https://fina-budapest2017.com/hu/hirek/2551/ferfi-vizilabda-zaronap-nyilatkozatok

Férfi vízilabda, zárónap, nyilatkozatok
2017.07.29. 14:31 CET

A 7. helyért:
Oroszország-Ausztrália 7-10 (3-4, 2-2, 1-3, 1-1)
Elvis Fatovic, szövetségi kapitány (Ausztrália):
„Nagyon örülünk, hogy győzelemmel zártuk a tornát. Ez az első alkalom húsz év után, hogy
Ausztrália megszerezte a hetedik helyet, ami ennek a csapatnak hatalmas siker. Tudjuk,
hogy előrébb is juthattunk volna, az elkövetkező években keményen fogunk dolgozni, hogy
felzárkózzunk az előttünk lévő csapatokhoz. Nem gondolom, hogy ez egy lehetetlen cél,
minden mérkőzéssel közelebb jutottunk ehhez. Az utolsó kettőn kétségtelenül a legjobb
teljesítményünket nyújtottuk.”
Aaron Younger (Ausztrália):
„Jó játék volt, bár egy kicsit csalódottak vagyunk, hogy számunkra itt ért véget a verseny. A
győzelemnek örülünk, a hetedik helyezés nagyon jó a csapatunk számára, hisz fiatalok
vagyunk még. Ez egy jó kezdet, a következő állomás Tokió. A Világbajnokság fantasztikus
volt, az egyik legjobb. Innentől már csak fejlődni fogunk.”
Az 5. helyért:
Montenegró-Olaszország 5-4 (1-1, 1-1, 3-2, 0-0)
Aleksandar Radovic (Montenegró):
“Elégedettek vagyunk a játékunkkal. Nagy volt a nyomás, küzdöttünk, jó volt a
védekezésünk a mérkőzés elejétől a végéig. Az 5-4 nagyon jó eredmény Olaszország ellen.”
Vladimir Gojkovic, szövetségi kapitány (Montenegró):
“Bárcsak a Görögország elleni mérkőzésen is így játszottunk volna. Az a játék, ami egész
évben vitt minket előre, az erős védelemre alapuló, ma ismét jól működött. Büszke vagyok
fiatal csapatomra, mert teljes erővel küzdöttek az ötödik helyért is, és szerettük volna
megmutatni, hogy sportnemzet vagyunk és ma is tudunk motiváltak lenni.”

Goran Volarevic (Olaszország):
“Próbáltuk a legjobb formánkat hozni a mérkőzésen, de még mindig eléggé frusztrált
bennünket a horvátoktól elszenvedett vereség. Sok lehetőséget kihagytunk és az ellenfél
kapusa hihetetlenül ügyes volt. Nagyszerűen játszott. Azt sem szabad figyelmen kívül
hagynunk, hogy három játékos nem jöhetett velünk, ami pár nappal a torna előtt derült ki.
Szeretnék megköszönni a csapatnak mindent, amit elértünk. Remélem, innentől csak jobbak
leszünk.”
Alessandro Campagna, szövetségi kapitány (Olaszország):
"Őszintén szólva rosszul játszottunk. Hiába próbáltam felkészíteni a csapatot, nem sikerült.
A mai vereség az én hibám. A hatodik helyezésünk ellenére úgy gondolom, nagyon jól
játszottunk a csoportmeccseken Magyarország és Ausztrália ellen, nem maradtunk le sokkal
az előttünk végzett csapatoktól. Most elkezdhetünk készülni a következő mérkőzéseinkre.”
A 3. helyért:
Görögország-Szerbia 8-11 (3-5, 1-2, 3-3, 1-1)
Theodoros Vlachos, szövetségi kapitány (GRE):
„Vegyesek az érzelmeim. Örülök, hogy bejutottunk a legjobb négy közé, de nem vagyok
elégedett az elmúlt két mérkőzésen nyújtott teljesítményünkkel. A hibáink miatt nem
jutottunk a döntőbe és az éremről is lecsúsztunk. Remélem, fogunk tanulni a tapasztaltakból
és tudunk fejlődni a jövőbeli mérkőzésekre.”
Nikola Jaksic (SRB):
“Megérdemelten nyertük meg a bronzérmet, ugyanolyan jól játszottunk, mint a
csoportmérkőzések során. Mit is mondhatnék, büszke vagyok a csapatomra. A maximumot
adtuk a mérkőzés elejétől kezdve, nem volt kérdéses a győzelmünk.”
Ioannis Fountoulis (Görögország):
“Céllal jöttünk ide, amit el is értünk. Bejutottunk a legjobb négy közé, természetesen minél
jobb helyezést szerettünk volna. Kicsit elégedetlenek vagyunk az elmúlt két meccsen
nyújtott teljesítményünkkel, mert tudjuk, hogy több van a csapatban. A világbajnokság
nagyszerű tapasztalat volt számunkra. Biztos vagyok benne, hogy sokat tudtunk fejlődni.”
Dusan Mandic (Szerbia):
“Nagyon elégedett vagyok a bronzéremmel, kijavítottuk az elődöntőben elkövetett
hibáinkat. A mai győzelemmel a saját, személyes célunkat is teljesítettük, nem engedhettünk
meg magunknak két egymás utáni vereséget. Ez egy jó csapat, ugyanaz, amelyik az elmúlt
években játszott, semmi nem változott. Nem történt tragédia, megbotlottunk az
elődöntőben, elégedettek vagyunk a szerzett éremmel.”
Döntő:

