https://fina-budapest2017.com/hu/hirek/1199/noi-vizilabda-2-fordulo-nyilatkozatok

Női vízilabda, 2. forduló, nyilatkozatok
2017.07.18. 11:28 CET

W9 B csoport
Egyesült Államok–Spanyolország 12-8 (6-1, 1-2, 2-2, 3-3)
Beatriz Munoz Ortiz (ESP):
"Ez a mérkőzés nehéz volt, kissé rosszul kezdtünk, lehettünk volna jobbak. Remélem,
legközelebb nagyobb akarattal megyünk bele a mérkőzésbe.”
Adam Krikorian, szövetségi kapitány (USA):
„Egy edző soha nem lehet elégedett. Nagyon sok gólt kaptunk, és úgy gondolom, hogy ennél
jobbak tudunk lenni, főképp a védelmet illetően. Először is, nehéz gólt lőni. Másodszor, az
ellenfelünk, a spanyol csapat, az egyik legjobb a világon, így nekik mindig nehéz. Őszíntén
szólva nem igazán foglalkozunk a pontokkal, sokkal inkább arra koncentrálunk, hogy hogyan
játszunk, illetve hogy a képességeinknek megfelelően teljesítünk-e. Remélhetőleg jobban
játszanak majd, jobban védekeznek a lányok a folytatásban."
Rachal Fattal (USA):
„A spanyolok nagyon jók, így velük játszani mindig nehéz, azonban mi kerültünk ki
győztesként, és ez az egy, ami számít. Örülök nagyon, hogy nyertünk, ez egy igazán jó
meccs volt, igazán erősek voltak a spanyolok és próbára tettek minket is és azt is, hogy
mennyire vagyunk erősek."
W10 B csoport
Új-Zéland-Dél-afrikai Köztársaság 8-6 (2-1, 1-2, 1-1, 4-2)
Angela Winstanley-Smith, szövetségi kapitány (NZL):
“Egy igazán stresszes mérkőzésen vagyunk túl. Sok lehetőségünk adódott az első
negyedben. 100%-ban gratulálok Dél Afrikának. Hozták a meccset, készültek a játékra és
igazi kihívást jelentettek számunkra. Nekem erről szól a világbajnokság, vannak kemény
mérkőzések. Úgy gondolom, a játék szellemisége rendben volt. Igazán büszke vagyok a

csapatomra.”
Samuel Gareth, szövetségi kapitány (RSA):
„Szerettünk volna nyerni, de úgy gondolom, Új-Zéland megérdemelten nyerte a mérkőzést.
Keményen küzdöttek és talán jobbak voltak nálunk. Legközelebb a spanyolokkal játszunk,
egy igazán jó csapattal. Próbáljuk felvenni a lépést és meglátjuk, mi lesz, de nem látok igazi
lehetőséget, hogy továbbjussunk a tornán. Tisztában kell lennünk az erőviszonyokkal, kivel
játszunk. Meglátjuk, hogyan alakul a mérkőzés.”
Kelsey White (RSA):
„Csalódott vagyok mert ez volt a legszorosabb mérkőzés, amit az új-Zélandiak ellen valaha
játszottunk, ugyanakkor nagy fejlődést is mutatott a csapat. Jó lett volna, ha ezt a győzelmet
nem engedjük el, szóval mégis csalódott vagyok. Holnapután Spanyolországgal játszunk,
amely a legerősebb és legprofibb csapat mindközül, szóval remélem, egyre jobbak és jobbak
leszünk és tanulunk a mai mérkőzésünkből is.”
W12 C csoport
Japán-Hollandia 8-20 (0-7, 5-3, 2-5, 1-5)
Katho Hideo, szövetségi kapitány (JPN):
„A meccs első felében buktunk el. Nem voltunk elég koncentráltak, főleg az elején. Az lesz a
célunk a következő mérkőzésen, hogy versenyképesek legyünk. Jobban kell
koncentrálnunk.”
Laura Aarts (NED):
„Kemény játék volt, mivel mi azzá tettük. Magyarország miatt jó eredménnyel kellett
kijönnünk a meccsből, és ez sikerült. Jobban is játszhattunk volna, de erre majd leginkább a
magyarok ellen lesz szükség. Ott nyernünk kell, hogy csoportgyőztesként menjünk tovább.”
Arno Havenga, szövetségi kapitány (NED):
„Igazán jól kezdtünk, viszont később elkalandozott a figyelmünk. A meccs második felére
ismételten kicsit jobban irányítottunk és a koncentráció is jobban ment. Jó érzésekkel
fejeztük be a mérkőzést. A következő, Magyarország elleni mérkőzés lesz a legfontosabb.”
W13 Group D
Greece-Kazakhstan 19-5 (5-0, 4-2, 4-1, 6-2)
Xenaki Eleni (GRE):
„Nagyon elégedett vagyok ezzel az eredménnyel. Nyerni akartunk Kazahsztán ellen, de egy
igazán felkészült csapattal volt dolgunk. A következő meccsünk Ausztrália ellen lesz, és
igazán szeretnénk bizonyítani, hogy folytathassuk a bajnokságot.”

