Grupa A
2018-08-05 16:30
2018-08-05 19:30
2018-08-08 16:30
2018-08-08 19:30
2018-08-12 16:30
2018-08-12 16:30

Mecz
Nowa Zelandia - Holandia
Francja - Ghana
Holandia - Ghana
Francja – Nowa Zelandia
Holandia – Francja
Ghana – Nowa Zelandia

Stadion
Vannes
Vannes
Vannes
Vannes
Saint-Malo
Concarneau

Grupa B
2018-08-05 13:30
2018-08-05 16:30
2018-08-08 13:30
2018-08-08 16:30
2018-08-12 13:30
2018-08-12 13:30
Grupa C
2018-08-05 16:30
2018-08-05 19:30
2018-08-08 16:30
2018-08-08 19:30
2018-08-12 13:30
2018-08-12 13:30
Grupa D
2018-08-05 13:30
2018-08-05 16:30
2018-08-08 13:30
2018-08-08 16:30
2018-08-12 16:30
2018-08-12 16:30
Ćwierćfinały
2018-06-16 16:00
2018-08-16 19:30
2018-08-17 16:00
2018-08-17 19:30
Półfinały
2018-08-20 16:00
2018-08-20 19:30
Mecz o 3-cie miejsce
2018-08-24 16:00
Finał
2018-08-24 19:30

Mecz
Meksyk – Brazylia
Korea Północna – Anglia
Brazylia – Anglia
Korea Północna – Meksyk
Anglia – Meksyk
Brazylia – Korea Północna
Mecz
Paragwaj – Hiszpania
USA – Japonia
Hiszpania – Japonia
USA – Paragwaj
Japonia – Paragwaj
Hiszpania – USA
Mecz
Nigeria – Niemcy
Haiti – Chiny
Chiny – Niemcy
Haiti – Nigeria
Niemcy – Haiti
Chiny – Nigeria
Mecz
1C – 2D
1A – 2B
1B – 2A
1D – 2C
Mecz
QF1 – QF2
QF3 – QF4
Mecz

Stadion
Dinan-Lehon
Dinan-Lehon
Dinan-Lehon
Dinan-Lehon
Saint-Malo
Concarneau
Stadion
Concarneau
Concarneau
Concarneau
Concarneau
Vannes
Dinan-Lehon
Stadion
Saint-Malo
Saint-Malo
Saint-Malo
Saint-Malo
Vannes
Dinan-Lehon
Stadion
Concarneau
Concarneau
Vannes
Vannes
Stadion
Vannes
Vannes
Stadion
Vannes
Stadion
Vannes

Mecz

GRUPA A

FRANCJA. Gospodynie turnieju oraz
jedne z jego faworytek. Przed dwoma laty w Papui
Nowej Gwineii, Les Bleuettes stanęły na drugim
miejscu podium, wyraźnie ulegając w finale
drużynie Koreii Północnej. Tym razem
podopieczne Gilesa Eyquema celują w końcowe
zwycięstwo w czym wydatnie mają pomóc: atut
własnego boiska oraz niezwykle korzystnie
ułożony terminarz spotkań. Gwiazdy: MarieAntoinette Katoto, Mylene Chavas, Selma Bacha.

GHANA. Afrykanki ostatnimi laty wytrwale
pracują na to by dołączyć do grona stałych bywalczyń MMŚ.
Black Queens uczestniczyły w czterech ostatnich edycjach tej
imprezy, choć jak dotąd ani razu nie udało im się jeszcze
awansować do fazy play-off. Niestety związek piłkarski Ghany
znajduje się obecnie na krawędzi rozwiązania, co z kolei może
mieć wpływ na poziom przygotowania Afrykanek do tego
turnieju. Gwiazdy: Sandra Owusu-Ansah, Olivia Ankoye,
Helena Obeng.

NOWA ZELANDIA. Począwszy od 2006r., dzięki przenosinom Australii do strefy AFC,
drużyna z Oceanii została w zasadzie etetowym uczestnikiem każdego światowego czempionatu w piłce
nożnej. Nie posiadające od lat żadnych poważnych rywalek w obrębie własnej konfederacji, Football
Ferns zazwyczaj równie gładko przechodzą swoje eliminacje…co szybko odpadają z turnieju finałowego.
W sześciu dotychczasowych występach tylko raz - w 2014r.- udało się popularnym Kiwi awansować z
grupy do ćwierćfinału. Gwiazdy: Hannah Blake, Samatha Tahwaru, Dayna Stevens.

