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A 13-16. helyért
W25
Brazília-Dél-Afrika 10-5 (3-1, 2-1, 3-1, 2-2)
Eduardo Abla, szövetségi kapitány (BRA)
„A játékosok megpróbáltak a korábbi mérkőzéseken elkövetett hibákból tanulni, és a
gyakorlatban javítani azokon. Ez különösen a fiatal játékosoknak volt rendkívül hasznos,
hiszen rendkívül fiatal csapatunk van. Jó érzés volt nyerni.”
Victoria Chamorro, kapus (BRA)
„Rendívül magabiztosan érkeztünk a meccsre, és bár az előző napokban meglehetősen
keményen kellett harcolnunk, ma mindenképp jó tapasztalatokkal szerettünk volna távozni.
Ez volt az első mérkőzés, amit megnyertünk a torna során. Bár akadt néhány hibánk a
védekezés és támadás során is, a végeredmény az, ami számít, és sikerült nyernünk.”
Samuel Gareth, szövetségi kapitány (RSA)
„Nem ez volt a legjobb teljesítményünk a világbajnokságon, voltunk már jobbak is. Úgy
gondoltam, van esélyünk megverni a brazil válogatottat, ám nem hajtottuk végre terveinket
megfelelően. Gyakorlatilag könnyedén nyertek ellenünk, mert nem abban a struktúrában
játszottunk, amelyben esélyünk lenne a győzelemre. A kivitelezés rendkívül fontos
sarokpont, ha lehetőségünk akad, feltétlen jól kell véghez vinni terveinket, hogy
nyerhessünk.”
Nicola Barrett, 11 (RSA)
„Rendkívül nehéz mérkőzés volt a mai, az ellenfél a fizikai erejére próbált támaszkodni, ez
nekünk nem igazán feküdt. Nem erre az eredményre számítottunk, és sajnos akadt némi
kommunikációs probléma is a csapaton belül. Minden tőlünk telhetőt megtettünk, így előre
tekintünk. Maga az esemény fantasztikus, igazi fénypontja az életemnek. Egy olyan kicsi
országból érkezve, mint Dél-Afrika, a nézők támogatása rendkívüli.”

W26
Japan-Kazakhstan 17-8 (3-1, 2-1, 7-4, 5-2)
Arima Yumi, 2 (JPN)
„Az előző mérkőzések után ma kifejezetten a lövésekre koncentráltam, örülök, hogy négyet
is gólra tudtam váltani. A tény, hogy ma nyertünk, örömteli, de nem dőlhetünk hátra,
folyamatosan jobbá és jobbá kell válnunk.”
Katho Hideo, szövetségi kapitány (JPN)
„Véleményem szerint a kazah lövések nem voltak elég erősek. Tisztában vagyunk vele, hogy
nekünk is akadtak gyengeségeink, így a következő mérkőzésre készülve az a feladatunk,
hogy megtaláljuk és korrigáljuk ezeket.”
W27
Kanada-Új-Zéland 16-3 (5-1, 4-1, 3-0, 4-1)
Theoharis Pavlidis, szövetségi kapitány (Kanada):
"Nagyon elégedett vagyok a csapattal, mivel a lányok pontosan úgy csináltak mindent,
ahogyan mi azt begyakoroltuk. Az elejétől fogva nagyon komolyan vettük a játékot, a saját
szabályainkat követtük, és ezek után minden ment, mint a karikacsapás.Az új-zélandi csapat
nem volt számunkra nagyon komoly ellenfél, de a következő ellenfelünk az lesz. Kemény
kihívás lesz számunka Budapesten játszani a magyarok ellen."
Angela Winstanley-Smith, szövetségi kapitány (Új-Zéland):
„Kemény mérkőzés volt és Kanada nagyon jól játszott. Természetesen csalódott vagyok, nem
hoztuk azt a formánk, amelyiket szerettük volna. Igazán büszke vagyok a lányokra, hogy
eljutottunk ideáig. Ez mindenképp pozitív.”
Elyse Lemay-Lavoie (Kanada):
„A mai egy könnyű mérkőzés volt számunkra, a elöl és hátul is jól teljesítettünk. Ezt kell
folytatnunk és bizonyítanunk a legközelebbi alkalommal is. Nagyon össze kell dolgoznunk
egészen a végéig, igazi csapatjátékra lesz szükség. Nehéz lesz, agresszívnek kell lennünk és
a legjobb formánkat hoznunk.”
W28
Kína-Spanyolország 5-13 (2-1, 1-4, 1-5, 1-3)
Miguel Oca Gaia, szövetségi kapitány (Spanyolország):
„Elégedettek vagyunk az eredménnyel. Kemény játék volt. Lassan kezdtünk és nem voltunk
elég ütősek, de aztán magunkra találtunk, aminek nagyon örültem. A mérkőzés során végig