Azhar Alibayeva (KZH):
„Túl sokat hibáztunk, a következő meccset muszáj lesz megnyernünk. Budapestet nagyon
élvezzük. Igazán klassz itt lenni.”
W14 D csoport
Ausztrália-Oroszország 8-5 (1-2, 2-1, 3-1, 2-1)
Isobel Bishop (AUS)
„Elég jó helyzetben vagyunk szerintem, jó hogy így egyben van a csapat. Új edzőnk van és
jól kezdtük a tornát. A görögök elleni meccs érdekes lesz, hiszen az edzőnk is görög.
Budapestet imádom, tavaly eljöttünk ide és volt pár napunk kikapcsolódni is, nagyon szép a
város.”
Evgeniya Ivanova (RUS)
„Folytatjuk a játékot. Kijavítjuk a hibáinkat és megnyerjük a következő mérkőzést.”
Alexander Gaidukov, szövetségi kapitány (RUS)
„Nem érdemeltünk győzelmet, hiszen túl sok hibát vétettünk. Nagyon fiatal a csapatunk, ez
a nap viszont nem a miénk volt. Kazahsztán ellen szerintem nyerni fogunk és mindent
kézben fogunk tudni tartani.”
W15 A csoport
Kína-Kanada 8-9 (1-1, 4-2, 0-5, 3-1)
Dali Gong, szövetségi kapitány (CHN):
„Elvesztettük a mérkőzést, ami nagyon idegesítő, ugyanakkor mégis elégedettek vagyunk,
mert az utóbbi időben játékosaink sokat fejlődtek. Sanghajban tíz góllal vesztettünk, most
csak eggyel.”
Guannan Niu (CHN):
„Mindenki jól játszott ma, nagyon nehéz volt Kanada ellen játszani, mert új edzőjük van és
ezáltal új taktikájuk is. A mi csapatunk fiatal még, ezért vagyunk elégedettek a játékunkkal.”
Haris Pavlidis, szövetségi kapitány (CAN):
„Kicsit túl sokat kockáztattunk az elején, az első negyedben igazából nem is tudtuk mit
akarunk. A védelem rendben volt, s a második negyedben belejöttünk a játékba, a
harmadikban pedig már tényleg jól játszottunk, úgy, ahogy az elsőben is kellett volna. S bár
az utolsó negyedben hibáztunk hátul, ami sokba is került, de a végén kézben tartottunk az
eredményt, s ha csak egy góllal is de nyertünk. A következő meccs, Brazília ellen nagyon
fontos lesz, keményen kell majd játszanunk és biztosan nyernünk kell.”

