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A 7. helyért:
Ausztrália-Görögország 6-8 (0-1, 1-4, 3-3, 2-0)
Athansios Kechagias, szövetségi kapitány (AUS):
„A hetedik helyért játszani nem volt könnyű, de egy jó mérkőzésen vagyunk túl, sok
tapasztalatot szereztünk. A vereségen tovább kell lépnünk és fel kell mérnünk mire vagyunk
képesek és mire nem, hogy felkészültebbek és jobbak legyünk az elkövetkező meccseinkre.”
Georgios Morfesis, szövetségi kapitány (GRE):
"Az egész budapesti világbajnokság fantasztikus volt. Sokat megjártam már szövetségi
kapitányként, de ez volt az egyik legjobb. Szeretnék gratulálni a szervezőknek, mert
nagyszerű munkát végeztek. Nem igazán vagyunk elégedettek a végső helyezéssel, előrébb
is juthattunk volna, de sokszor a bíró hibáin is múlik, hogyan alakul egy mérkőzés végső
eredménye."
Az 5. helyért:
Olaszország-Magyarország 8-10 (2-3, 2-3, 2-2, 2-2)
Bíró Attila szövetségi kapitány (Magyarország):
„Egy kicsivel jobb szájízzel tudjuk befejezni ezt a világbajnokságot, ugyanakkor azt a Kanada
elleni meccset nem lehet elfelejteni. Ez a két meccs megmutatja, hogy milyen tartalék,
lehetőség és tartás van a lányokban. Nehéz azért megélni, ami történt, nemcsak a lányok,
hanem a stáb tagjai számára is, az elmúlt napokban én is úgy éreztem magam, mintha egy
nagylyukú húsdarálón átdaráltak volna. Iszonyú nehéz volt fejben feldolgozni, de büszke
vagyok a lányokra, hogy felálltak, és ezt a két mérkőzést megnyerték. Keményebb
harcmodort választottunk ma, ennek volt köszönhető a mai sok kiállítás.
Csalódás az ötödik hely, ezzel a játékkal, ha az Egyesült Államokat nem is, de mindenkit
meg tudunk verni. De úgy tűnik, ez a csapat nem érett arra, hogy hat-hét meccsen egymás
után magas színvonalon teljesítsen. De hozzáteszem, az amerikaiakon kívül senki más nem

képes erre.”
Czigány Dóra (Magyarország):
„Jó meccs volt, végre jól kezdtünk, úgy éreztük, végig domináltunk. Az előző meccs
nehezebb volt, hogy egyből a vereség után újra játszani kellett, most összeszedettebbek
voltunk. Tudtuk, hogy ez az utolsó meccs volt, amit élvezni kellett. Nyilván nincs már
értelme rágódni a történteken, pihenés következik, aztán jön a magyar bajnokság.”
Antal Dóra (Magyarország):
„Végig, az egész meccsen nálunk volt az irányítás. Végig tartottuk azt, amit megbeszéltünk,
az M-zóna ellen jól játszottunk. Felül tudtunk kerekedni az olaszokon, és ez ma nagyon
fontos volt. Tanulni kell a hibáinkból, dekoncentráltak voltunk Kanada ellen, és így egy
vereséggel az 5. helyen zártunk. Pozitívum, hogy fel tudtunk állni, és meg tudtuk mutatni a
szurkolóknak, hogy az ő segítségükkel képesek vagyunk bárkit legyőzni.”
Fabio Conti, szövetségi kapitány (Olaszország):
“Nem volt egyszerű Magyarország ellen játszani Valeria Palmieri nélkül, hat korábbi
mérkőzés után. Elfáradtunk. Nagyon elégedett vagyok a csapatommal, mert bebizonyították,
hogy egy szinten vannak a többiekkel, még akkor is, ha a végső eredmény nem lett olyan,
mint amire számítottunk. Érmes helyezést szerettünk volna, de ez nem sikerült. Most lesz
lehetőségünk új összeállításokat kipróbálni és elkezdeni készülni a következő évi Európabajnokságra.”
Queirolo Elisa Player (Olaszország):
“Szerettünk volna nyerni a csapatommal, az érem sajnos elúszott a negyeddöntőben.
Tanulnunk kell a hibáinkból, hogy tapasztaltabbak legyünk. Keményen kell dolgoznunk,
hogy jobbak legyünk a jövőben. Nem lesz egyszerű, de egy nagyon jó csapat a miénk és
hiszem, hogy a következő versenyen eljutunk a legjobbak közé.”
A bronzmérkőzésen:
Oroszország-Kanada 11-9 (3-3, 4-2, 2-2, 2-2)
Jessica Gaudreault (Kanada):
„Próbáltunk küzdeni, és igazán fájdalmas ilyen kis különbséggel alulmaradni. Csalódottak
vagyunk, hogy lecsúsztunk a bronzról."
Haris Pavlidis, szövetségi kapitány (Kanada):
„Próbálkoztunk, de a kezdést nagyon elrontottuk. Az utolsó két negyedben már kisebb
különbséggel játszottunk, ennek ellenére sok lehetőséget kihagytunk, amiért fizettünk is a
végén. Az egész világbajnokság nagyon jól szervezett volt, a szurkolók is fantasztikusak
voltak, még a helyosztók is érdekelték őket. Ez egy felejthetetlen élmény számomra!”

