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M1 Group A:
Brazília-Kazahsztán 6-2 (1-1, 0-1, 3-0, 2-0)
Angelo Coelho, szövetségi kapitány (Brazília):
„Nekem van a legjobb kapusom és védőm. Nagyon boldog vagyok, motiváltak vagyunk,
ugyanis ez volt a torna első játéka és győzelemmel zárult számunkra.”
Luis Ricardo Silva (Brazília):
„Boldog vagyok, egy kicsit ideges voltam, hiszen ez volt az első bajnokságom, de most
elégedett vagyok.”
Stanislav Shvedov (Kazahsztán):
„A legnagyobb baj az volt, hogy nem tudtuk kihasználni az emberelőnyöket és a
támadásainkból sem tudtunk eredményesek lenni. Ettől eltekintve jól úsztunk és jól is
játszottunk. A folytatásban Kanadát le kell majd győzni, ha tovább szeretnénk jutni.”
M2 Group A
Montenegro-Canada 8-8 (3-1, 2-2, 1-1, 2-4)
Giuseppe Porzio, szövetségi kapitány (Kanada):
„Örülök az egy pontnak, hiszen Montenegró a világ egyik legjobb csapata, a torna egyik
favoritja. Mi egy fiatal csapat vagyunk, tele huszonéves játékosokkal. Számukra ez egy
kiváló lehetőség, egy jó tapasztalat volt. Kevés ilyen hangulatú és téttel bíró meccset
játszottak korábban a fiúk, éppen ezért örülök, hogy tiszta volt a fej az utolsó percben. A
legfontosabb dolog, hogy van 1 pontunk, és azt a legjobb csapat ellen szereztük meg.
Megtettük az első lépést a céljaink felé."
Aria Soleimanipak (Kanada):
„Remekül érzem magam, hiszen a világ egyik legjobb csapata ellen játszottunk és sikerült

döntetlent kiharcolnunk. Tanultunk a hibáinkból, ami hasznosnak bizonyult. Úgy látom, a
következő meccsen tudunk.”
Jeremie Blanchard (Kanada):
„Nagy mérkőzést játszottunk, izgalmasan alakult a találkozó. Rendkívül fontos pontot
szereztünk, de fontos az is, hogy a továbbiakban jól teljesítsünk.”
Drasko Brguljan (Montenegró):
„Három negyeden át vezettünk, négy gól előnyünk is volt. Mi, idősebb játékosok rontottuk el
a végét, mert azt hittük, hogy már megnyertük a mérkőzést és hátra dőltünk. Kanada három
emberelőnyt is kapott a végén, míg mi egyet sem. Megyünk tovább, még csak most
kezdődött el a világbajnokság.
Vladimir Gojkovic, szövetségi kapitány (Montenegró):
„Nem vagyunk elégedettek, győzni szerettünk volna, különösen, hogy 8-4-re vezettünk öt
perccel a mérkőzés vége előtt. Ha ez egy erősebb csapat ellen esik meg, elfogadható, de
Kanada ellen nem engedhettük volna meg. Csakis a mi hibánk ez az eredmény, elemeznünk
kell a hiányosságokat és a holnaputáni mérkőzésre kell figyelnünk.”
M3 B csoport:
Franciaország–Olaszország 18–9 (2–5, 4–3, 1–7, 2–3)
Hrvoje Hrestak, szövetségi kapitány (FRA):
„Nehéz így veszíteni. Nem is fizikálisan volt nehéz a találkozó, hanem amiatt, hogy sokat
hibáztunk, az olaszok rendre lefordultak, mi pedig nem tudtuk védekezésben kontrollálni
mindezt. Az első és a második negyedben jobban játszottunk, azt követően az olaszok
domináltak, különösen a harmadik játékrésztben. A következő ellenfelünk Ausztrália, a
csapat, amely sokkal inkább a mi szintünkön vízilabdázik. Szeretnénk nyerni, hogy
játszhassunk a legjobb nyolc közé jutásért.”
