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pojemność: 42 000
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pojemność: 45 000

Stadion Volgograd Arena
Wołgograd
pojemność: 45 500

Senegal nie jest łatwym przeciwnikiem. Choć dopiero drugi raz pokazują się na Mistrzostwach 
Świata, to jednak ich występ w Korei i Japonii trudno nie zaliczyć do udanych. Pokonanie Szwecji 
oraz wejście do ćwierćfinału dowodzi tego, że zawodnicy z Senegalu będą trudnym orzechem 
do zgryzienia dla podopiecznych Adam Nawałki. Wystarczy wymienić gwiazdę drużyny - Sadio 
Mane, autora najszybszego strzelonego hattricka w Premier League (2 minuty i 42 sekundy) i 
można się niepokoić jak poradzą sobie z nim nasi obrońcy. 
Ciekawostki:
- Zawodnicy Senegalu są młodsi o Polaków o ponad półtora roku
- Krótko reprezentację Senegalu trenował Henryk Kasperczak
- Wg danych FIFA, Senegal to druga najsilnijesza drużyna Afryki

SENEGAL
19 czerwca (wtorek), godz. 17, Moskwa

POLSKA - SENEGAL

24 czerwca (niedziela), godz. 20, Kazań

POLSKA - KOLUMBIA

28 czerwca (czwartek), godz. 16, Wołgograd 

POLSKA - JAPONIA

Zdecydowanie najtrudniejszym przeciwnikiem biało-czerwonych w grupie H będą przedsta-
wiciele Ameryki Południowej, a szkoleniowcem naszych grupowych rywali jest Argentyńczyk 
Jose Nestor Pekerman. Najczęściej Kolumbijczycy występują w ustawieniu 4-2-3-1 z szybki-
mi skrzydłowymi oraz bocznymi obrońcami, którzy często dublują ich rolę, grając bardzo ofen-
sywnie. Centralną postacią jest James Rodriguez, który dyktuje tempo gry. Z nimi 24 czerw-
ca zagramy w Kazaniu w drugim meczu fazy grupowej, czyli prawdopodobnie decydującym  
o awansie bądź pożegnaniu z turniejem. Na poprzednim mundialu „Los Cafeteros” osiągnęli naj-
lepszy wynik w historii kraju, docierając do ćwierćfinału. Wówczas James Rodriguez zdobył Złotego 
Buta, a turniej skończył z 6 golami i 2 asystami.
Ciekawostki:
- Reprezentacja Kolumbii zagra po raz szósty na mundialu
- Reprezentacja Kolumbii raz sięgnęła po puchar Copa América w 2001 roku

KOLUMBIA

Reprezentacja Japonii trenowana przez Vahida Halilhodžića może być naszym przeciwnikiem 
w meczu o wszystko. Mogąca pochwalić się najlepszym bilansem bramkowym oraz przegra-
li w czasie eliminacji tylko dwa mecze. Dodatkowo, bośniacki szkoleniowiec mocno przygoto-
wywał swoich zawodników specjalnie do pokonania Polski, trenując z drużynami grającymi w 
podobnym stylu. Chociaż trudno znaleźć w japońskiej drużynie międzynarodowe gwiazdy na 
miarę Lewandowskiego, to trudno odmówić Shinji’emu Kagawie umiejętności - w Bundeslidze  
w tym sezonie strzelić 17 bramek. 
Ciekawostki:
- Japonia czterokrotnie sięgała po tytuł Mistrza Azji (1992, 2000, 2004, 2011)
- Ostatni raz grała z Polską w 2002 roku i wygrała 2:0 
- Reprezentacja Japonii zagrała na pięciu ostatnich mundialach ( dwukrotnie docho-
dząc do 1/8 finału )
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Tabela wyników grupy HGrupa H - rywale Polaków:

Zdecydowanie najtrudniejszym przeciwnikiem biało-czerwo-
nych w grupie H będą przedstawiciele Ameryki Południowej,  
a szkoleniowcem naszych grupowych rywali jest Argentyńczyk 
Jose Nestor Pekerman. Najczęściej Kolumbijczycy występu-
ją w ustawieniu 4-2-3-1 z szybkimi skrzydłowymi oraz bocz-
nymi obrońcami, którzy często dublują ich rolę, grając bardzo 
ofensywnie. Centralną postacią jest James Rodriguez, który 
dyktuje tempo gry. Z nimi 24 czerwca zagramy w Kazaniu w dru-
gim meczu fazy grupowej, czyli prawdopodobnie decydującym  
o awansie bądź pożegnaniu z turniejem. Na poprzednim mun-
dialu „Los Cafeteros” osiągnęli najlepszy wynik w historii kraju, 
docierając do ćwierćfinału. Wówczas James Rodriguez zdobył 
Złotego Buta, a turniej skończył z 6 golami i 2 asystami.
Ciekawostki:
- Reprezentacja Kolumbii zagra po raz szósty na mun-
dialu
- Reprezentacja Kolumbii raz sięgnęła po puchar Copa 
América w 2001 roku

Reprezentacja Japonii trenowana przez Vahida Halilhodžića 
może być naszym przeciwnikiem w meczu o wszystko. Mogąca 
pochwalić się najlepszym bilansem bramkowym oraz przegra-
li w czasie eliminacji tylko dwa mecze. Dodatkowo, bośniacki 
szkoleniowiec mocno przygotowywał swoich zawodników spe-
cjalnie do pokonania Polski, trenując z drużynami grającymi  
w podobnym stylu. Chociaż trudno znaleźć w japońskiej drużynie 
międzynarodowe gwiazdy na miarę Lewandowskiego, to trudno 
odmówić Shinji’emu Kagawie umiejętności - w Bundeslidze  
w tym sezonie strzelić 17 bramek. 
Ciekawostki:
- Japonia czterokrotnie sięgała po tytuł Mistrza Azji (1992, 
2000, 2004, 2011)
- Ostatni raz grała z Polską w 2002 roku i wygrała 2:0 
- Reprezentacja Japonii zagrała na pięciu ostatnich mun-
dialach ( dwukrotnie dochodząc do 1/8 finału )

Senegal nie jest łatwym przeciwnikiem. Choć dopiero drugi 
raz pokazują się na Mistrzostwach Świata, to jednak ich występ  
w Korei i Japonii trudno nie zaliczyć do udanych. Pokonanie 
Szwecji oraz wejście do ćwierćfinału dowodzi tego, że zawodni-
cy z Senegalu będą trudnym orzechem do zgryzienia dla pod-
opiecznych Adam Nawałki. Wystarczy wymienić gwiazdę dru-
żyny - Sadio Mane, autora najszybszego strzelonego hattricka 
w Premier League (2 minuty i 42 sekundy) i można się niepokoić 
jak poradzą sobie z nim nasi obrońcy. 
Ciekawostki:
- Zawodnicy Senegalu są młodsi o Polaków o ponad pół-
tora roku
- Krótko reprezentację Senegalu trenował Henryk Ka-
sperczak
- Wg danych FIFA, Senegal to druga najsilnijesza drużyna 
Afryki
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Terminarz występów Polaków

19 czerwca (wtorek), godz. 17, Moskwa

Polska - Senegal

24 czerwca (niedziela), godz. 20, Kazań 

Polska - Kolumbia 

28 czerwca (czwartek), godz. 16, Wołgograd 

Polska - Japonia
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