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W31
A 15. helyért:
Dél-Afrika-Kazahsztán 4-6 (1-2, 2-2, 1-0, 0-2)
Samuel Gareth, szövetségi kapitány (Dél-Afrika):
“Semmi különbség nem volt a két csapat között. Másképpen is alakulhatott volna a meccs.
Volt esélyünk nyerni, de gyakorolnunk és tanulnunk kell még. Egyébként elégedett vagyok a
játékosaim teljesítményével.”
Lauren Nixon (Dél-Afrika):
“A végeredmény miatt picit szomorú vagyok, de jól játszottunk. Tanulnunk és fejlődnünk
kell, mert még nem vagyunk profi csapat. Minden csapattársam dolgozik vagy tanul a póló
mellett. Budapesten egyébként remekül érzem magam, mert imádnivaló a város és az
ország.”
A kazah játékosok és a szövetségi kapitány nem nyilatkozott.
A 13. helyért
Brazília-Japán 9-11 (2-2, 2-6, 2-1, 3-2)
Hideo Katho, szövetségi kapitány (Japán):
“A védelmünk és a csapatjátékunk jobb volt, mint legutóbb, ezért győzni tudtunk. Budapest
egy nagyon kellemes város, három hete vagyunk itt és nagyon élvezzük.”
Sakanoue Chiaki (JPN):
„Nagyon elégedett vagyok a mai teljesítménnyel, mert képes voltam sok kontratámadást
véghez vinni, ez az erősségem. Budapest egy nagyon gyönyörű város, különösen éjszaka, és
az emberek is nagyon kedvesek. Holnap még a helyszínen fogunk drukkolni a
férficsapatunknak, de aztán vissza kell utaznunk Japánba.”

Eduardo Abla, szövetségi kapitány (Brazília):
“A meccs elején nagyon zavartan játszott a csapat és nehezen tudtunk változtatni rajta. A
harmadik negyedben aztán a játékosaim elkezdtek egyre jobban játszani. Sajnos azonban ez
nem volt elegendő ahhoz, hogy megnyerjük a mérkőzést. Ettől eltekintve büszke vagyok a
csapatomra. A legjobbunkat nyújtottuk úgy, hogy 15 napot tudtunk együtt készülni a vb
előtt.”
Marina Zablith (BRA):
“Nem igazán érzem most jól magam, mert nem erre számítottam. Azt kellett volna tennünk,
amit az edzőnk mondott nekünk, szóval dühös vagyok az eredmény miatt.”
W33
Új-Zéland–Hollandia 4–19 (1–5, 1–4, 1–3, 1–5)
Arno Havenga, szövetségi kapitány (Hollandia):
„Az oroszok elleni vesztes mérkőzést és az óvásunk elutasítását követően elsősorban
mentálisan volt nehéz felkészülnünk a helyosztókra, de a lányok jó munkát végeztek és
ismét a saját szintünknek megfelelően vízilabdáztunk. A női mezőny igen erős, a
világbajnokságokon egy-két kiemelkedő együttes mindig kimarad a legjobb nyolc
mezőnyéből, sajnos ezúttal mi voltunk azok. Feltehetőleg Kína ellen ugrunk medencébe az
utolsó meccsükön, az ázsiaiak erősebbek, mint Új-Zéland, de a kilencedik helyet célozzuk
meg.”
Angela Winstanley-Smith, szövetségi kapitány (Új-Zéland):
“Rengeteg lehetőségünk volt gólokat dobni, de nem sikerült, Hollandia pedig megbüntetett
minket érte. Sajnos, őket kaptuk, nem is kerülhettünk volna össze nehezebb ellenféllel a
9-12. helyért. Tiszteltek minket, de nagyon gyorsan játszottak.”
Alexandra Boyd (Új-Zéland):
„Picit csalódott vagyok. Le voltunk lassulva, különösen az elején. A hollandok nagyon jól
támadnak, lőttek pár szép gólt, ami közökkentett bennünket. Keményen küzdöttünk és még
a végén sem adtuk fel.”
W34
Kína-Franciaország 13-5 (3-2, 3-2, 4-1, 3-0)
Dali Gong, szövetségi kapitány (CHN):
„Nagy gólaránnyal nyertünk, mégsem volt könnyű a meccs. Minden találkozó nehéz, de ha
valaki nagyon akar, akkor tud nyerni. Úgy gondolom, minden nap egyre jobban belejövünk, s
egyre jobban játszunk.”

