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- סגנית מנצחת  17:003 21

- סגנית מנצחת  21:00434
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לוח משחקים

רוסיה - ערב הסעודית מצרים - אורוגוואי18:001 צרפת - אוסטרליה15:001 13:003

ארגנטינה - איסלנד 16:004 מרוקו - איראן 18:002

פרו - דנמרק 19:003 פורטוגל - ספרד 21:002

קוסטה ריקה - סרביה 15:005

גרמניה - מקסיקו 18:006

ברזיל - שווייץ 21:005

שבדיה - ד.קוריאה 15:006

בלגיה - פנמה 18:007

אנגליה - תוניסיה 21:007

פולין - סנגל 15:008

קולומביה - יפן 18:008

רוסיה - מצרים 21:001

פורטוגל - מרוקו 15:002

אורוגוואי - ע.הסעודית 18:001

איראן - ספרד 21:002

צרפת - פרו 15:003

דנמרק - אוסטרליה 18:003

ארגנטינה - קרואטיה 21:004

ברזיל - קוסטה ריקה 15:005

ניגריה - איסלנד 18:004

סרביה - שווייץ 21:005

15:007 בלגיה - תוניסיה

גרמניה - שבדיה 18:006

ד.קוריאה - מקסיקו 21:006

קרואטיה - ניגריה 22:004

- סגנית מנצחת  17:001 34

סנגל - קולומביה 17:00

אנגליה - בלגיה 21:00

פנמה - תוניסיה 21:00

יפן – פולין 17:008

8

7

7

ד.קוריאה - גרמניה 17:005

מקסיקו - שבדיה 17:005

21:006 סרביה - ברזיל

שווייץ - קוסטה ריקה 21:006

דנמרק – צרפת 17:003

אוסטרליה – פרו 17:003

ניגריה – ארגנטינה 21:004

איסלנד – קרואטיה 21:004

אורוגוואי - רוסיה 17:001

ע.הסעודית - מצרים 17:001

איראן - פורטוגל 21:002

ספרד - מרוקו 21:002

אנגליה - פנמה 17:007

יפן - סנגל  17:008

פולין - קולומביה 21:008

- סגנית מנצחת  21:00122
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- סגנית מנצחת  17:005 56

- סגנית מנצחת  21:00766
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