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W1 A csoport:
Olaszország-Kanada 10-4 (1-2, 2-0, 3-0, 4-2)
Fabio Conti, szövetségi kapitány (Olaszország):
„Ez a meccs tényleg nagyon jól sikerült, ugyanis amikor egy tornát jó nyitánnyal indítasz, az
mindig a legjobbak reményekkel jogosít fel. Megtanultuk, hogy meccsről meccsre kell
játszani, tehát minden meccs valójában egy vb-döntő.”
Domitilla Picozzi (Olaszország):
„Felkészülve, feltöltődve és készenállva jöttünk ide. Meg kellett, hogy törjük a jeget a
mérkőzésen és sikerült véghez vinnünk ezt, így most csodásan érezzük magunkat.”
Alogbo Krystina (Kanada):
"Egy kicsit csalódott vagyok. Azt gondoltam, képesek vagyunk megnyerni a mérkőzést, főleg
az első negyedben voltunk nagyon közel az olaszokhoz. Kicsit hektikusan kezdtünk, de ez
volt az első mérkőzés. Még nagyon sok van hátra. Remélem, képesek leszünk felállni, és
győzelmekkel folytatni a vb-t."
Haris Pavlidis, szövetségi kapitány (Kanada):
"Csalódott vagyok, voltak nehézségeink a mérkőzés második felében. Olyan gólokat
kaptunk, amiket nem szoktunk, amelyeket el lehetett volna kerülni. Ezért vagyok csalódott.
Megadtuk az olaszoknak a lehetőséget egy könnyed győzelemre, és ők ezzel éltek is. A
következő meccsen jobbak leszünk."
W2 A csoport:
Brazília-Kína 4-11 (2-4, 0-2, 2-1, 0-4)
Eduardo Abla, szövetségi kapitány (Brazília):
„Nem nagyon tudtunk cserélni a mérkőzés közben, ezért fizikailag elfáradtunk, és így

nehezebb volt koncentrálni is. A következő meccs még nehezebb lesz, hiszen Olaszország
lesz az ellenfél, egy nagyon tapasztalt társaság. Szeretnénk csapatként fejlődni.”
Dali Gong, szövetségi kapitány (Kína):
„Az első meccs mindig egy kicsit ideges, ez is az volt, de jól sült el a vége. Az első
negyedben voltak még hibák, de aztán taktikát váltottunk, és ez eredményre vezetett.”
Mariana Duarte (Brazília):
„Igazán fiatal a csapat. Az átlagéletkorunk húsz év körül van, szóval a tapasztalat hiánya egy
égető probléma számunkra. Reméljük, jobbak leszünk és szerzünk tapasztalatot. Nem sokat
edzettünk együtt, a vízilabdát most nagyon nem támogatják odahaza. A lányok azért vannak
itt, hogy többet tanuljanak a vízilabdáról és hogy a legjobb formájukat hozzák, hogy egyre
jobbak legyünk az elkövetkező meccseken.”
W3 B csoport:
Új-Zéland-Spanyolország 2-10 (0-3, 1-1, 0-2, 1-4)
Angie Winstanley-Smith, szövetségi kapitány (Új-Zéland):
„Én abszolút elégedett vagyok, jól védekeztünk. Ha jobban ki tudjuk használni az adódó
lehetőségeket, akkor ütőképesebbek leszünk. Ez a vb egy jó kaland számunkra. A lányok jól
játszanak, élvezték a játékot, ez minden, amit kérhetek.” – Angie Winstanley-Smith, újzélandi szövetségi kapitány
Casie Bowry (Új-Zéland):
„Kihagytunk pár lehetőséget, de elégedettek vagyunk a végeredménnyel. Jobban ki kell
használnunk az adódó helyzeteket, hogy ütősebbek legyünk.”
Laura Ester Ramos (Spanyolország):
„Ez egy egyszerű meccs volt, ahol ki tudtuk ereszteni a gőzt és sikerült egy sima
győzelemmel indítani. E fontos volt számunkra, így most készülhetünk a következő meccsre
az amerikaiak ellen. Az egy jóval bonyolultabb meccs lesz, de megpróbálunk nyerni, hogy
kedvező helyzetből folytathassuk a világbajnokságot.”
Miguel Oca, szövetségi kapitány (Spanyolország):
„Nagyon jó meccsünk volt, a harmadik negyedtől már igazán nyugodtan tudtunk játszani. Az
amerikaiak elleni meccs nehezebb lesz, mert ők egy győzelemre esélyes csapat, de
megpróbáljuk a legjobbat nyújtani, hogy jó helyzetből folytathassuk.”