Ning Guo (CHN):
„Azt hiszem nagyon kemény meccs volt, mert a franciák is nagyon jók voltak. Tényleg jól
játszottak, de mi jobban kihasználtuk a helyzeteinket, ezért mi nyertünk. A következő meccs
a hollandok ellen lesz, ők is nagyon jók, sokat játszottunk eddig ellenük. Azt kell csak
tennünk, amit ma, és kizárólag a játékra összpontosítani.”
Florian Bruzzo, szövetségi kapitány (francia):
„A csapat egyszerűen megtört fizikálisan a mérkőzés második felében. A kínaiak ellen bírni
kell a nyomást, ez ma nem sikerült, egyébként nagyon elégedett vagyok a lányok játékával.
Van még egy meccsünk hátra, megpróbáljuk elcsípni a 11. helyet, de már most azt
mondhatom, hogy remek világbajnokság volt, nagyon sokat tanultunk.”
Audrey Daule (FRA):
„Nem vagyok elégedett az eredménnyel. Jól kezdtünk, de később lelassultunk, főleg a
védelemben és a kínaiak túl sok gólt lőttek. Ez van.”
W35 – 1. negyeddöntő
Olaszország-Oroszország 8-9 (0-3, 4-1, 3-3, 1-2)
Fabio Conti, szövetségi kapitány (olasz):
„Borzalmasan kezdtünk és ennek drágán megfizettük az árát. Ugyanakkor szerencsénk sem
volt, hiányoztak az igazán jó lehetőségek és ettől idegesek lettünk. Az eredmény miatt
csalódott vagyok ugyan, de a játékosaim teljesítményével elégedett vagyok. Ez az olimpia
utáni első nemzetközi megméretés, néhány fontos poszton játékost cseréltünk, ezért még ha
nem is nyertünk érmet, azért ez egy jó csapat. Biztos vagyok benne, hogy sok munkával és
idővel ezt bizonyítani is tudjuk majd.”
Giulia Gorlero (Olaszország):
„Megleptek minket az oroszok a gyors kezdésükkel. Ahogy az edzőnk is elmondta, ha érmet
akarunk nyerni, meccsről meccsre kell majd építkeznünk. Rosszul indítottunk az elején, s
bár kiegyenlítettünk és mindent megtettünk, ami tőlünk tellett, nem volt elég
állóképességünk az eredmény megtartásához.”
Alexander Gaidukov, szövetségi kapitány (Oroszország):
„Boldogok vagyunk, ez egy fontos meccs volt, hiszen az olimpiai ezüstérmes csapat ellen
játszottunk. Nagyon jól kezdtünk, sok gólt szereztünk. Annak különösen örülök, hogy a
csapat nagyon jól játszott, de persze az eredménnyel is elégedettek vagyunk. Most a
következő meccsre kell készülnünk, nem titkolóm, hogy a döntőig szeretnénk jutni és
megmutatni milyen jól játszunk.”
Ekaterina Prokofyeva (Oroszország):

„Nagyon nehéz volt a világ második legjobb csapata ellen játszani. Az olaszok a meccs
felénél taktikát váltottak, ami várható volt. Tényleg nagyon örülünk a győzelemnek és most
a következő meccsünkre készülünk. Nem számít, hogy az amerikaiak vagy az oroszok ellen
kell majd játszanunk, kaptunk egy esélyt, és mi megpróbálunk élni vele.”
W36 – 2. negyeddöntő
Egyesült Államok-Ausztrália 7-5 (0-0, 3-0, 2-2, 2-3)
Adam Krikorian, szövetségi kapitány (amerikai):
„Nagy meccs volt. Ausztrália egy taktikailag jól felkészített csapat, miközben van jónéhány
fizikálisan erős játékosuk is. Sokan alulértékelik őket, de mi ezt nem így gondoltuk. Azt
hiszem, ez volt az egyik legnehezebb meccsünk. Az eső igazából csak minket, edzőket zavar,
a lányok megszokták a vizet. Két napja láttuk, ahogy az oroszok megverték a hollandokat.
Nagyon gyorsan és keményen játszottak, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nehéz
meccsünk lesz ellenük.”
Jordan Raney (amerikai):
„Nagyszerű dolog negyeddöntőbe jutni. Készek vagyunk a folytatásra, az orosz csapat
kiváló, remek edzőkkel és játékosokkal, azt hiszem, fizikálisan nagyon nehéz mérkőzés lesz.
Az eső egyáltalán nem zavart bennünket, sőt. Néha ugyan kicsit félelmetes volt, de jó lett
tőle a hangulat.”
Madeline Musselman (amerikai):
„A meccs előtt nagyon fel voltam dobva, mert Ausztrália ellen játszani mindig kihívás. Végül
is mindegy, hogy a világbajnokság melyik szakaszában találkozunk velük, úgyis nagy meccs
lesz belőle. Nagyon élveztük a mérkőzést, még akkor is, ha nagyon kemény volt. Most
nyertünk, a következő ellenfél Oroszország, ők eddig nagyon jól játszottak, úgyhogy nagy
csatát várunk.”
Keesja Gofers (ausztrál):
„Nagyon csalódottak vagyunk. Bár esélytelen csapatként érkeztünk, harcoltunk a minél jobb
eredményért. Az amerikaiak jobbak voltak, sok szerencsét kívánok nekik az elődöntőben.
Rossz volt az idő, de egy vízilabda játékosnak mindig számítania kell arra, hogy különleges
időjárási körülmények között kell játszania. Négy gólt lőttem, de jobb lett volna kettővel
többet szerezni.”
W37 – 3. negyeddöntő
Magyarország-Kanada 4-6 (0-1, 4-3, 0-1, 0-2)
Haris Pavlidis, szövetségi kapitány (Kanada):
„Nem tudtunk olyan eredményesek lenni a kapu előtt, mint szerettük volna. Nagyon jó a
védelmünk, ennek köszönhetően nem hagytuk a magyarokat, hogy vezessenek. Azt hiszem,

