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M31
A 15. helyért
Kanada-Dél-Afrika 9-6 (1-2, 4-1, 2-1, 2-2)
Paul Martin, szövetségi kapitány (RSA):
„Elégedett vagyok a teljesítményünkkel. Több gólt szereztünk és sikerült sokszor helyzetbe
kerülnünk, aminek örültem. Sajnos, jelenleg nem sok jövője van a válogatottnak. Újra kell
gondolnunk a csapat összeállítását és a legjobb formánkat kell hoznunk.”
M32
A 13. helyért
Franciaország–Egyesült Államok 8-10 (1-0, 2-3, 3-4, 2-3)
Rémi Garsau (FRA):
„Szomorú vagyok és csalódott. Tudjuk, hogy jól játszottunk, amivel meg tudtuk volna verni
az Egyesült Államokat. Próbáljuk a Kanada elleni játékot alapul venni és erre építeni a
jövőben.”
Hrvoje Hrestak, szövetségi kapitány (FRA):
„Nem voltunk elég fegyelmezettek, különösen a játék második felében. Nem tudtuk
kihasználni a lehetőségeinket és sokszor elkapkodtuk az adódó szituációkat. Nem vagyunk
fiatal csapat. Az Egyesült Államok jobban és gyorsabban játszott. Nem tudtuk követni őket.”
Alex Bowen (Egyesült Államok):
„Fizikailag nagyon megterhelő volt ez a meccs, csak a legvégén tudtuk eldönteni, amikor
már alig maradt erőnk. Elégedett vagyok ezzel a mai eredménnyel, de a 13. hely miatt

nagyon mérges vagyok, több volt ebben. Maradok Magyarországon, Miskolcon, jövőre még
jobb csapatunk lesz, örülök, hogy Magyarországon fejlődhetek tovább, ez a világ
legerősebb bajnoksága."
Dejan Udovicic, szövetségi kapitány (Egyesült Államok):
„Az eredménnyel elégedett vagyok, mert még mindig a Japán elleni meccs okozta sokkhatás
alatt vagyunk. Az ottani meccs negyedik negyede hozott minket abba a helyzetbe, amiben
vagyunk, mármint az alsóházi szereplést. Nagyon nem könnyű egy ilyen kudarc után
fizikálisan is teljesíteni, márpedig ez a mai meccs arról szólt. Ennek a csapatnak fejlődnie
kell, fiatal társaság, négyen augusztusban részt vesznek majd a belgrádi junior
világbajnokságon is. Át kell gondolnunk a terveinket, az olimpiai ciklus elején vagyunk, de
beszélgetni kell azokkal a rutinos játékosokkal, akik idén lemondták a válogatottságot,
Bonnani, Kimbell vagy John Mann. John 1985-ben született, csakúgy, mint mondjuk Dusko
Pijetlovic a szerbeknél. Dusko itt van, John nem, miért?"
A 9-12. helyért
M33
Brazília-Japán 7-9 (1-3, 3-4, 1-1, 2-1)
Yoji Omoto, szövetségi kapitány (JPN):
„Rioban vesztettünk a brazilok ellen és vissza akartunk vágni. Sikerült. Ezzel az
eredménnyel Japán minden idők legjobb helyezését érte el a világbajnokságok történetében.
Tudtuk, hogy a brazil kapus nagyon jó, így nem sok esélyünk van sok gólt szerezni. Inkább a
védelmünkre koncentráltunk. Budapest a vízilabda fővárosa, nagyon örülünk, hogy
lehetőségünk volt itt játszani, főleg ezzel az eredménnyel.”
Angelo Coelho, szövetségi kapitány (BRA):
„Nagyon nehéz meccs volt. Három gólt is kaptunk két méterről. Ez megengedhetetlen ilyen
szinten. A válogatott nem hozta a legjobb formáját. Remélem, tudunk majd fejlődni a
jövőben.”
M34
Kazahsztán-Spanyolország 6-18 (0-4, 1-5, 1-3, 4-6)
David Martin, szövetségi kapitány (ESP):
„Ezt a mérkőzést senki sem játszotta le szívesen, hisz egy vereség miatt kerültünk ide.
Fontos lenne, hogy a világbajnokságot két győzelemmel zárjuk. Ez volt az első. Reméljük,
hogy Japán ellen is jó formában leszünk.
M33
Az 1. negyeddöntőben

