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M10 B csoport
Franciaország-Ausztrália 10-11 (5-4, 1-2, 1-3, 3-2)
Hrestak Hrvoje, szövetségi kapitány (Franciaország):
„Nem tudtunk kellőképpen koncentrálni, ráadásul Ausztrália jobban fel volt készítve
fizikálisan a mérkőzésre. Szerintem ez utóbbi volt a vereségünk fő oka. Megpróbáltuk
tartani őket, de nem ment, mert fejben csak az eredményre figyeltünk. A következő
meccsnek számunkra már nincs tétje, ezért csak a saját játékunkra fogunk összpontosítani.”
Ugo Crousillat (Franciaország):
„Ugyanaz a problémánk volt itt is a harmadik negyedben, mint az olaszok ellen, kiestünk a
játékból, nem koncentráltunk és hagytuk elmenni az ausztrálokat. Ennek ellenére szerintem
az elején rontottuk el, rosszul kezdtünk, ott hiányzott két-három gól. A végén hiába
küzdöttünk, késő volt. Nehéz lesz a magyarok ellen, a világ legjobbjai, itthon játszanak, de
mindent megteszünk, hogy jó meccs legyen. Ráadásul én itt játszom Szolnokon, s az idei
szezon volt életem legszebbje.”
Elvis Fatovic, szövetségi kapitány (Ausztrália):
„Mindkét csapat nagyon ideges volt, és igen hullámzó a csapatok teljesítménye. Az utolsó
negyedben volt néhány naiv hibánk, ezek nélkül sokkal gyorsabban befejezhettük volna a
meccset. De ebből a hibából sokat tanulhatunk is, hiszen a legtöbb játékosunk még soha
sem játszott ilyen magas színvonalú nemzetközi tornán. Olaszország ellen nehéz lesz, hiszen
éremesélyes csapat, és sokkal tapasztaltabbak nálunk. Ami a javunkra játszhat, hogy nyomás
nélkül, szabadon játszhatunk, mindenesetre a védekezésre jobban fogunk figyelni.”
Aaron Younger (Ausztrália):
„Azt hiszem jól játszottunk, ráadásul nyertünk. Jobban kellene a védekezésre figyelnünk,
mert tíz kapott gól nagyon sok. Legközelebb erre ügyelünk majd. Az olaszok ellen kemény
meccs lesz, de nagyon jó csapatunk van. Ha a védelemben nem hibázunk, bármi
megtörténhet.”

M11 C csoport:
Dél-Afrika-Görögország 2-18 (0-5, 2-3, 0-5, 0-5)
Etienne le Roux (dél-afrikai):
„A görög csapat nálunk nagyobb játékerőt képvisel. Ennek ellenére, ez egy jó meccs volt. A
következő ellenfelünk Spanyolország lesz, ők is nagyon erősek, úgyhogy nehéz lesz
helytállnunk. Nagyon tetszik Budapest, kiválóak a medencék.”
Theodorus Vlachos, szövetségi kapitány (görög):
„Nincs túl sok mondanivalóm, hiszen sokkal erősebbek voltunk, mint a dél-afrikaiak.
Számítottunk a győzelemre, az jó játékot vártam a játékosaimtól mind támadásban, mind
védekezésben, s mivel ezt megtették, elégedett vagyok. A következő körben a világ
legjobbjai ellen fogunk játszani, úgyhogy nagyon nehéz mérkőzés lesz. De megpróbálunk
kitalálni valamit ellenük, jó meccset játszani és tanulni belőle, ha lehet.”
Genidounias Konstantinos (görög):
„Könnyű meccs volt, és most jönnek a szerbek. Nagyon fontos mérkőzés lesz, hiszen ezen
dől el, ki szerzi meg a csoport első helyét. Mindent bele fogunk adni, és biztos vagyok
benne, hogy a szerbek hasonlóképpen tesznek majd. Nagyon érdekes találkozó lesz.”
