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M17 C csoport
Spanyolország - Dél-Afrika 16-4 (3-2, 1-0, 6-1, 6-1)
David Martin, szövetségi kapitány (Spanyolország):
„Nagyon fontos meccs volt a mai a továbbjutás szempontjából, megszereztük a harmadik
helyet, ez a lényeg. Most minden attól függ, ki ellen játszunk majd a továbbiakban, de
Oroszország, Japán vagy az Egyesült Államok egyaránt erős csapatok, nehéz meccs vár
ránk, kellő önbizalommal vágunk neki.”
Jose Maria Gutierrez Santiago (Spanyolország):
„Harmadikok lettünk a csoportban, végre erősen és gyorsan játszottunk. Hamarosan
megtudjuk, ki lesz az ellenfelünk a folytatásban, de az már most biztos, hogy minden tőlünk
telhetőt megteszünk a továbbiakban is.”
Paul Martin, szövetségi kapitány (Dél-Afrika):
„A meccs első fele felért számunkra egy győzelemmel, mert igazi csapatként játszottunk.
Vesztettünk, mégis remek tapasztalat volt számunkra a meccs, a második játékrészben
megmutatta milyen éretlenek vagyunk még, amikor az egyéni teljesítményre koncentrálunk
a csapat helyett.”
Alvaro Granados (Spanyolország):
„Örülök, hogy magabiztosan nyertünk, de azért nem volt ez olyan könnyű meccs. Ez az első
világbajnokságom a felnőtt válogatottban, nagyon örülök, hogy itt vagyok. Meglepett a
világbajnokság szervezettsége, az aréna csodálatos, a város gyönyörű.”
Devon Card (Dél-Afrika):
„Nagy kihívás volt ez a meccs nekünk, mint ahogyan az egész világbajnokság, hiszen mi

amatőrök vagyunk alapvetően. Nagyon büszke vagyok arra, hogy az első félidőben tartottuk
magunkat, 4-2-re álltunk a nagyon erős spanyolok ellen. A következő meccsen könnyen
lehet, hogy az amerikaiakkal játszunk, ami meglepő, mert Japánt vártuk a folytatásban. Majd
meglátjuk, a legjobbunkat szeretnénk nyújtani.”
M18 C csoport
Szerbia-Görögország 11-6 (2-1, 4-3, 3-0, 2-2)
Dusan Mandic (Szerbia):
„Nagyon elégedett vagyok az eredménnyel, megismételtük a spanyolok elleni jó játékot.
Tökéletesen működött a védelmünk, emberhátrányban is jól játszottunk, minden okunk
megvan arra, hogy elégedettek legyünk. De továbbra is a földön járunk, megyünk tovább,
lépésről lépésre, bejutottunk a negyeddöntőbe, ez volt az elsődleges célunk.”
Nemanja Ubovic (Szerbia):
„Örülök, hogy csoportelsők lettünk, ez volt a célunk. Most egy napot pihenünk, készülünk a
negyeddöntőre, várjuk, hogy ki lesz az ellenfelünk. Mérkőzésről mérkőzésre menetelünk
tovább. Nagyon jól érzem magam, elégedett vagyok a csapat játékával, remélem, így
folytatjuk majd egészen a végjátékig.”
Thoedorus Vlachos, szövetségi kapitány (Görögország):
„Amikor veszít az ember, nem érzi túl jól magát, de hát mindent megpróbáltunk, és ez az,
ami igazán számít. Az első játékrészben mindent beleadtunk, Szerbia azonban a világ
legjobb csapata, úgyhogy ennyire volt mindez elég. A második játékrészben nagyon sokat
hibáztunk. A folytatásban jön az egyenes kieséses rendszer, tehát minden meccs számít.
Minden bizonnyal japánok ellen mérkőzünk legközelebb, akik nagyon kemény vízilabdát
játszanak. De a csapatunk nagyon jó formában van, és azt hiszem az elődöntőig
eljuthatunk.”
Ioannis Fountoulis (Görögország):
„Nagyon kemény meccs volt. Az elején azért megnehezítettük a szerbek dolgát, aztán persze
alaposan elhúztak. Szerbia a világ egyik legjobb csapata, mindent megtettünk ellenük, amit
tudtunk. Minden erőnkkel folytatni fogjuk a küzdelmet, megpróbálunk javítani a
technikánkon.”
M19 D csoport
Egyesült Államok - Oroszország 14-11 (6-1, 3-5, 3-1, 2-4)
Dejan Udovicic, szövetségi kapitány (Egyesült Államok):
„Az utóbbi néhány napban, megmutattuk, hány különböző felfogásban is lehet játszani a
vízilabdát. A célunk az volt, hogy minden meccsünket megnyerjük a csoportmeccsek során.
Tisztában vagyunk azzal, hogy kevés tapasztalattal érkeztünk, alapvetően sok a fiatal