Montenegró-Görögország 7-12 (0-1, 2-5, 1-4, 4-2)
Vladimir Gojkovic, szövetségi kapitány (montenegrói):
„Gratulálok a görög csapatnak, ma nagyon jól játszottak. Nekünk ez csak az első negyedben
sikerült, bár nagyon sok ziccert kihagytunk. A második negyedben meggyengült a
védelmünk, sok kiállítást kaptunk, a védekező játékosaink nélkül maradtunk. Tudtuk, hogy
Görögország a favorit, de hittünk benne, hogy legyőzhetjük őket és az elődöntőben
játszhatunk. Az első negyed után egyértelműen ők domináltak, nekünk gyenge volt a
védelmünk, és ez döntött az ő javukra.”
Drasko Brguljan (Montenegró):
„Nagyon rosszul játszottunk. Talán, ha azt a büntetőt belőjük, ha a kontrám eredményes,
vagy az elején sikerül vezetést szereznünk, máshogy alakult volna. De most speciális
helyzetben vagyunk, hiszen építjük a csapatunkat, végig kell mennünk ezen az úton, még ha
nehéz is. Megértem a fiatalokat, nem hibáztatom őket, sokuknak ez volt élete első
nemzetközi tornája. Görögország erősebb volt, de nekünk, idősebb játékosoknak, többet
kellett volna nyújtanunk.”
Milos Scepanovic (Montenegró):
„Jól kezdtünk, aztán voltak lehetőségeink, amiket nem használtunk ki, köztük egy büntetőt is
hibáztunk. Ráadásul kiszámítható helyzetekben is betaláltak, ami alaposan lelassított
minket. Nagyon sok fiatal játékos van a csapatban, részben ezért is vesztettünk.”
Theodorus Vlachos, szövetségi kapitány (Görögország):
„Nagyszerűen játszottunk. Büszke vagyok, mert Montenegró bizonyítottan egy nagyon jó
csapat, és ezúttal tényleg jobbak voltunk náluk. A védelmünk nagyon jó volt, ennek
köszönhetjük a sikerünket.”
Evangelos Delakas (Görögország):
„Azt hiszem, nagyon jól összpontosítottunk a mérkőzésre, százszázalékosan felkészültünk rá
és az edzőnk nagyon jó taktikát állított fel. Nem állíthatom, hogy számítottunk erre az
eredményre, de tényleg a legjobb tudásunk szerint játszottunk, ezért nyertünk.”
M37 – 2. negyeddöntő
Szerbia-Ausztrália 15-5 (4-1, 4-2, 4-2, 3-0)
Gojko Pijetlovic (szerb):
„Nagyon jól védekeztünk, remélem, ebben a ritmusban folytatjuk a továbbiakban is. Az
eddigi legnehezebb mérkőzés vár ránk, amire elsősorban pszichikailag és taktikailag kell
felkészülnünk. De bárki lesz is az ellenfelünk, maximálisan fel fogjuk térképezni. Nem
gondolkodunk azon, hogy ki lehetne a könnyebb ellenfél, mérkőzésről mérkőzésre
haladunk.”

Branislav Mitrovic (szerb):
„Három nap pihenőnk volt, ezért kicsit nehézkesen kezdtünk. Vissza kellett zökkennünk a
versenyritmusba, de aztán a dolgok a helyükre kerültek. Egyelőre nem játszottunk igazán
nehéz ellenfél ellen, biztos vagyok benne, hogy az elődöntőben sokkal nehezebb meccs vár
ránk.”
Elvis Fatovic, szövetségi kapitány (ausztrál):
„Tudtuk, hogy Szerbia jobb csapat, megérdemelték a győzelmet. Túl bizonytalanul kezdtünk,
de a játékosok hiánya is problémát jelentett. Már az is nagy teljesítmény, hogy bejutottunk a
legjobb nyolcba. De még nincs vége, a következő mérkőzésen is megpróbáljuk a legjobb
formánkat hozni.”
Andrew Ford (ausztrál):
„Természetesen csalódottak vagyunk az eredmény miatt. Nagyon fiatal még a csapatunk, de
nagyon sok tapasztalatot szereztünk itt, a világbajnokságon. Ellenfelünknek, Szerbiának
jobb eredményei voltak és jobban játszottak, mint mi. Egy negyeddöntőben játszani
különleges élmény és sokat tanultunk belőle.”
M36 – 3. negyeddöntő
Magyarország-Oroszország 14-5 (5-0, 3-1, 3-3, 3-1)
Märcz Tamás, szövetségi kapitány (Magyarország):
„Egyrészt felkészültünk jól, kielemeztük az összes olyan játékosukat, akik veszélyt
jelentenek. Talán kicsit el is fáradtak, mire ideértek, vagy megzavarodtak a közönségtől. De
én inkább onnan közelíteném meg a dolgot, hogy mi nagyon jól játszottunk ma este.
Hatástalanítottuk azt a néhány játékost, aki meghatározó az oroszoknál. A bekkjeink nagyon
jól megfogták a centereiket, nem okoztak gondot. Mindenki tette a kötelességét, csak valami
egészen magas szinten.
Fantasztikus volt a játék, amit produkáltunk. Nekünk úgy éreztem, tényleg jót tett a
háromnapos szünet. Tökéletesen felépítettük ezt az időszakot, ez látszott is az eredményen.
A görögök ellen egy másik játékra lesz szükség, egy olyanra, amivel őket tudjuk legyőzni.
Szeretem, ahogy játszanak, de azt még jobban, ahogyan az én csapatom játszik. Szeretnénk
a ritmust mi diktálni az elődöntőben.”
Varga Dénes (Magyarország):
„Nem véletlenül mentünk el a meccs elején 5-0-ra, nagyon jól koncentráltunk. Reméltem,
hogy ilyen fölényben leszünk, de nem számítottam rá, nagyobb ellenállásra számítottam. Ez
egy jó nap volt nekünk, már ami a formaidőzítést illeti. A görögök mindig megpróbálják
lelassítani az ellenfelet, ezzel impotenssé teszik a támadójátékot. Jól ismerjük őket,
remélem, ehhez hasonló iramot tudunk diktálni a következő meccsen is, és akkor döntőbe
juthatunk.”