M12 C csoport
Spanyolország-Szerbia 5-11 (1-3, 0-2, 2-3, 2-3)
Branislav Mitrovic (Szerbia):
"Nagyon elégedettek vagyunk az eredménnyel, ez egy kivételesen fontos meccs volt
számunkra. Kicsit idegesebben kezdtünk, mint kellett volna, de gyorsan felvettük a ritmust
és azt tartottuk is a mérkőzés végéig. Remélem, hogy ezzel felvettük a világbajnokság
tempóját és napról napra egyre jobban fogunk játszani.
Dusan Mandic (Szerbia):
"Jól, koncentráltan játszottunk a védelemben, ez adta meg nekünk a kellő biztonságot
támadásainkhoz. Nyugodtan játszottunk, felesleges eufória nélkül, ahogy azt szerettük
volna. Bár az eredmény azt mutatja, hogy a mérkőzés nem volt szoros, de fizikálisan nagyon
is igénybe vett minket, leginkább a stabil védekezésünk miatt. Most pihenünk egy kicsit,
aztán készülünk a görögök ellen, akikkel, véleményem szerint, egy sokkal nehezebb meccs
vár ránk."
David Martin, szövetségi kapitány (Spanyolország):
„Ebben a pillanatban, az az igazság, hogy Szerbia a világbajnokság legjobb csapata. A mi
együttesünk még meglehetősen fiatal, sokat kell még dolgoznunk az elkövetkező években,
hogy a köztünk pillanatnyilag meglévő különbségen faragjunk. Utolsó találkozónkon, Dél-

Afrika ellen nagyon jónak kell lennünk, ha tovább akarunk jutni. Minden attól függ, hogy a
csapat mentálisan mennyire lesz erős.”
Albert Espanol (Spanyolország):
„Nagyon nehéz meccs volt, hiszen a világ legjobb csapatával mérkőztünk meg, ellenük pedig
soha sem könnyű jól játszani. Most nem maradt más esélyünk, mint győzni Dél-Afrika ellen,
hogy folytathassuk a világbajnokságot.”
M13 D csoport
Oroszország-Horvátország 8-10 (3-1, 3-3, 1-4, 1-2)
Sergey Evstigneev, szövetségi kapitány (orosz):
„A fiúk jól játszottak, nagyon jól küzdöttek, de sajnos végül a horvátok nyerték a meccset.
Büszke vagyok a csapatomra, mert mindent kiadtak magukból. A következő mérkőzésen az
amerikai ellen játszunk és természetesen a győzelemért szállunk vízbe.”
Dimitri Kholod (orosz):
„Nehéz meccs volt. A horvát csapat a világ második legjobbja, úgyhogy a vereség ellenére is
nagyon jól felkészültünk a találkozóra. A harmadik negyedben kicsit kieresztettünk, ami
nagy hiba volt. Azt hiszem, nincs még elég tapasztalatunk egy olyan magas színvonalú
versenyhez, mint ez a világbajnokság, de legalább a tőlünk telhető legjobb teljesítményt
nyújtottuk.”
Sandro Sukno (Horvátország):
"Sokkal jobban kell játszanunk, mint a mai mérkőzésen. Nem szándékosan kezdtünk
gyengén, de ilyen ez a torna, nincsenek könnyű ellenfelek, sokkal jobban fel kell készülnünk
a következő napokra. De a lényeg, hogy győztünk és továbbra is a csoportelsőség a cél. A
következő ellenfél Japán, akiknek nagyon kellemetlen a játéka, teljesen más stílusban
játszanak, mint a többiek, ezért komoly felékszülést igényelnek.
Ami a világbajnokság szervezését illetti, nagyon elégedettek vagyunk, Budapest a vízilabda
fővárosa, magasra tették a mércét, remélem ez a torna végéig így marad és mi a
győzelmeinkkel minél közelebb kerülünk az éremhez."
Ivica Tucak, szövetségi kapitány (Horvátország):
Nagyon nehéz mérkőzés volt, háromgólos hátrányból álltunk fel erőből, visszanyertük a
koncentrációnkat, nem engedtük, hogy a játékvezetők, vagy bármi más megzavarjon minket.
