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По-високи с adidas adizero f50 
 

Лео Меси и Ариен Робен се изправят в директен сблъсък във втория 
мач от полуфиналите на Световното първенство в Бразилия 2014 

 
Сега или никога, това ще отсъдят двама от най-добрите играчи на Световното първенство по 

футбол в Бразилия, в решителния втори полуфинал на турнира. 

 

Днес аржентинският нападател Лео Меси и Ариен Робен от Холандия се изправят в 

директен сблъсък на терена. И двете футболни величия имат незабравими турнири зад 

гърба си, подсилени от бутонките на adidas adizero f50. Меси и Робен имат общо по между 

си завидните шест награди за играч на мача. Головият актив на двамата е общо шест 

попадения от 25 изтрела към вратата. Допълнително двамата имат и по една асистенция. И 

докато Робен води при соловите нападения (17) на Меси с 7, аржентинецът оглавява 

класацията за подавания в противниковото поле (22), в сравнение с Робен и неговите 17 

паса. 

 

adizero f50 са предпочитаните бутонки на шест от общо деветте най-резултатни играча на 

турнира. Това включва и сензацията на Световното първенство в Бразилия Джеймс 

Родригес. Колумбиецът има цели шест попадения, докато Лео Меси с четири попадения и 

Ариен Робен с три, също продължавата битката си за най-добър играч на турнира. В нея се 

включват и германският нападател Томас Мюлер (4 попадения) и Робин ван Перси (3).  

 

Повече информация на тема футбол може да получите на 

http://news.adidas.com/BG/home/FOOTBALL.  
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За adidas футбол: 

adidas е световен лидер в областта на футбола. Официален спонсор, доставчик и партньор 

на най-важните футболни турнири в света FIFA World Cup™, Купата на конфедерациите на 

ФИФА, на шампионската лига на УЕФА™, на Европейска лига на UEFA™ и Европейското 

първенство на УЕФА. adidas спонсорира някои от най-добрите футболни клубове в света, 

включително Реал Мадрид, Байерн Мюнхен, Милан, Фламенго и Челси. Някои от най-

добрите играчи в света са и лица на adidas – Лео Меси, Гарет Бейл, Мезут Йозил, Дани 

Алвареш, Оскар, Шави, Бастиан Швайнщайгер и Карим Бензема. 
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