Magyarország-Horvátország 6-8 (0-4, 2-0, 2-2, 2-2)
Märcz Tamás, a magyar válogatott szövetségi kapitánya:
„Szeretnénk gratulálni a horvát csapatnak, nagyszerű világbajnokságot zártak, az elejétől
fogva a végéig jól játszottak. Koncentráltak voltak, nagyon erős csapatokat győztek le a
negyeddöntőben, az elődöntőben, majd a döntőben is. Megérdemelt a sikerük. De az én
csapatomnak is gratulálok, hosszú út vezetett a döntőig a januári felkészüléstől mostanáig.
Nem volt egyszerű ez a meccs, nagyon nehéz volt felállni 4-0 után, de a mi játékosaink
demonstrálták, hogy nagyszerű vízilabdázók, a második és a harmadik negyedben
megalapozták, hogy esetleg szoros legyen a vége. Nagyon közel voltunk ahhoz, hogy
megforduljon az eredmény. Boldog vagyok az ezüstérem miatt, annak ellenére, hogy nehéz
természetesen egy vesztes meccs után ezt még igazán értékelni. Meg kell tanulnunk,
hogyan kell egy döntőben játszani, ebben a horvátoknak van már gyakorlata.”
Zalánki Gergő (Magyarország):
„Itthon, ilyen közönség előtt az lett volna az elvárt, hogy megnyerjük a döntőt.
Szerencsétlenek voltunk, nagyon sajnálom. Meglepett minket, hogy lefordultak, és ilyen
gyorsan kezdték a játékot. Benéztük az elejét.”
Nagy Viktor, a magyar válogatott kapusa:
„Szomorú vagyok, mert nyerni jöttünk ma ide, és ez nem sikerült. Sajnálom, hogy esetleg
csalódást okoztunk a szurkolóknak. Ilyen a sport. Ma jobb volt az ellenfelünk.”
Milan Smodlaka, a horvát válogatott másodedzője:
„Nagyszerűen kezdtünk, és ez meghatározta a mérkőzést. Végig kontroll alatt tudtuk tartani
a mérkőzést. Fantasztikus volt az aréna, az egész világbajnokság, köszönjük, hogy itt
lehettünk, a szervezés is remek volt.”
Luka Loncar, a horvát válogatott játékosa:
„Ez egy nagyszerű torna volt, gratulálni tudok a magyaroknak is. Nehéz volt ilyen
körülmények között játszani, de meg tudtuk mutatni az erőnket a két hét során. Hiszem,
hogy a győzelmet nem kell magyarázni. Gratulálok a magyar és a szerb csapatnak is az
ezüst- és a bronzéremhez.”
Hosnyánszky Norbert (Magyarország):
„Köszönöm szépen a közönségnek, a csapatnak, köszönöm, hogy itt játszhattam. Szerintem
egy nagyon szép eredményt értünk el. Mindig más egy döntő, Barcelonában mi léptünk el
Montenegrótól, most a horvátok tőlünk, de visszajöttünk, majd kaptunk két szerencsétlen
gólt. Ilyen a sport. Annak van szerencséje, aki sokat tesz érte, ma jobbak voltak. Abszolút
nagy élmény volt a vb, pozitívan tudok rá visszagondolni.”