Nyertünk egy kifejezetten nehéz meccsen, ez a lényeg. Senki nem várta el, hogy minden
mérkőzés könnyű lesz, ami nem is lenne jó. Ez egy nagyon jó lecke volt számunkra, ki kell
elemeznünk a hibáinkat, de gyakorlatilag a továbbjutás már biztos, ami most a
legfontosabb."
M14 D csoport:

Egyesült Államok-Japán 7-15 (2-1, 2-5, 2-4, 1-5)
Dejan Udovicic, szövetségi kapitány (Egyesült Államok):
„Nagyon rosszul játszottunk. Azokat a hibákat, amiket elkövettünk a horvátok elleni
meccsen, megtettük ma is.”
Alex Roelse (Egyesült Államok):
„Nagy verést kaptunk sajnos és nem tudtuk azt játszani, amit akartunk. Voltak kimondott
feladataink a meccsen és ezeket egész egyszerűen nem sikerült véghezvinnünk.
Természetesen nem gondolom, hogy ez lenne a valós kép a csapatunkról. Tanulni fogunk a
hibáinkból és a következő mérkőzésre a megfelelő hozzáállással és tűzzel fogunk kiállni.”
Yoji Omoto, szövetségi kapitány (Japán):
„Nagyon örülünk a győzelemnek, az amerikai csapat a példaképünk, hozzájuk akartunk
felnőni, hiszen az Ázsia-kupán sokszor az amerikaiakkal, ausztrálokkal találkozunk. Ez volt
az első győzelmünk az amerikaiak ellen, aminek nagyon örülünk. A győzelem kulcsa az volt,
hogy nem az oroszok ellen használt taktikát választottuk, hanem aktívak voltunk és a
zónáinkkal megzavartuk az amerikaiakat, ez vezetett a győzelemhez. Horvátországgal
játszunk ezután, a horvát csapat nagyon jó, nagyon jó balkezes lövőkkel. Sokkal erősebbek
nálunk fizikailag.”
Seiya Adachi (Japán)
„A tegnapelőtti meccs utáni csapatmegbeszélés nagyon szigorú volt és kemény küzdelemre
akartuk kényszeríteni az amerikaiakat, ez pedig sikerült. Saját magam teljesítményét
nagyon jóra értékelem, a legjobbamat akartam nyújtani, mert az oroszok elleni meccs nem
sikerült jól.”
M15 A csoport
Kanada-Kazahsztán 9-10 (2-2, 3-3, 3-2, 1-3)
Nemanja Knezevie, szövetségi kapitány (KAZ):
„Ez egy nagy győzelem a csapat számára. Az első mérkőzésünk Brazília ellen volt és a
kapusuk nagyon jól játszott, úgyhogy sikerült megverniük bennünket. Ma nyertünk és ez
nagyon fontos. A következő meccsünk Montenegróval lesz, és ott is győznünk kell, hogy
bejussunk a nyolcaddöntőkbe. A mai egy remek játszma volt. Szeretnék gratulálni a
csapatomnak.”
Alexey Shmider (KAZ):
„Nagyon jól éreztük magunkat. Meg akartuk nyerni ezt a meccset és sikerült is. Egy napunk
maradt a Montenegró elleni mérkőzésig, szóval próbálunk felkészülni és a legjobb
formánkat hozni.”

Giuseppe Porzio, szövetségi kapitány (CAN):
„Túl sok hibát vétettünk. Sokszor hagytuk egyedül a kapusunkat. Nagyon fiatal a társaság,
szóval sokat kell még dolgoznunk, hogy igazán jók legyünk. Volt esélyünk egyenlíteni, de
sajnos elszalasztottuk a lehetőséget. Még sokat kell fejlődnünk.”
Matt Halaijan (CAN):
„Nagyon keményen küzdöttünk. Odafigyeltünk a támadásokra, de ugyanakkor rosszul
védekeztünk, szóval ezeket a hibákat a következő alkalomra mindenképp ki kell javítanunk."
