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W39 - a 11. helyért
Új-Zéland-Franciaország 7-9 (1-0, 2-2, 1-5, 3-2)
Angela Winstanley-Smith, szövetségi kapitány (NZL):
„Azt hiszem, jó munkát végeztünk, megmutattuk, hogy meg tudtuk volna nyerni ezt a
mérkőzést, sajnálom, hogy végül nem sikerült. Elfáradtunk a végére, hosszú menetelés volt.
Ugyanakkor nagyon hasznos tapasztalatot jelentett a vb, otthon a jövőt kezdjük tervezni.
Néhány alapvető programot meg kell változtatnunk, több támogatást kell kapniuk a
lányoknak és keményebben kell edzenünk. Hogy én voltam itt az egyetlen női szövetségi
kapitány, erre nem szoktam gondolni, és a játékosaim semmiben sem tekintenek rám
másképp, mint férfi kollégáimra. A tény, hogy itt vagyok, és ebben a pozícióban,
megmutatja, hogy a világ sportjában is teszünk lépéseket az egyenjogúság terén.”
Florian Bruzzo, szövetségi kapitány (FRA):
„Nagyon elégedett vagyok a lányok teljesítményével. Soha sem könnyű az utolsó mérkőzés
egy hosszú sorozat végén, ezért különösen örülök a győzelemnek és a helyezésnek. Nem
mindegy, hogy a tizenegyedik vagy a tizenkettedik helyen végzünk, hiszen csak így lehet
építkezni, lépésről-lépésre, helyezésről-helyezésre. A tanulság pedig az, hogy nagyon sok
munka vár ránk, ha fejlődni akarunk és utolérni az élmezőnyt, amely még elég messze van
tőlünk. A meccsről csak annyit tudok mondani, hogy a harmadik negyedben kicsit
változtattunk, szabadabban kezdtünk játszani, az új-zélandiak pedig elfáradtak. A mi
csapatunk testfelépítésében nem tartozik a legerősebbek közé, ezért sokat mozgunk és ez
most be is jött.”
W 40 - a 9. helyért
Hollandia-Kína 14-7 (2-2, 5-2, 2-1, 5-2)
Arno Havenga, szövetségi kapitány (NED):
„Azt hiszem kicsit passzívan játszottunk ma. Ennek ellenére, az elejétől a végéig a
kezünkben tartottuk a mérkőzést és megőriztük a nyugalmunkat. Ebben a pillanatban, nem

tehettünk nagyon mást. Nyertünk, de a világbajnoki szereplésünkkel egyáltalán nem vagyok
elégedett. Elismerem, hogy sok jó csapat volt itt, de azért nekünk a kilencediknél jobb
helyen kellett volna végeznünk.”
Dali Gong, szövetségi kapitány (CHN):
„A hollandok nagyon erős ellenfelek voltak, minden megtettünk azért, hogy győzzünk és
ezzel a jobb helyezést megszerezzük, de nem sikerült. Ennek ellenére számunkra a
helyosztó kifejezetten érdekes mérkőzés volt, sok tapasztalatot szereztünk.”
W41 - az 5-8. helyért:
Olaszország-Ausztrália 18-17 (5-3, 2-3, 1-3, 3-2, 7-6) – büntetőkkel
Fabio Conti, szövetségi kapitány (ITA):
„Nagyszerűen küzdött a csapatom a győzelemért, amit nagyon jó kezdetnek tartok az
olimpiai ciklus elején, ami biztató jövőt sejtet. A győzelmet Valeria Palmierinek szeretném
ajánlani, akinek sérülés miatt a szállodában kellett maradnia.”
Elisa Queirolo (ITA):
„Nem volt könnyű meccs, és még mindig az oroszok elleni eredményt sajnáljuk, ahol
nyerhettünk volna, de nem volt szerencsénk. Ma nagyon gyorsan kezdtünk és a végén is jól
játszottunk. A következő meccstől már a jövőbeli kihívásokra fogunk koncentrálni. Biztos
vagyok benne, minden képességünk és lehetőségünk megvan arra, hogy a legközelebbi
nemzetközi megmérettetés során bizonyíthassuk a tudásunkat.”
Athansios Kechagias, szövetségi kapitány (AUS):
„Nagyon sportszerű meccs volt, a játékosaim nagyon jól játszottak. Elsősorban azért jöttünk,
hogy tapasztalatot gyűjtsünk, amit majd a jövőben kamatoztathatunk. Összességében
elégedett vagyok az eredménnyel.”
Rowie Webster (AUS):
„Büszke vagyok a teljesítményünkre, végig nyílt küzdelem volt. Egy meccsünk még hátra
van, azon megpróbáljuk a tőlünk telhető legjobbat adni, és még ha nem is éremért játszunk,
szeretnénk győzelemmel befejezni a sorozatot. A lányok remekül harcoltak, kár, hogy nem
tudtunk nyerni, gratulálok az olasz csapatnak. Fantasztikusan éreztük magunkat itt
Budapesten, a vízilabda hazájában, nagyszerű érzés volt ilyen csodálatos közönség előtt
játszani. Külön öröm, hogy ausztrál drukkerek is voltak a lelátón. Ez az az érzés, amiért
edzünk, amiért élünk, amiért szeretjük a sportot és amiért öröm egy világbajnokságon részt
venni, különösen egy olyan országban, ahol ilyen nagyra becsülik ezt a sportágat.”
M42 – az 5-8. helyért:
Magyarország-Görögország 10-9 (2-4, 1-2, 5-0, 2-3)