játékosunk. Tudtuk, hogy az oroszok ellen nem mehetünk biztosra, de nyertünk és ezért
büszke vagyok a fiúkra.”
Jonathan Masashi Hooper (Egyesült Államok):
„Kifejezetten nehéz mérkőzés volt a mai, de teljes szívvel játszottunk, mindenki támogatott
mindenkit a csapatban, így nyerhettünk. Nem túl szépen az igaz, de hát a győzelem az végül
mindig győzelem. Most nem maradt más hátra, mint várni, hogy a lehető legjobb helyre
kerüljünk a továbbiakban. Elég jó vagyok az ellenfél szándékainak kifürkészésében, ezért
kért meg az edzőnk, hogy a végén a kapuba álljak egy büntető erejéig. Van, amikor bejön
egy ilyen húzás, van amikor nem. Ma bejött, aminek határtalanul örülök.”
Luca Cupido (Egyesült Államok):
„Elvesztettük az első két meccsünket, így tudtuk, hogy elsősorban magunkért játszunk, és
büszke vagyok magunkra, mert teljes szívvel harcoltunk és a tőlünk telhető legjobbat adtuk.
Bár tudom, hogy ez nem volt túl látványos a részünkről, sok volt a kiállítás, néha kicsúszott a
meccs irányítása a kezünkből. De hát fiatal a csapat, van még időnk, legközelebb jobbak
leszünk. A végén nagyon jót tett látni azt, hogy Jonathan mezőnyjátékos létére kivédte a
büntetőt.”
Sergey Evstigneev, szövetségi kapitány (Oroszország):
„Sajnos, ma nem tudtunk önmagunkhoz méltó szinten játszani, ennek ellenére a következő
körbe jutottunk. A célkitűzésünk egyébként is az volt, hogy kijussunk a csoportból, a
következő ellenfél vélhetően Spanyolország lesz. Jól játszanak, úgyhogy majd meglátjuk mi
lesz, mi mindenesetre a legjobb játékunkkal próbálunk kirukkolni. Gratulálok a fiúknak, jó
munkát végeztek.”
Sergey Lisunov (Oroszország):
„Ma nem igazán játszottunk jól, kiestünk a ritmusból, de a lényeg, hogy továbbjutottunk. A
következő körben még várjuk az ellenfelet, úgyhogy majd meglátjuk.”
M20 D csoport
Japán-Horvátország 6-16 (1-5, 3-5, 1-4, 1-2)
Omoto Yoji, szövetségi kapitány (Japán):
„Horvátország nagyon erős csapat, ezért nem tudtuk az előre eltervezett játékunkat
játszani. Remekül kiszámolták a labdáinkat, így végül teljesen kijátszottak bennünket, s nem
tudtunk ténylegesen rivalizálni velük. A mi erősségünk belemenni minden labdamenetbe,
elől is hátul is, aztán kontrázni belőle, de a horvátok ezt nem hagyták.”
Shimizu Yusuke (Japán):
„Nagyon sajnáljuk, hogy kikaptunk. Bár a gyors ellentámadás az erősségünk, ezúttal nem
tudtunk élni vele, s így kaphattunk néhány könnyű gólt. Ugyanakkor az emberelőnyöket

nagyon rosszul használtuk ki, amiben mindenképpen fejlődnünk kell.”
Ivica Tucak, szövetségi kapitány (Horvátország):
„Megszereztük a csoport első helyét, így terveztük, remek meccs volt, úgyhogy nagyon
elégedettek vagyunk. Az első célunk a világbajnokságon a csoportgyőzelem volt. Második,
hogy tovább lépjünk a nyolcaddöntőkből. Lépésről lépésre haladunk. Lehetséges ellenfeleink
az olaszok vagy a magyarok lehetnek, de erre most egyáltalán nem figyelünk, kizárólag a
saját játékunkra koncentrálunk és majd meglátjuk mire lesz ez elég.”
Loren Fatovic (Horvátország):
„Minden a legnagyobb rendben ment, az elejétől a végéig, fel voltunk készülve Japán ellen.
Nem adtunk esélyt arra, hogy ránk erőltessék a ritmusukat, az amerikaiak ellen már
tapasztaltuk, hogy milyen súlyos árat lehet ezért fizetni. Úgyhogy ezúttal játszottuk a saját
játékunkat, s ennek meg is lett az eredménye.”
M21 A csoport
Brazília-Kanada 6-6 (1-2, 3-1, 2-3, 1-0)
Angelo Coelho, szövetségi kapitány (Brazília):
“Nagyon boldog vagyok, mert a csoport második helyén bejutottunk a nyolcaddöntőbe, ahol
azonban nehéz dolgunk lesz. A torna legnagyobb esélyesei Szerbia, Magyarország és
Olaszország.”
Pedro Stellet (Brazília):
"Nagyon örülök. Fiatal csapatunk van, akárcsak Kanadának. A vb előtt nem nagyon tudtuk,
mire számítsunk, de történelmet írtunk és továbbjutottunk a csoportból. Nálunk Brazíliában
most tél van, ezért nagyon jól érezzük magunkat itt Budapesten."
Matt Halajian (Kanada):
„Elvesztettük az esélyt a negyeddöntőbe jutásért, Brazília végig komoly nyomást gyakorolt
ránk. Apró dolgokon múlott a mérkőzés.”
Giuseppe Porzio, szövetségi kapitány (Kanada):
"Megvolt az esélyünk, hogy megnyerjük a meccset, ezzel továbbjussunk, de nem volt
szerencsénk. Nagyon szomorú vagyok, mert az alsóházba kerültünk, ugyanakkor bízom
ebben a csapatban. Fiatal csapat a miénk, amelyik meccsről meccsre fejlődik. Remélem, lesz
még lehetősége ennek a társaságnak megmutatnia az erejét és értékeit."
M21 A csoport
Montenegró-Kazahsztán 13-5 (2-0, 4-0, 3-2, 4-3)