HOLANDIA. Ekipa z
Królestwa Niderlandów jest jedną z dwóch
drużyn debiutujących w tym roku na MMŚ.
Udział w turnieju finałowym Oranje
Leeuwinnen wywalczyły sobie awansując do
najlepszej czwórki zeszłorocznych MME.
Warto wspomnieć, iż po drodze pokonały
one ekipy Francji i Anglii, a w półfinale
tamtych zawodów tylko nieznacznie uległy
późniejszym triumfatorkom - reprezentacji
Hiszpanii. Gwiazdy: Joelle Smits, Victoria
Pelova, Lize Kop.

GRUPA B
Korea Północna. Mistrzynie
Świata sprzed 2 lat (podwójne: U17 i U20).
Pochodzące z północnej części Półwyspu
Koreańskiego piłkarki Chollima, dwukrotnie
triumfowały w MŚ U-20 (2006, 2016) co czyni je
trzecią (za Niemcami i USA) najbardziej
utytułowaną drużyną w historii tych rozgrywek.
Pomimo, iż Koreanki grają w zasadzie nową
drużyną tylko w części opartą na złotych
piłkarkach MŚ U-17, to wciąż należy się z nimi
liczyć w tej grupie. Gwiazdy: Kim Pom Ui, Ok Kum
Ju, An Song Ok.

ANGLIA. Niewiele zabrakło a młode piłkarki jednej z
najprężniej rozwiajających się federacji w kobiecej piłce po raz drugi z
rzędu musiałby oglądać młodzieżowe MŚ w telewizji. The Lionesses do
francuskiego turnieju ostatecznie jednak awansowały, choć stało się to
dopiero po barażu ze Szkocją w meczu o piąte miejsce MME. Warto
również odnotować, iż Angielki ostatni raz z grupy wyszły równo
dekadę temu a na MŚ U-20 wygrały dotychczas tylko dwa z łącznie 14
rozegranych spotkań. Gwiazdy: Georgia Stanway, Alessia Russo, Anna
Patten.

MEKSYK. W styczniu bieżącego roku, piłkarki z
Ameryki Centralnej zakończyły trwającą 16 lat dominację
drużyn Północno-amerykańskich w czempionacie U-20 strefy
CONCACAF. El Tri po wcześniejszym triumfie nad Kanadą,
pokonały w finale tych rozgrywek zespół USA, zdobywając przy
tym swój pierwszy tytuł mistrzowski. Znaczny postęp piłkarek
reprezentacji młodzieżowych Meksyku wynika m.in. z ich gry w
profesjonalnej lidze MX Femenil. Restrykcje wiekowe dotyczące
liczby straszych zawodniczek wystepujących w klubach (tylko 4
powyżej U-23) czynią tę ligę naturalna kuźnią młodych talentów.
Gwiazdy: Jacqueline Ovalle, Katty Martinez, Miriam Garcia.

BRAZYLIA. Jedna z czterech ekip, które mają na koncie
udział we wszystkich edycjach MŚ U-20. Przed dwoma laty w Papui
Nowej Gwinei, Canarinhas przełamały w końcu złą passę trzech
kolejnych występów bez awansu z grupy i po raz pierwszy od 2008r.
ponownie wystapiły w ćwierćfinale tejże imprezy. Czy w tym roku
piłkarkom Brazylii uda się ponownie ta sztuka.. przekonamy się już
niebawem, choć wydaje się że i rywalki tym razem nieco silniejsze.
Gwiazdy: Kerolin N., Geyse Ferreira, Thais Reiss.

GRUPA C
USA. Piłkarki z Ameryki Północnej
trzykrotnie triumfowały w rozgrywkach tego
turnieju (2002, 2008, 2012). Czyni je to drugą (obok
Niemiec) najbardziej utytułowaną drużyną MŚ U-20.
Dwa lata temu Stars and Stripes do półfinału
dostały się przysłowiowym rzutem na taśmę i po
generalnie przeciętnych wytępach uplasowały się
ostatecznie na czwartym miejscu. W tym roku
Amerykanki nie są zaliczane do grona faworytek
turnieju, w dodatku po raz pierwszy w historii mogą
mieć problem by wyjść ze swojej grupy. Gwiazdy:
Ashley Sanchez, Savannah Demelo, Kiara Pickett.

JAPONIA. Mistrzynie Azji U-19
wymieniane są w gronie głównych faworytek tego
Mundialu. Dwa lata temu na MŚ w Papui NG,
zwycięski pochód Young Nadeshiko zatrzymał się w
półfinale. Japonki padły tam ofiarą słabego
sędziowania i zamiast występu w finale musiały
zadowolić się brązowymi medalami. Obecna kadra
Japonii składa się głównie ze srebrnych medalistek
MŚ U-17 z 2016r., dodatkowo została przez trenera
Ikedę wsparta piłkarkami pochodzącymi z czołowych
klubów ligi japońskiej. Gwiazdy: Fuka Nagano, Riko
Ueki, Hana Takahashi.