Bíró Attila szövetségi kapitány (Magyarország):
„Kellett egy védekezéscsere, egy váltás, egy kapuscsere, egy-két taktikai elem változtatása a
meccs közepén ahhoz, hogy változzon a játék képe. Hála az égnek, most ezeket a lányok
meg tudták valósítani, és hatalmas lelkierőről tettek bizonyságot, hogy bevállalták és
felvállalták ezt a mai küzdelmet. Az elmúlt másfél napban egyénileg és csapatszinten is
próbáltuk mentálisan kicsit javítani a lányok állapotán, úgy érzem, ma fantasztikusat küzdött
a csapat.
Az olaszok ellen hasonlóan egygólos meccsre számítok, ezek a mérkőzéseken a végén kell
megfelelően teljesíteni. Az olaszok is 5 góllal vezettek az ausztrálok ellen, mégis büntetőket
lőttek a végén, arra számítok, és azt szeretném, hogy a lányok hasonló küzdőképességgel és
lelkesedéssel játszanak majd két nap múlva is.”
Takács Orsolya (Magyarország):
„Nagyon nehéz ilyenkor talpraállni. Az elején mindkét csapatban benne volt az elmúlt
mérkőzés, az elején bennünk jobban. A félidőben átlendültünk, egymás kezét fogva,
egymásért küzdve jöttünk ki a gödörből. Örülök, hogy a végén elég lett az előny, amit
kidolgoztunk. Összeállt a védekezésünk, szép gólokat is lőttünk, ami megtörte az ellenfelet.
Azt kell elhinni, hogy jól vízilabdázunk. Ha elhisszük, akkor ez meg is szokott mutatkozni.”
Tóth Ildikó (Magyarország):
„A kapuscsere nagyon jókor jött ezen a mai meccsen, mert az ellenfelet mindenképpen
megzavarta, bennünket pedig magabiztosabbá tett, hogy bejött Edi. A védelmünk is jobban
összeállt, sokkal több blokkot számolhattunk. Tudtuk, ha ott nem rendezzük a sorokat, akkor
nem lesz esélyünk. Nem mondom, hogy gyógyír ez a mostani győzelem, inkább azt mondom,
jó úton haladunk afelé, hogy a lehető legtöbbet kihozzuk abból, ami még ránk vár. Reális
lehet az 5. hely, most azon kell dolgoznunk, hogy meg is szerezzük."
Christina Tsoukala (Görögország):
„Szomorú vagyok. Tudtuk, hogy ez egy nagyon nehéz meccs lesz. Még ha vezettünk is, az
semmit sem jelent, mert a magyarok ellen játszottunk, Magyarországon. A közönség
gyakorlatilag egy plusz játékost jelentett a házigazdáknak. De most az ausztrálok elleni
meccsre kell összpontosítanunk, és a hetedik hely megszerzésére.”
W43 – 1. elődöntő
Oroszország-Egyesült Államok 9-14 (4-5, 1-6, 2-2, 2-1)
Adam Krikorian, szövetségi kapitány (Egyesült Államok)
„Fizikálisan erősek voltunk, úgy vélem, ez az oka, hogy ennyire összeszedetten tudtunk
játszani. Nagyon büszke vagyok, hogy többször is remekül kezeltük a nehéz helyzeteket. Ez
a mai is egy olyan este volt, amikor egy idő után minden jól ment, a játék, a lövések. Nem
mintha én is lőttem volna, minden a lányok érdeme. Minél több helyzetet tudtunk

értékesíteni, annál magabiztosabbak voltunk a játék során. Annak azért örültem volna, ha
meccs végét kicsit jobban zárjuk, de egy edző mindig többet vár a játékosaitól.”
Rachel Fattal (Egyesült Államok)
„Nagyon jó mérkőzést játszottunk, és nagyon boldog vagyok, hogy végül sikerült
megnyernünk. Szerintem sokat tanultunk majd ebből a meccsből, mint például a kemény
védekezés fontosságát. Az oroszok megtanították nekünk, hogy mennyire fontos a jó
védelem. A meccs második felében sikerült megállítanunk a támadásaikat. Egy nagyon jó
csapat ellen játszottunk, akiknél sok gyors játékos van, de szerencsére sikerült
megfékeznünk őket.”
Alexander Gaidukov szövetségi kapitány (Oroszország)
„Nagyon jól kezdtük az első negyedet, de később összeesett a védekezésünk. A csapat
mindent megtett, amit tudott, de természetesen voltak hibák. Nagyon fontos a következő
meccs számunkra, fel kell készülnünk rá.”
Maria Borisova (Oroszország)
„Nagyon bántó, hogy vesztettünk, hiszen az aranyérem lett volna a cél. De erőt kell
gyűjtenünk, mert holnapután lesz még egy mérkőzésünk a bronzért. Bízunk a győzelemben.”
W44 - 2. elődöntő
Kanada-Spanyolország 10-12 (2-4, 2-3, 2-2, 4-3)
Miguel Oca Gaia szövetségi kapitány (Spanyolország)
„Nagyon elégedettek vagyunk, mert a lányok ma szép munkát végeztek. Szerencsénk volt a
kezdetektől, sikerült egy gólkülönbséget kialakítani Kanadával szemben, és ezt a
különbséget meg is tartottuk a mérkőzés végéig. Összeségében nagyon elégedettek
vagyunk.”
Haris Palvidis, szövetségi kapitány (Kanada)
„Egy kicsit csalódott vagyok, mert azt reméltem, más lesz majd a mai meccs menete. Nem
tudtuk azt a védekező játékot játszani, ami más mérkőzéseken jól működött. Túl sok hibát
követtünk el egy remek csapat ellen, ezért vesztettünk. Most nincs más dolgunk, tanulnunk
kell a hibáinkból.”