Hosnyánszky Norbert (Magyarország):
„Az első negyedben sikerült úgy játszanunk, hogy elbírtuk a terhet, a rengeteg nézőt, és ez
pozitív energiát jelentett. Élveztük a játékot, úgy éreztem, és 6-1-nél el is dőlt a meccs.
Nagyon fontos állomás volt ez, de nem a legfontosabb. A görögök ellen mindent
továbbvinnénk, ha lehet, a támadójátékot és a védekezést is, remélem, lehet még ennél is
jobban játszani.”
Sergey Evstigneev, szövetségi kapitány (Oroszország):
„Számítottunk arra, hogy veszíteni fogunk, mert nagyon jó a magyar csapat. Csak a
mutatottnál gyorsabbak játékkal lett volna esélyünk a házigazdák ellen. A magyarok
technikája közismerten kiváló, ami ellen csak a fegyelmezettség eredményes, ami nekünk
ma este nem sikerült.”
Ivan Nagaev (Oroszország):
„Katasztrofális vereséget szenvedtünk.”
M37 - 4. negyeddöntő
Horvátország–Olaszország 12-9 (3-2, 2-3, 3-1, 4-3)
Luka Loncar (Horvátország):
“Nem érettem a kiállításomat, ünnepelni indultam. Lehet, hogy túl enegergikusan, de végleg
ki lettem állítva cserével. Gratulálok a csapattársaimnak ehhez a fantasztikus mérkőzéshez.
Nagyon jól játszottunk, úgy küzdöttünk, mintha ez lenne az utolsó mérkőzésünk. Bejutottunk
az elődöntőbe, ahol a mai játékunkat megismételve megpróbálunk győzni a világbajnokság
legnagyobb favoritja ellen.”
Ivica Tucak szövetségi kapitány (Horvátország):
“Nagyon nehéz mérkőzés volt, ahogy az várható volt az olaszok ellen. Szinte a durvaság
határán zajlott a mérkőzés, erre mind pszichikailag, mind fizikálisan felkészültünk. Mindkét
tekintetben a maximális teljesítményt nyújtották játékosaink. Voltak hibáink, de a célunkat
teljesítettük és bejutottunk az elődöntőbe. Most egy kicsit még élvezzük a győzelmünket,
aztán holnap reggeltől teljes mértékben Szerbiára fókuszálunk.”
Alessandro Campagna, szövetségi kapitány (Olaszország)
„Az elejétől összpontosítottunk a meccsre, és vezettünk is. A végén kiegyenlíthettünk volna,
amikor egygólos hátrány közelében jártunk, de nem jártunk szerencsével, nem voltak
egyértelmű helyzeteink. Rettenetes harmadik negyedet játszottunk. Úgy gondolom, hogy a
csapatom elég képzett ahhoz, hogy legközelebb jobb helyezést érjen el. Ezen együtt fogunk
dolgozni, és biztos vagyok benne, hogy ez a megfelelő módja annak, hogy legközelebb
eredményesebbek lehessünk.”
Nicholas Presciutti (Olaszország)

"Nem fordítottunk elegendő figyelmet a támadójátékunkra, különösen a harmadik
negyedben, amikor két gólt ért el az ellenfél, ezzel meghiúsítva erőfeszítéseinket.
Természetesen kissé csalódott vagyok a végeredménytől, de hamar fel kell állnunk
mentálisan, hogy elkezdhessünk gondolkodni a következő mérkőzésen."