ezen múlt a győzelem. Az első perctől kezdve, hogy vezettünk, éreztem, hogy győzni
fogunk.”
Monika Eggens (Kanada):
„Nagyon boldog vagyok. Az volt a célunk, hogy nyolcba kerüljünk, és végül már a négyben
vagyunk. És még nincs vége, folytatjuk, amig tudjuk!”
Bíró Attila, szövetségi kapitány (Magyarország):
„Saját pontatlanságunk miatt vesztettük el ezt a mérkőzést, Kanada semmi olyan extrát nem
csinált, amire ne készültünk volna. Nagyon gyatra lövőszázalékkal fejeztük be a meccset,
ami eddig nem volt jellemző ránk, és remélem, nem is lesz a jövőben. Nem tudtam,
mennyire izgulták túl a játékosok, nem láttam izgatottnak őket, kellően fel voltak tüzelve.
Volt egy olyan védekezés, ami ellen néha nem találtuk az ellenszert, ennek ellenére egy
csomó helyzetet kidolgoztunk. Lehet, hogy megremegett a lányok keze egyszer-kétszer.
Szerettük volna az M-zóna elleni támadásainkat végigjátszani, ez volt a taktika, hogy végül a
lövések nem sikerültek, az függ az ellenféltől, a kapustól és az önbizalomtól is.”
Keszthelyi Rita (HUN):
„Az, hogy egy játékost hagyunk 5 gólt lőni, az egyszerűen nonszensz. Nem tudom, mi történt
velünk, de a próbálkozásaink alig találták el a kaput...”
Gurisatti Gréta (Magyarország):
„Borzasztóan sajnálom, mert megvoltak a lehetőségeink, de nem tudtuk velük élni.
Elbizonytalanodtunk támadásban, nem tudom, mi volt ennek az oka. Nem hiszem, hogy a
közönség nyomása van emögött, talán inkább az, hogy egy idő után kicsit görcsösebbé
váltunk.”
Antal Dóra (Magyarország):
„Fel is hívta a szakmai stáb a figyelmet Eggensre, hogy az egyik legjobb lövőjük, ennek
ellenére nem tudtunk velük mit kezdeni. A közönségen nem múlt semmi, köszönjük a
biztatást, remélem, hogy nem okoztunk a szurkolóknak nagy csalódást. Nem hiszem, hogy
túlizgultuk volna a dolgot, a játékosok mögött 100-150 meccs áll, inkább fejben nem voltunk
ott a támadások során.”
W38 - 4. negyeddöntő
Görögország-Spanyolország 10-10 – 5 méteresekkel: 2-4 (3-2, 2-2, 2-2, 3-4)
Georgios Morfesis, szövetségi kapitány (Görögország):
„Nagyon szerettünk volna győzni, de nem tudtunk a vezetésünket a végéig megőrizni. Úgy
gondolom, hogy a legutolsó kiállítás nem volt jogos. Azért vesztettünk, mert képtelenek
voltunk valamennyi büntetőt belőni. Rendkívül szomorú vagyok, mert a csapatomnak

minden lehetősége meg lett volna az elődöntőbe jutásra, nagy lehetőséget hagytunk ki.”
Alkisti Avramidou (Görögország):
„Spanyolország nagyon nehéz ellenfél volt. Az érzelmeim nagyon vegyesek a meccs után.
Néha a bírói hibák végzetesek lehetnek, szerintem mi mindent megtettünk, ami tőlünk telt.”
Miguel Oca, szövetségi kapitány (Spanyolország):
„Kemény és nehéz meccs volt, az elejétől a végéig teljesen kiegyenlített erőviszonyokkal.
Természetesen a végső eredménnyel nagyon elégedettek vagyunk, öt másodperccel a vége
előtt egyenlítettünk, utána pedig szerencsénk volt. Most megkezdjük a felkészülést az
elődöntőre és folytatjuk a tornát, egészen a végéig.”
Laura Ester (Spanyolország):
„Kemény meccs volt, de tudtuk, hogy a negyeddöntőben nincs már könnyű meccs. A
görögök hiba nélkül meneteltek idáig, megnyerték a csoportjukat. Az elején is már mindent
beleadtunk, de egy nagyon jól szervezett csapattal találtuk magunkat szemben, aki ráadásul
szintén nyerni akart. A büntetődobások már jobbára a szerencsén múlnak. De odáig úgy
jutottunk el, hogy a csapattársaim mindig segítettek nekem a védelemben. Szerencsém volt,
hogy ki tudtam védeni egy büntetőt, a társaim pedig négyet tudtak értékesíteni.”