irányítottunk, jó volt a védelmünk. A következő meccs teljesen más lesz, nagyon jók és
szervezettek a görög játékosok. A legjobb formánkat kell hozzuk, hogy nyerni tudjunk.”
Marta Bach Pascual (Spanyolország):
„Számunkra a világbajnokság ma kezdődött el, ez olyan volt nekünk, mint egy döntő.
Nagyon magabiztosak vagyunk, jól védekeztünk a játszma során végig. Nagyon magas
színvonalúak a mérkőzések, nem lesz egyszerű dolgunk a folytatásban sem. Ha úgy játszunk
mint ma, úgy érzem, sikeresek leszünk.”
Dali Gong, szövetségi kapitány (Kína):
"Az egyik legfontosabb ok, ami miatt ma veszítettünk, az az, hogy csapatunk fiatal
játékosokból áll, akiknek még nincs elegendő tapasztalatuk."
W29
Hollandia-Oroszország 10-11 (2-4, 4-3, 2-3, 2-1) - óvás alatt
Arno Havenga, szövetségi kapitány (holland):
„Az a helyzet, hogy óvást nyújtottunk be egy szabálytalan időkérés miatt. Az oroszok kérték,
de abban a pillanatban nálunk volt a labda, és ha a szabályokat nézzük, büntetőt kellett
volna a mi javunkra ítélni. Holnap reggelre kapunk választ ebben az ügyben. Azt gondolom,
hogy a meccsen nem voltunk képesek olyan teljesítményt nyújtani, mint amilyenre képesek
vagyunk, nem így akartunk játszani, beismerem, hogy nem voltunk elég jók.”
Nomi Stomphorts (holland):
„Nagyon fáj a vereség. Azt hiszem, egész jól játszottunk, de nagyon rosszul kezdtünk.
Egyébként is, az oroszok ellen mindig nagyon óvatosnak kell lenni. Az első két negyedben
vesztettük el a meccset, nem figyeltünk eléggé, túl sok gólt kaptunk. Ezek után mindig
harcolnunk kellett azért, hogy visszakapaszkodjunk, ez történt a végén is, és nem maradt
már elég időnk. Azt hiszem, igazából saját magunk ellen játszottunk. Mindig egy pillanatnyi
késésben voltunk, és aztán késve kezdtünk játszani is. Harcosabbak voltak nálunk és jobban
akartak nyerni, mint mi. Nagyszerű csapatunk van, normálisan az éremért kellett volna
játszanunk, de ma az orosz csapat, jobb volt nálunk.”
Evgenii Berezin, másodedző (orosz):
„Tudtuk, hogy ez egy nehéz meccs lesz. Hollandia nagyszerű csapat, igazi csoda, hogy
negyeddöntőbe jutottunk, de hát ilyenek a világbajnokságok. A lányok nagyon jól kezdték a
meccset, de később kiestünk a ritmusunkból, két-három fontos gólhelyzetet kihagytunk,
ezzel hagytuk a hollandokat, hogy megközelítsenek minket. A végén áttörtük a kemény és
kiváló holland védelmet, gólt szereztünk, miközben az utolsó pillanatban hárítottuk a
holland kísérletet. A legfontosabb az, hogy negyeddöntőben vagyunk és a csapatunk
megmutatta mire képes.
Ekaterina Prokofyeva (orosz):

„A tőlem telhető maximumot adtam, és mindent úgy csináltam, ahogy a meccs elején
megterveztük. Hollandia kemény csapat, úgyhogy a mérkőzés is kemény volt. Ránk akarták
kényszeríteni a ritmusukat, de nem sikerült. Következő ellenfelünk Olaszország lesz, nagyon
erős együttes, ismerjük őket, ők is minket, remélem nagyon jó meccs lesz.”
W30
Franciaország-Ausztrália 2-16 (0-5, 0-4, 1-1, 1-6)
Florian Bruzzo, szövetségi kapitány (Franciaország):
„Ezt a meccset elvesztettük, de a folytatásban ugyanúgy harcolunk majd, mintha az első
meccsünk lenne. A lányok meg próbálták végrehajtani azt, amit kértem tőlük, de nagyon
messze voltunk az ellenféltől, esélyük sem volt.”
Aurelie Battu (Franciaország):
„Az ausztrálok nagyon támadólag léptek fel, állandóan nyomás alatt voltunk, nagyon nehéz
volt játszani ellenük. Vesztettünk ma este, de a csapatunknak van jövője. Tizenkilenc éves
vagyok csupán, nekem nagyon nagy élmény, hogy itt lehetek ezen a nagyszerű
világbajnokságon.”
Athansios Kechagias, szövetségi kapitány (Ausztrália):
„Nem mondhatom, hogy ezen a szinten vannak még könnyű meccsek, de azért ezúttal
számítottunk a győzelemre. Jó volt látni néhány fiatalabb játékosunkat, akik képesek voltak
úgy játszani már, mint az idősebbek, gólt lőni és jó döntéseket hozni. Az amerikaiakkal
mindig nagy versengésben vagyunk, a múltban sokat játszottunk egymás ellen.
Pillanatnyilag ők a címvédők, úgyhogy igazi kemény meccs lesz ellenük. Legjobb
formájukban vannak, nagyon fel fogunk készülni a találkozóra.”