M9 B csoport
Magyarország-Olaszország 9-9 (4-4, 2-1, 1-3, 2-1)
Vincenzo Renzuto Iodice (ITA)
„Kemény mérkőzés volt, mindkét csapat fizikálisan játszott. Elég sok volt a kiállítás. Az
emberelőnyök voltak a mérkőzés kulcsai. Nagyon erős csapatunk van, szerintem messze
juthatunk a tornán. Meccsről meccsre fejlődünk.”
Alessandro Campagna, szövetségi kapitány (ITA)
„A csapatunk erőségge a technika és a fejlődési vágy. Még ha nehéz helyzetben is vagyunk
egy meccs során, nem veszítjük el a reményt. Ma kifejezetten tetszett, ahogy a srácok
megfordították a meccset a második félidőben. Megnyerhettük volna a végén, de
szerencsétlenek voltunk.”
Märcz Tamás, szövetségi kapitány (Magyarország):
„Nehéz röviden jellemezni a mérkőzést, kiélezett meccs volt. Gondoltam, hogy a legvégén
dől majd el minden. Nekünk kellett egyenlíteni, visszajöttünk, így mondhatom, hogy
igazságos a döntetlen. Nem éreztem, hogy kiegyensúlyozott lenne a bíráskodás.
Felkészültek a játékosok az ellenszélre, magunkkal kell foglalkozni, a saját játékunkkal.
Bízom a játékosaimban, a játékunkban, a higgadtságunkban. Bárki ellen lehet esélyünk, ha
saját magunkkal törődünk. Az, hogy Hárait elveszítettük, elég nagy nehézséget jelentett, ezt
meg kellett oldani. Sokkal nehezebb volt így játszani, a többiek nagy terhet vállaltak fel,
hogy jó eredmény szülessen. Ennek tekintetében elégedett vagyok.”
Vámos Márton (Magyarország):
„Így, hogy meg tudtuk menteni a mérkőzést, elégedettek lehetünk valamennyire. Győzni
akartunk, jobbak vagyunk ennél az olasz csapatnál. Sajnos, most nem a mi kezünkben van a
csoportelsőség sorsa. Várjuk, mi történik majd ott, az ausztrál-olasz meccsen.
Regenerálódunk majd, készülünk a további feladatainkra.”
Nagy Viktor (Magyarország):
„Őrült meccs volt, valami ilyesmire számítottunk, leszámítva, hogy nem gondoltam volna,

hogy így bíráskodnak. Nagyon örülök, hogy erő volt a csapatban, bírtuk a nyomást, ez
nagyon sokat számít. Nem szabad azzal foglalkozni, hogy most bosszúsak vagyunk. Ez nem
épít, kilépünk az uszodából, és el kell felejteni azt, ami rossz, csak a pozitív dolgokra kell
koncentrálni.”
M16 A csoport
Brazília-Montenegró 5-14 (0-4, 2-3, 2-4, 1-3)
Vladimir Gojkovic, szövetségi kapitány (MNE)
„Megérdemelten nyertünk, kilengések nélkül, nem úgy, mint Kanada ellen. Leginkább a
tapasztalatunkkal sikerült megőriznünk az előnyünket. Minden jól működött, ezt a játékot
kell folytatnunk, hogy mérkőzésről mérkőzésre bizonyítsunk. Most újból esélyesek vagyunk
a csoportelsőségre, mely egyenes út a negyeddöntőig, ez a célunk.”
Aleksandar Radovic (MNE)
„A Kanada elleni botlásunk után a mai mérkőzésre erős védelemmel, nyugodt támadásokkal
készültünk. Brazíliának kiváló, tapasztalt kapusa van, fontos volt, hogy ne engedjük meg
neki, hogy jó védésekkel lendületet vegyen, és ezt sikerült is elérnünk, leginkább a kiváló
védelmünkkel.”
Gustavo Coutinho (BRA)
„Nehéz meccs volt. Több tapasztalatuk van, mint nekünk. Meg kellett nekik ezt a meccset,
hogy előrébb jussanak, úgyhogy sokkal keményebben játszottak. Most Kanadára kell
koncentráljunk.”