Alessandro Campagna, szövetségi kapitány (Olaszország):
„Voltak jobb és kevésbé szép mozzanatai a játékunknak, ezért még dolgoznunk kell a
játékosainkal, hogy minél jobban játsszunk holnapután, a magyarok elleni meccsen.”
Matteo Aicardi (Olaszország):
„Jól érezzük magunkat a vb-n, habár a víz elég meleg így délután, ezért keményebb játszani.
Reméljük, hogy majd amikor Magyarországgal játszunk este, hűvösebb lesz és jobban
játszunk majd.”
M4 C csoport:
Spanyolország–Görögország 7–8 (1–3, 2–2, 1–1 , 3–2)

David Martin, szövetségi kapitány (Spanyolország):
„Úgy gondolom, hogy nagyon jó meccs volt, és közel voltunk a győzelemhez. De tovább kell
lépnünk és a következő mérkőzésünkre koncentrálni a világbajnok Szerbia ellen. Ők a
világbajnokság egyik legjobbjai, miközben a mi csapatunkban nagyon sok a fiatal játékos,
akiknek még sokat kell tanulniuk. Ennek ellenére szerintem fel tudjuk venni velük is a
versenyt.”
Blai Mallarach Guell, (Spanyolország):
„Jól játszottunk, a végén egész közel kerültünk a győzelemhez. Szerbia ellen, a következő
körben, teher nélkül fogunk játszani. Egységes csapatként kell fellépnünk, hogy esélyünk
legyen a jó folytatásra.”
Thoedorous Vlachos, szövetségi kapitány (Görögország):
„Nem titkolom, győzni jöttünk ide. Mi vagyunk a világbajnoki bronzérmesek, de ez a csapat
nem ugyanaz mint két évvel ezelőtt, sok új játékosunk van. Több időre van szükségünk
ahhoz, hogy ténylegesen lássuk az együttes aktuális színvonalát. Minden meccsért, minden
győzelemért harcolni fogunk, hogy a csúcsra juthassunk, és sikeresek legyünk. Következő
ellenfelünk Dél-Afrika csapata lesz, akik ellen nagyon óvatosnak kell lennünk, mert nagyon
harcos csapat.”
Ioannis Foutoulis, (GRE):
„Nehéz meccs volt, hiszen mindkét csapat nagyon jó képességű együttes, kicsit izgultunk is.
Ez egy értékes győzelem, hiszen a következő körben, Szerbia ellen nagy csata lesz, és
esélyünk van arra, hogy a csoport legjobb helyét megszerezzük. Nagyon-nagyon nehéz lesz,
tudom, de ma nagyon jól kezdtük a világbajnokságot ezzel a győzelemmel.”
M6 C csoport:
Szerbia-Dél-Afrikai Köztársaság 21-5 (6-1, 7-1, 5-1, 3-2)
Dejan Savic, szövetségi kapitány (SRB):
„Túlzás lenne azt állítani, hogy könnyű edzésként éltük meg a mérkőzést, mert előtte volt
egy erős felkészülési szakaszunk, de valóban mi voltunk az esélyesek a nyitófordulóban. A
csoportelsőségért küzdünk, új olimpiai ciklus áll előttünk, célunk, hogy éremmel térjünk
haza Budapestről.”
Viktor Rasovic (Szerbia):
„Ez volt az első mérkőzésem és az első gólom világversenyen, még a hatása alatt vagyok, de
a gól a csapat érdeme, nem az enyém. Fantasztikusan érzem magam és remélem, folytatjuk
a győzelmek sorát. Már a mérkőzés elején felvettük a saját ritmusunkat folyamatosan
tartottuk a találkozó végéig. Az első gólomat édesanyámnak és testvéremnek ajánlom,
nagyon sajnálom, hogy utóbbi most nem lehet itt velem, hogy együtt debütáljunk a
válogatottban.”

Paul Martin, szövetségi kapitány (Dél-Afrika)
„Mindig megtiszteltetés Szerbia ellen játszani, hiszen a világ egyik legjobb csapata.