W4 B csoport:
Dél-Afrikai Köztársaság–Egyesült Államok 2-24 (0-6, 0-7, 2-5, 0-6)

Adam Krikorian, szövetségi kapitány (USA):
„Mindig nagyszerű érzés tétmérkőzésen játszani, így tudunk jól felkészülni a soron
következő meccseinkre. Elégedettek vagyunk a győzelemmel, de azzal még inkább, hogy
tétmérkőzésen értük el. Majd az idő eldönti, hogy tudunk-e bármit is hasznosítani a mai
találkozóból. Az első mérkőzéseknek egyébként mindig különleges hangulatuk van, úgyhogy
mi is izgatottunk voltunk előtte.”
Rachel Fattal (USA):
„Jó meccs volt. Ez volt az első találkozónk itt, annak tökéletesen megfelelt. Azt hiszem,
nagyon jó csapatunk van, ezért nagyon izgatottan várom a folytatást, minden mérkőzéssel,
amit együtt játszunk, jobbak és jobbak leszünk. Nagyon bízunk a jó folytatásban.”
Marcelle Manson (Dél-Afrika):
„Amatőr játékosok vagyunk mindannyian, ezért számunkra nagy megtiszteltetés volt ilyen
kivételes képességű játékosok ellen játszani. A csapatunk nagyon fiatal, úgyhogy a vereség
ellenére elégedettek vagyunk a játékunkkal. Nagyon örültünk a két megszerzett gólnak,
mert minden pici eredményt értékelünk.”
W6 C csoport:
Hollandia-Franciaország 17-2 (7-0, 5-0, 3-1, 2-1)
Florian Bruzzo, szövetségi kapitány (Franciaország):
"Nagyon kikaptunk, de realistának kell lennünk, a világ legjobbjaival nem vagyunk egy
színvonalon. A holland és a magyar csapat egyaránt az aranyéremért lesz versenyben, ezt
biztosan állíthatom. Mégsem mondom, hogy ez egy nagyon erős csoport, hiszen a többi is
erős, ahogy mondtam, a mi csapatunk egyszerűen gyengébb náluk. A japánok ellen játsszuk
majd az utolsó meccsünket, ellenük ugyanúgy mindent megteszünk a győzelemért, mint a
többi találkozón. Nagyon elégedettek vagyunk a szervezéssel, nagyon jó a hangulat és jól
érezzük magunkat."
Geraldine Mahieu (FRA):
"Nagyon örülök, hogy gólt tudtam ezen a mérkőzésen szerezni, ráadásul a kis dolgok is
örömmel töltenek el minket, például ha jól sikerül egy akció vagy mint az én gólom is. Nehéz
persze egy ilyen mérkőzés után nyilatkozni, hiszen az ellenfél sokkal erősebb volt, de emelt
fejjel folytatjuk a menetelést. A magyarok ellen még nehezebb lesz játszani, hiszen
házigazdák, fantasztikus a légkör, itt Budapesten, számunkra biztos érzelemdús mérkőzés
lesz."
Lieke Klaassen (Hollandia):
„Ezt az eredményt vártuk. Könnyű meccs volt, de még többel kellett volna nyernünk. Múlt
héten is találkoztunk velük, akkor 18-2-re nyertünk. Ha visszatekintünk az első két
negyedre, amikor már 12-0 volt láthatjuk, hogy többel kellett volna nyerni. A második

félidőben csak öt gólt lőttünk. Kihagytunk pár nagy helyzetet, sok kapufát lőttünk.
A japánok ellen könnyű meccset várok, de a mainál nehezebb lesz. Minden a magyarok
elleni meccsről szól már, velük játsszunk a csoportgyőzelemért. Erre koncentrálunk, utána
pedig majd a következő győzelmekre.”
Arno Havenga, szövetségi kapitány (Hollandia):
„Nagyon keményen játszottunk és többel kellett volna nyerni. Az első félidőben kifejezetten
jól játszottunk, de a második félidőben még jobbaknak kellett volna lennünk.
Koncentrálnunk kell. A kulcs a győzelemhez egyszerűen a két csapat közti minőségbeli
különbség volt. Minden fronton jobbak vagyunk.”
W7 C csoport:
Ausztrália-Kazahsztán 16-4 (4-1, 4-1, 4-2, 4-0)
Isobel Bishop (Ausztrália):
"Nagyon jó volt kezdésnek ez a meccs, szépen játszottunk, fizikailag is fontos volt, hogy
felvegyük a ritmust. Szerintem ez sikerült. Az aréna fantasztikus, Budapest megint
nagyszerű munkát végzett. A közönség is csodás, szóval izgalmas az egész vb, örülök, hogy
itt lehetek, és átélhetem a csapattal."