PARAGWAJ. Dwa lata temu piłkarki z Ameryki Południowej zagrały po raz

pierwszy na turnieju MŚ U-20. La Albirroja nie udało się co prawda wyjść z grupy, ale w
swoim debiucie na MŚ zdobyły 3 punkty zaliczając wygraną z druzyną Kostaryki. Drugi z
kolei awans Paragwaju do obecnych finałów MŚ jest pokłosiem przyzwoitych wyników
osiaganych w rodzimej konfederacji przez ich kadry U-17, oraz dobrej transformacji
młodych piłkarek do starszych roczników. Niestety szanse Paragwaju na awans z tej grupy,
również i w tym roku są raczej niewielkie. Gwiazdy: Jessica Martinez, Lice Chamorro,
Fanny Godoy.

HISZPANIA. Trudno uwierzyć, że dla Mistrzyń
Europy U-19, które w ostatnich latach zdominowały rozgrywki
młodzieżowe w UEFA, będzie to dopiero 3 występ w MŚ U-20.
(dwa poprzednie 2004, 2016) 2 lata temu La Rojas odpadły w
ćwierćfinale, po kapitalnym pojedynku stoczonym z przyszłymi
mistzryniami - Koreą Północną. W obecnym turnieju, piłkarki z
Półwyspu Iberyjskiego postrzegane są już jako pełnoprawne
kandydatki do finałowej czwórki, a przez wielu również do
końcowego zwycięstwa. Gwiazdy: Candela Andujar, Patricia
Guijarro, Laia Aleixandri.

GRUPA D

HAITI. Gdyby dwa lata temu ktoś
powiedział, że drużyna Haiti zagra na MŚ U-20 nie
będąc ich gospodarzem…natychmiast wysłano by go
do odpowiedniego lekarza. Tymczasem debiutujące w
tym turnieju Les Grenadieres, w półfinale Mistrzostw
strefy CONCACAF zremisowały z USA ulegając im
dopiero po rzutach karnych, a w meczu o trzecie
miejsce pokonały Kanadę – eliminując ją tym samym z
obecnego turnieju. Ciekawostką jest, iż na sukces
Haitanek składa się m.in. praca naszego rodaka Sheka
Borkowskiego, który w latach 2012-2016 zajmował się
rozwojem tej reprezentacji. Gwiazdy: Nerilla
Mondesir, Rosseline Eloissant, Melchie Dumonay.

CHINY. Piłkarki z Kraju Środka wracają na ten
turniej po 4 letniej nieobecności. W walce o awans na te
zawody Chiny wyeliminowały drużynę Australii, ulegając
jednak wyraźnie lepszym Japonii i Korei Północnej, zajmując
najniższe podium w Mistrzostwach Azji U-19. Od tego czasu
forma Steel Roses nieustannie jednak rośnie a dowodem na to
są dobre wyniki spotkań sparringowych. Przyglądając się bliżej
kadrze szkoleniowej Chin, znajdziemy tam m.in. Nilsa Nielsena
– byłego trenera vice-mistrzyń Europy, który jest asystentem
swojego rodaka Petera Bonde - prowadzącego tę kadrę.
Gwiazdy: Liu Jing, Xie Qiwen, Wang Linlin.

NIGERIA. Jedna z czterech ekip biorących dotychczas udział
we wszystkich odsłonach MŚ U-20. The Falconets w swojej drodze na ten
Mundial, wyeliminowały m.in. reprezentacje Tanzanii, Maroka oraz RPA.
Czy najlepszej drużynie Czarnego Lądu uda się powtórzyć sukces z 2010 i
2014 roku, kiedy to Nigeryjki dotarły do finału tej imprezy - dowiemy się
już w tym tygodniu. Gwiazdy: Rasheedat Ajibade, Adebisi Saheed, Glory
Ogbonna.

NIEMCY. Uczestniczki wszystkich edycji MŚ U-20 i
najbardziej utuytułowana drużyna tego turnieju (obok USA) z trzema
Pucharami zdobytymi w 2004, 2010 i 2014 roku. Dwa lata temu Die
Nationalelf odpadły w ćwierćfinale w pojedynku z Francją. Obecną
kadrę Niemiec cechują jak zwykle dyscyplina i świetne przygotowanie
ale wedle ekspertów brak w niej talentów na miarę Popp czy
Marozsan. Gwiazdy: Giulia Gwinn, Tanja Pawollek, Janina Minge.