Amatőrként érkeztünk erre a tornára, így ezen a szinten nagyon nehéz játszanunk. De néha
sikerült a mi játékunkat produkálni, és amikor nyugodtan tudtunk vízilabdázni, akkor elég
jól mutattunk. Voltak kisebb sikereink ezen a meccsen, inkább ezeket ünnepelném, mintsem
hogy a rossz dolgokra koncentráljak.”
Etienne le Roux (Dél-Afrika)
„Nagyon nehéz mérkőzés volt ez számunkra, de minden tőlünk telhetőt megtettünk.
Megtiszteltetés a világbajnokok ellen játszani. Megpróbálunk fejlődni a görögök és a
spanyolok ellen, kevesebb gólt kellene kapni. Dolgoznunk kell a taktikánkon, hogy
veszélyesebbek legyünk és több gólt tudjunk lőni.”
M7 D csoport
Egyesült Államok-Horvátország 7-12 (1-3, 2-4, 1-3, 3-2)
Dejan Udovicic, szövetségi kapitány (Egyesült Államok):
Horvátország megérdemelten nyerte meg a mérkőzést. Sok kezdő hibát vétettünk amit egy
ilyen tapasztalt ellenfél, mint a horvát, azonnal fel is használt ellenünk. Egy ilyen szintű
csapat ellen persze sohasem könnyű játszani. Minden meccsen, minden időben, a tőlünk
telhető legjobb teljesítményt nyújtjuk, számunkra minden találkozó „élet-halál” kérdése és
ez nem lesz másképp a folytatásban sem.
Alex Bowen (Egyesült Államok):
„Elkövetttünk néhány hibát a mérkőzésen. Túl sok gólt kaptunk az ellentámadásokból, és
végül ez játszott az ő javukra. A következő meccsen mindenképpen nyernünk kell. Szeretem
Budapestet, tavaly Miskolcon játszottam, úgyhogy az egész országot szeretem.”
Ivica Tucak, head coach (Horvátország):
Nagyon jól játszottunk, megérdemelten nyertünk. Sikerült a mi ritmusunkat az ellenfélre
erőltetni. Kicsit tartottunk ettől a mérkőzéstől, mert az USA egyáltalán nem gyenge ellenfél.
De elégedett vagyok azzal, ahogy a világbajnokságon startoltunk. Megyünk így tovább
Sandro Sukno (Horvátország):
"Jól kezdtük a tornát, ami nem vot könnyű feladat mert az amerikai erős csapat. Ezt ma
ellenünk nem tudták megmutatni, de biztos vagyok benne, hogy ennél sokkal jobban fognak
játszani. Mi sem mutattuk meg a legjobb formánkat, de remélem, hogy ezt a negyeddöntőig
még elérjük és éremért fogunk küzdeni."
M4 B csoport:
Ausztrália-Magyarország 3-13 (1-1, 1-4, 1-2, 0-6)

Elvis Fatovic, szövetségi kapitány (Ausztrália):
„Egy élmény volt ebben a medencében és ilyen közönség előtt játszani. Mindenkinek
megtiszteltetés itt játszania. Az első negyedben okosan játszottunk, de nem tudtunk
kontrázni, a második negyedben viszont sok kontrát engedtünk nekik. A következő meccs
talán a legfontosabb a franciák ellen és remélhetőleg ki tudjuk javítani a mai hibáinkat.”
Lachlan Edwards (Ausztrália):
„Megtanultuk, hogy jobban kell vigyáznunk a labdára, hiszen kihasználták a hibáinkat. Ettől
függetlenül egy lenyűgöző élmény volt ez előtt a közönség előtt játszani, akik nagyban
támogatták a magyarokat. Le a kalappal a magyarok előtt, nagyon veszélyesek voltak és
nagy nyomást helyeztek ránk. A második félidőben intenzívebben játszottak és ez
meglátszott az eredményjelzőn is.”