Kyra Christmas (CAN):
„Szerintem túl nyugisan kezdtünk, passzolgattunk csak, nem volt igazi elképzelés a
játékunkban, de azért nem ment olyan rosszul. A kínaiak viszont remekül játszottak, és
meglepett minket, hogy ilyen szoros lett a meccs. Most össze kell ráznunk újból a csapatot
és a következő meccsre készülni.”
W11 C csoport:
Franciaország-Magyarország 5-24 (0-7, 2-7, 3-6, 0-3)
Bíró Attila, a magyar válogatott szövetségi kapitánya:
“Nem az volt a cél, hogy többet lőjünk a franciáknak, mint a hollandok, a lényeg az volt,
játsszunk egy jót, több lőtt és kevesebb kapott góllal, mint tegnapelőtt. A gólkülönbség nem
érdekel minket, hiszen győzelemre kell játszanunk a hollandok ellen. Örülök, hogy mindenki
lőtt gólt. A koncentrációt sikerült fentebb tartani, mint a két nappal ezelőtti mérkőzésen, és
ez egy ilyen meccsen sosem egyszerű.”
Bujka Barbara (Magyarország):
“Önbizalomszerzésnek nagyon jó volt ez a meccs, lazán, könnyedén játszottunk. A japánok
elleni mérkőzéssel nem voltunk annyira elégedettek, de ma azt csináltuk, amit
megbeszéltünk. Mindenki élvezte a játékot, szerintem kintről is így lehetett érezni. A
hollandok ellen kemény less a meccs, verekedős, tépős, harapós küzdelem lesz. Nem fogják
könnyen adni magukat, de nekünk azt a meccset mindenképpen meg kell nyerni.”
Illés Anna (Magyarország):
“Örülök, hogy csak 5 gólt kaptunk, főleg a japánok elleni meccs után volt ez fontos, mert ott
elkerülhető gólokat is beszedtünk. No és 24-et lőttünk, az elég szépen hangzik.
Készülgettünk már a hollandokból, de igazából mindig csak a következő meccsre, így a
franciákra fókuszáltunk. Most hazamegyünk, és innentől a hollandokkal foglalkozunk.”
Florian Bruzzo, szövetségi kapitány (Franciaország):
„Ez a magyar csapat csodálatos. A kapusa, a védők, a támadók, mind nagyszerű játékosok. A
mi együttesünk nincs ezen a színvonalon, mi éppen csak elkezdtük a csapat építését. A
lányoknak kevés a tapasztalatuk, ennek ellenére játszottak, küzdöttek, sok ember előtt és ez
a legfontosabb. Mindent megtettek amit kértem tőlük, de egy ilyen erős csapat ellen, nem
képesek még többre. Itt játszani, a vízilabda hazájában, csodálatos dolog, de nem hiszem,
hogy az eredmény alakulásában ez szerepet játszott volna, ami döntött, az a játéktudás.”
Estelle Millot (Franciaország):
„Örülök, hogy két gólt szereztem, de ez elsősorban a csapatmunka eredménye. Nem volt
könnyű a magyarok ellen, haza pályán játszani, mi nem szoktuk meg ezt a hangulatot és
szurkolást Franciaországban. Éppen ezért szerencsésnek érezzük magunkat, hogy részesei
lehetünk ezeknek a páratlan pillanatoknak, s igyekszünk minden percét kihasználni. Nagyon

kikaptunk ez igaz, de minden tőlünk telhetőt megpróbáltunk.”
Olaszország-Brazília 18-4 (5-1, 6-1, 4-1, 3-1)
Valeria Palmieri (ITA):
„Sikerült áttörnünk a jeget és az a fontos, hogy ezt a meccset megnyertük, nem pedig az én
szerepem a találkozón. Holnapután Kína ellen szállunk vízbe, a mai győzelmet szeretnénk
átmenteni akkorra.”
Victoria Chamarro (BRA):
„Nagyon nehéz egy ilyen jó csapat ellen játszani, úgyhogy próbáltunk nyugodtan játszani. A
védelemre fókuszáltunk és nyugodtak maradtunk a támadásokban. Fiatalok vagyunk még
nagyon .Úgy jöttünk ide, hogy mindent beleadjunk, és ez így is lett.”
Eduardo Abla, szövetségi kapitány (BRA):
„Összességében elégedett vagyok az eredménnyel. Nagyon fiatal csapatunk van és
szerintem jól játszottunk. Szervezett támadásokat találtunk ki, de nem tudtuk megvalósítani
őket, de ez nem meglepő, hiszen egy nagyon tapasztalt csapat ellen játszottunk. Mindent
megtettek a lányok, amit kértek tőlük, úgyhogy büszke vagyok rájuk.”

