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adidas подкрепя футбола в България с Каменица Фен Купа 

 
аdidas винаги е подкрепял футбола в лицето на големите световни турнири от ФИФА Световна Купа, 
УЕФА Шампионска лига, УЕФА Лига Европа и много други значими футболни първенства за 
професионални играчи. Но немският концерн не остава безучастен и към аматьорския футбол, както 
на глобално, така и на местно ниво.  Точно на такава подкрепа станахме свидетели и в България по 
време на 10тата Юбилейна Каменица Фен Купа. 
 
Като един от основните партньори на най-големия турнир по футбол за аматьори в България, adidas 
осигури висококачествени екипи за всички тимове в полуфиналната фаза, а финалистите се бориха 
за юбилейната Каменица ФЕНкупа в изцяло професионални екипи на немския концерн. 

adidas TANGO 12 - официалната футболна топка на Euro 2012 в Полша и Украйна се превърна в 
официална топка и на Десетото юбилейно издание на Каменица ФЕНкупа, където нашите момчета 
играха с нея както на големия финал така и в срещите за 1-во и 2-ро място от регионалните 
първенства. 

    

Освен пълната спортна екипировка за полуфиналистите и финалистите, adidas раздаде и много други 
награди на „звездите от квартала“ и техните фенове благодарение на специалния футболен 
симулатор за прецизен шут. Всички футболни запалянковци, присъствали на мачовете от Столичния 
регионален полуфинал и на Големия финал в курорт Албена, имаха възможност да тестват и 
демонстрират своя точен удар по движещите се цели разположени върху специалната въртяща се 
платформа.  
 



                                                                           PRESS RELEASE 
 

2 
 

   

Голмайсторите от финалната фаза с 8 попадения бяха двама – Пламен Крумов от Ахелой и Филип 
Филипов от Клетката и голямата награда трябваше да бъде определена чрез жребий. Късметът се 
усмихна на Пламен, който спечели „футболна екскурзия”, а Филип се зарадва на специалната награда 
от adidas – оригинален екип на Милан с името и с автограф на звездата Алешандре Пато и неговите 
съотборници. 

Екип с автографи имаше и за най-спортсменския отбор – Кашкавал турист. Момчетата от Габрово 
получиха екип на настоящия първенец в Шампионската лига Челси с автографи на най-големите 
звезди на тима. 

  

аdidas стана част от най-големия турнир по футбол за аматьори в България и отново затвърди 
позициите си на водещ лидер в спортния свят. Немският концерн и за напред ще продължи своята 
мисия: да подкрепя футбола на световно и местно ниво, предлагайки иновативни спортни продукти за 
професионалисти и аматьори. 
 
Връзки: 
http://news.adidas.com/BG/PERFORMANCE/FOOTBALL  
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Бележки към редакторите: 
 
През изминалия уикенд – 15ти и 16ти септември, на игрищата в комплекс Албена се проведе Големият финал на 
юбилейното 10-то издание на Каменица ФЕНкупа 2012.  
 
Началото на най-оспорваните мачове поставиха специалните гости Йордан Лечков и Трифон Иванов, клубната легенда на 
„Берое“ - Петко Петков, „златната обувка“ - Георги Славков, както и много от партньорите на юбилейното издание на 
Каменица ФЕНкупа. 
 
В рамките на Големия финал на Каменица ФЕНкупа 2012 се проведоха 4 демонстративни игри с футболния симулатор на 
adidas. Общият брой участници в двата дни беше близо 100, а раздадените награди от adidas - 30. Наградите футболен 
органайзер и фланелка се раздаваха на следния принцип: всички записали се играчи имаха по три удара, всеки в различна 
мишена. Участниците с попадения 2 от 3 спечелиха органайзер, а най-добрите с 3 от 3 - фланелка.  
 
Един от двамата голмайстори на Големия финал получи екип на Милан, любезно осигурен от adidas. 
 
Най-спортсменският отбор на Големия финал получи екип на Челси, отново осигурен от adidas. 

Отборът на ВипДент от Пловдив спечели тазгодишното юбилейно издание на Каменица ФЕНкупа, след като отстрани по 
пътя към финала всичките си конкуренти. Финалният мач противопостави бургаския Ахелой срещу пловдивския ВипДент, а 
крайният резултат бе 2:0 в полза на момчетата от Пловдив.  

  

 
NB! Моля, ако използвате този PR материал, изпратете информация на magi@bars.bg, за да можем да отразим публикацията в месечния мониторинг. 
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