Nagy Viktor (Magyarország):
„Nagyszerű érzés volt ebben az uszodában játszani. Most is azt gondolom, hogy csak akkor
juthatunk sokáig, ha végig koncentrálunk, és minden ellenféllel szemben 100 százalékot
nyújtunk. A védekezésünknek kell rendben lennie, és ma nem panaszkodhatunk. Jó volt,
megyünk tovább hasonló lelkesedéssel.”
Vámos Márton (Magyarország):
„Tényleg kellett egy kis akklimatizálódás a meccs elején, egy kis emlékeztető a 2014-es EBről azoknak, akik akkor játszottak itt. Nekem is kellett. Elmentek 1-0-ra, de nem ijedtünk
meg ettől, magabiztosan haladtunk előre. Az ausztráloknak két erős játékosa van, Younger
és Kayes, őket sikerült semlegesíteni. Ha a következő mérkőzéseinken is így teszünk, akkor
eredményesek lehetünk. Az biztos, hogy az olaszoknak nem két jó játékosuk van, hanem
tizenhárom. Nagyon várom a meccset, felkészültünk az olaszokból, és szeretnénk bizonyítani
a nagyszerű közönségünknek.”
Märcz Tamás, szövetségi kapitány (Magyarország):
„Szerintem jól indult a mérkőzés, rá voltunk hangolódva, megcsináltuk a helyzeteket, meg
lehetett volna ítélni a kiállításokat, ötmétereseket, de fejben nagyon jól ott maradtak a
játékosaim. Nem lendültek ki, csinálták tovább, higgadtak maradtak, őrölték fel az
ausztrálokat. Erre számítottam, tudtuk, hogy kvalitásban van különbség a két csapat között,
és ez előbb vagy utóbb kiütközik. Én sem tudtam, hogy mikor jöhet ez el, de végül elég
hamar megmutatkozott. Az első gól után megnyugodtunk, nem éreztem az átütő erőt az
ausztrálokon. Szépen megfogtuk őket. Ennél jobb ajándékot nem kívánhatok magamnak.”
M8 D csoport:
Japán-Oroszország 8-15 (1-5, 2-3, 2-3, 3-4)
Sergey Evstigneev, head coach (RUS):
„Ez volt az első meccsünk és jól is kezdtünk. A kontrákra építettünk, amik sikeresek is

voltak. Gratulálok a fiúknak, nagyon jól játszottak ma este. A következő meccsre nem
tervezek változásokat, a saját játékunkat kell játszanunk. A fő célunk a továbbjutás a
csoportból, a negyeddöntők után pedig minden győztes meccs ajándék.”
Ivan Nagaev (RUS):
„Jól jött ki a meccs, azt játszottuk, amit az edző várt tőlünk. Nagyon fegyelmezetten kellett
játszanunk a Japánok ellen, mert nagyon gyors csapat és a kontratámadásokra játszanak.
Legközelebb a korábbi bajnok horvátok ellen játszunk, akik egy erős csapat. Azt fogjuk
nyújtani, amit tudunk, kiadunk magunkból mindent és egy jó eredményt akarunk kihozni
belőle. ”
Shiga Mitsuaki (JPN):
„Az oroszokkal már a Super Finalban is találkoztunk és tudtuk, hogy erős csapat és csak kis
dolgok fognak dönteni. Az eredmény a mi hibáink miatt alakult így, nem tudtuk megszorítani
őket. A célunk a csoportból való továbbjutás, ezért küzdünk. A következő, Egyesült Államok
ellen is hasonlóan kemény mérkőzésre számítunk.”
Yoji Omoto, szövetségi kapitány (JPN):
„Az első negyedben gyengén játszottunk, ezt pedig az oroszok kihasználták. A Super
Finalban megvertük őket és ez volt a célunk ma is, de sajnos nem sikerült. A következő
meccsünkön az Egyesült Államok ellen még nehezebb meccsre számítunk, hiszen ők
fizikálisan is jobbak és gyorsabbak is az oroszoknál.”

