trajala 58 dni 15 h 15 min,
od 20. decembra 2015 do 16. februarja
2016. V skladu s pravili organizacije
Ocean Rowing Society pri rekordih
v veslanju čez oceane upoštevamo
starost rekorderja ob odhodu.

Kim Džong-un je postal vodja Severne
Koreje 17. decembra 2011, ko je umrl njegov
oče Kim Džong-il. Natančna starost Kim
Džong-una ni bila nikoli uradno potrjena,
vendar domnevamo, da je bil star
27 let, ko je nasledil
očeta – čeprav je
evidentiran datum
njegovega rojstva
8. januar 1982 oziroma
isti datum leta 1983
in 1984.

< 18 let

Milijarder (trenutni)
19 let 236 dni

Človek, ki je sam preveslal ocean
20 let 219 dni

Charlie Duke (ZDA,
roj. 3. oktobra
1935) je postal
najmlajši človek,
ki je pristal na Luni
(pri 36 letih),
ko se je dotaknil tal
21. aprila 1972 med
odpravo Apollo 16.

Theodore Roosevelt (roj.
27. oktobra 1858) je položaj
predsednika ZDA
prevzel 14. septembra
1901 po atentatu na
predhodnika, Williama
McKinleyja.
Najmlajši izvoljeni
predsednik ZDA je bil
John F. Kennedy (roj.
29. maja 1917), ki je bil
na dan zaprisege
20. januarja 1961 star
43 let in 236 dni.

Poklicni jahač bikov
18 let 125 dni

Sprehajalec po Luni
36 let 201 dan

Predsednik ZDA
42 let 322 dni

Državni poglavar (trenutni)
ca. 27 let

< 30 let

Rekorderka v kategoriji
‘najstarejša živa oseba’
107 let 327 dni

Praprapraprababica
109 let 100 dni

< 110 let

Začeli bomo s 109-letno praprapraprababico in končali z dojenčkom, ki je še v maternici,
ter vam tukaj predstavili izbor najmlajših rekorderjev …

Najmlajši …