Alexander Gaidukov, szövetségi kapitány (Oroszország):
„Nehéz meccs volt, komolyan készültünk rá. Nagyon örülünk a győzelemnek, főleg egy ilyen
magas színvonalú mérkőzésen. Oroszország nyert és végül megszereztük a bronzérmet.
Hétből csak két mérkőzést veszítettünk, ami nagyon jó eredmény.”
Maria Borisova (RUS):
„Nagyon jó mérkőzés volt, Kanada méltó ellenfél volt, örülünk a bronzéremnek.”
Döntő:
Egyesült Államok-Spanyolország 13-6 (2-1, 3-2, 5-2, 3-1)
Adam Krikorian, szövetségi kapitány (Egyesült Államok)
"Nagyon sok ölelés volt a meccs után, nagyon büszke vagyok a lányokra, mind a
vezéregyéniségekre, akik sokat értek el a múltban, mind a fiatalokra, akik a nagy
szerepekbe lépnek, például Gaby Stone. Ő a legjobb kapus a világon. Az emberek
megkérdőjelezték, hogy nagy dolgokra lesz képes, és nagyon boldog voltam, hogy jól
sikerült a szereplése.
Valószínűleg könnyebbnek tűnt a mai döntő kívülről, mint amilyen valóban volt, Miki
hihetetlen munkát végez a lányaival, ez a spanyol csapat nagyon kemény. Tudtuk, hogy
harcolni fognak, nagyszerű ellenfelek, és rendkívül tiszteljük őket. Ez segít nekünk a
felkészülésben. Nem ma nyertük meg ezt a meccset, a felkészüléssel és a sok edzéssel
nyertük meg. Az egymás közötti kapcsolat és a játék iránti szenvedély számít. Tudják, a
világbajnoki aranyérmet nem ez alatt a 32 perc alatt nyer egy csapat.”
Madeline Musselman (Egyesült Államok):
„Nagyon büszke vagyok erre a csapatra, és amit az idei évben az új játékosokkal együtt
értünk el. Nagyon tiszteljük Spanyolországot. Gyakorlatilag az egyik legrégebbi ellenfeleink.
Mindig harcolnak, nagy szívvel játszanak, ezért a legjobbat kell hoznunk ellenük. Megfelelő
védekezésre volt szükségünk, de folyamatosan támadnunk is kell, negyedről negyedre
haladni előre, amíg a játék véget nem ér.”
Miguel Oca, szövetségi kapitány (Spanyolország):
„Remek döntőt játszottunk az amerikai válogatottal, de az ellenfél hatalmas előnyt harcolt ki
a második félidőben. Elégedettek vagyunk az eredménnyel, mert nem könnyű eljutni egy
világbajnoki döntőig. A lányok keményen dolgoztak, gratulálok nekik. Szövetségi
kapitányként remélem, hogy fényes jövő áll előttük, mert fiatal koruk ellenére ma este
bebizonyították, mire képesek.”
Laura Ester Ramos (Spanyolország):
„Sajnos nem hoztuk a legjobbunkat, mehetett volna jobban is a játék. Az amerikai csapat a
harmadik negyedben megmutatta az erős oldalát.”

Paula Leiton Arrones (Spanyolország):
„Annak ellenére, hogy nem szereztük meg az aranyérmet, nagyon eredményes évet zártunk.
Csapatként tudtunk dolgozni, nagyon élveztük ezt a lehetőséget, és a legnagyobb élmény,
amit hazaviszek erről a hihetetlen vb-ről az az emberi oldala a történéseknek, a medencén
kívül nagyszerű közösséget alkotunk.”