Nemanja Knezevie, szövetségi kapitány (KAZ):
“Nagyon boldog vagyok, mert a kazah vízilabdázás történetében először sikerült
világbajnokságon továbbjutni a csoportból. A negyeddöntőbe kerülésért viszont
mindenképpen kemény ellenfél ellen kell játszanunk, de nem számít, kit kapunk. A
magyarok és az olaszok is nagyon erősek, de nem annyira, mint a szerbek. Ők a torna
egyértelmű esélyesei.”
Vladimir Gojkovic, szövetségi kapitány (MNE):
"Az eredmény jobb, mint amire számítottunk. Készülünk az előttünk álló meccsekre,
amelyek kivétel nélkül keménynek ígérkeznek, de készen állunk rájuk és a legjobbunkat
nyújtjuk majd. Megmutatjuk milyen erős a montenegrói vízilabda.”
Aleksa Ukropina (MNE):
“Elértük a kitűzött célunkat, megnyertük a csoportot. Nagyon jól játszottunk az egész
meccsen, amit az eredmény is hűen tükröz. Most készülünk az előttünk álló, görögök elleni
meccsre, ami nem ígrkezik könnyűnek. De tudjuk mire vagyunk képesek, mindig a
legmagasabb szinten játszunk és ezúttal is mindent beleadunk majd.”
M23 B csoport
Franciaország-Magyarország 7-13 (1-6, 3-2, 1-3, 2-2)
Hrestak Hrvoje, szövetségi kapitány (FRA):
„Nagyon rosszul kezdtünk és nehéz volt visszarázódni. Természetesen, Magyarország egy
jobb csapat. Talán a fiúk megilletődtek a közönségtől és az egész mérkőzés hangulatától. A
második negyedtől egy kicsivel jobb volt. Onnantól tudtunk valamennyire irányítani, a
magunk módján.”
Märcz Tamás, szövetségi kapitány (Magyarország):
„Nagyon fontos volt, hogy komolyan vegyük a meccset. Rá kellett hangolódni, hiszen nem
kérdés, hogy jobbak vagyunk, ha az elején egy kicsit gyengébben kezdtünk volna, akkor
felszívták volna magukat. Szerencsére nem jellemző a csapatomra, hogy kihagy a
koncentráció, így magas volt a figyelem ma is. Úgy terveztük, hogy Hárai Balázst
pihentetjük, és csak akkor kap szerepet, ha muszáj, szerencsére, azok, akik a vízben voltak,
megoldották azokat a feladatokat, amiket megbeszéltünk.”
Decker Attila (Magyarország):
„Mindig jó játszani, jó volt most is, nagyon örültem, hogy ennyien kijöttek erre a meccsre is.
Nehéz beugrani egy meccsre, ezt is gyakoroltam most. Ha egy erősebb ellenféllel szemben
kell beszállni, jobban pörög az ember. Nagyon szurkolunk az ausztráloknak, különösen sokat
várok Aaron Youngertől és Joe Kayestől.”
M24 B csoport

Ausztrália-Olaszország 5-13 (2-5, 0-3, 2-2, 1-3)
Elvis Fatovic, szövetségi kapitány (AUS):
„Csalódott vagyok, mert nem kezdtünk jól. Nem sikerült kiépítenünk az előnyünket és
kegyetlenül megbüntettek az elején. A játék második felében olyan hibákat követtünk el,
amikre nincsenek szavak. Szerettünk volna tanulni valamit és úgy gondolom, még sokat kell
fejlődnünk. Ez volt minden idők leglelkesebb szurkolása a csapatomnak a Margitsziget
történetében. Fantasztikus volt.”
Alessandro Campagna, szövetségi kapitány (ITA):
“Nagyon elégedett vagyok a játékosaimmal. Nyolc góllal nyertünk. Sajnos ez nem volt elég,
de Ausztrália végig keményen játszott, közel sem annyira, mint Magyarország ellen.”
Niccolò Gitto (ITA):
„A mérkőzés előtt tudtuk, hogy tizenegy góllal kell nyernünk. Megpróbáltuk, de Ausztrália
végig keményen játszott. Mostantól koncentrálnunk kell, mert a legnehezebb csapattal
játszunk legközelebb. Úgy gondolom, a győzelemre fogunk törekedni a horvátok ellen.
Ugyanannyi esélyünk van a győzelemre, mint nekik.”