Kamila Zakirova (Kazahsztán):
„Rendkívül nehéz mérkőzést játszottunk, bár igyekeztünk a legjobbunkat nyújtani és
küzdeni minden labdáért, de Ausztrália csapata kiemelkedően erős, ami sajnos a mérkőzés
végeredményén is meglátszott. A rendezés fantasztikus, több ezren szurkoltak a lelátón,
nagyszerű érzés itt játszani.”
Andrey Sazykin, szövetségi kapitány (KAZ):
“Nem tudtunk megbirkózni az ausztrál csapat nyomásával. Voltak ugyan lehetőségeink, de
nem tudtuk kihasználni őket. A következő fordulóban megpróbáljuk lelassítani a görögök
játékát és lessük az alkalmat, hogy ellentámadásokat vezethessünk. A világbajnokságon
számunkra a legfőbb cél a csoportból a legjobb 12 csapat közé jutás, ha ez sikerül, minden
további találkozó csoda lesz számunkra. A Hajós Alfréd Uszoda egészen hihetetlen közeg,
elég csak fölnézni a lelátókra, telt ház előtt játszhattunk. Megtiszteltetés számunkra itt
lenni.
W5 C csoport:
Japán-Magyarország 11-20 (1-4, 3-8, 2-5, 4-3)
Bíró Attila, szövetségi kapitány (Magyarország):
„Kicsit brazil focis meccsen vagyunk túl, sok gólt lőttünk, de sokat is kaptunk, a 11 az elég
soknak számít ugyanis. De nem lehetek teljesen elégedetlen, sőt, elvégre megnyertük a

meccset. Nem hiszem, hogy lesz olyan válogatott, amely 20 gólt lő majd ennek a japán
válogatottnak. A védekezésen csiszolnunk kell, javulni, de biztató volt a támadójátékunk,
örülök, hogy győzelemmel kezdtük a világbajnokságot.”
Szilágyi Dorottya (Magyarország):
„Nagyon izgultam a meccs előtt, igazából alatta is, de nagyon örülök, ha ez nem látszott.
Csodás érzés volt ilyen közönség előtt játszani, azt hiszem, ez mindannyiunknak óriási
élmény és segítség is. Sok gólt kaptunk, majd javulni kell védekezésben, de összességében
egy sikeres meccsen vagyunk túl.”
Katho Hideo, szövetségi kapitány (Japán):
"Bár vereséget szenvedtünk, nagyon elégedett vagyok a csapat játékával. Remekül úsztak és
kiválóan küzdöttek. Nem volt könnyű, hiszen még soha nem játszottak ilyen fantasztikus
közönség előtt, főleg nem a nyitónapon, a házigazda ellen, egy világbajnokságon. Szeretném
kihangsúlyozni, hogy három játékosunk is nagyon fiatal még, akiknek sokat kell tanulniuk. A
következő fordulóban a hollandok ellen játszunk, velük kétszer is találkoztunk nemrégiben
Kínában, így megtapasztalhattuk az erősségeiket. Nagyjából a magyarokhoz lehet őket
hasonlítani, erőben és tudásban egyaránt. Ebben a pillanatban azonban még nem tudom
milyen taktikát választunk majd ellenük."
Yamamoto Minori (Japán):
"Fizikálisan nagyon sokat kivett belőlünk ez a mérkőzés. Nagyon ritkán játszunk olyan jó
csapat ellen, mint a magyar, amelyik a világ legjobbjai közé tartozik. Mindenképpen előnyt
jelent számomra, hogy csapattársaimnál fizikálisan erősebb vagyok, ezért is tudtam négy
gólt szerezni. Nagyon örülök, hogy góljaimmal segíthettem a csapatomat. A következő,
hollandok elleni mérkőzésen is arra törekszem majd, hogy minél több gólt lőjek, s hasznára
legyek az együttesemnek."
W8 D csoport:
Oroszország-Görögország 9-7 (2-1, 4-3, 2-3, 1-0)
Ekaterina Prokofyeva (Oroszország):
„Elégedettek vagyunk a mai napi teljesítményünkkel, mindent megvalósítottunk abból, amit
elterveztünk, különösebb érzelmek nélkül játszottuk a saját játékunkat és nyertünk. Nem ez
az első alkalom, hogy Budapesten járunk, a város és a szervezés is nagyszerű. A szervezők
remek előadást nyújtanak nekünk, a vízipólónak és az egyetemes sportnak.”
Eleni Xenaki (Görögország):
"Egy világbajnokság első meccse mindig nehéz, és ma rossz meccsünk volt. Főleg a
támadóoldalon voltak problémáink, de a védelem sem volt tökéletes, négy gólt is szereztek
centerből, ezt pedig legközelebb meg kell állítanunk. Javítanunk kell a mai problémákon és
előre kell tekintenünk."

