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НОМИНАЦИИТЕ ЗА ЗЛАТНАТА ТОПКА НА ADIDAS ЗА 
БРАЗИЛИЯ 2014 СА ВЕЧЕ ЯСНИ 

 
  

Списъкът от десет играча, номинирани за престижната награда 

бе обявен в Twitter на @brazuca 
 
  
 

Днес adidas разкри списика с десет играча, номинирани за Златната топка на Световното 

първенство по футбол в Бразилия 2014. Отличието, спонсорирано от adidas от самото начало през 

1982 г., се връчва на на най-добрия играч на турнира, избран от FIFA Technical Study Group (TSG), а 

победителят ще бъде обявен на финала на турнира, повреме на церемонията по 

награждаванията. 

 

По време на първенството станахме свидетели на фантастични индивидуални представяния, като 

изредените по-долу футболисти се откроиха най-ярно по време на турнира. Номинираните за 

Златната обувка на adidas са: 

 

Анхел ди Мария – След страхотния си сезон с Реал Мадрид, Ди Мария се превърна в ключов играч 

за отбора на Аржентина. В новата за него роля на полузащитник, той атакуваше със страхотно 

темпо и има 21 изтрела към вратата. Анхел ди Мария отбеляза и решаващия гол за победата над 

Швейцария, благодарение на който не се стигна до дузпи. 

 

 

Матс Хумелс – Хумелс беше един от най-добрите централни защитници по време на Световното 

първенство, показвайки сила и бързина, и заформяики запомнящо се партньорство с Жером 



                                               Информация 
                                                
Боатенг. Хумелс отбеляза решаващия гол за победата с 1-0 срещу Франция на полуфиналите, и 

беше описан като „Германската машина“. 

 

Тони Крос – В Бразилия Крос се доказа като един от най-добрите полузащитници. Той бе основна 

част от немската футболна машина с 85% успеваемост на подаванията, асистирайки за четири 

гола, както и обелязвайки две попадения на фанстатичната победа на тима на полуфиналите. 

 

Филип Лам – Един от най-постоянните защитници в световния футбол, Лам беше използван в 

традиционнатаси роля на десен защитник, както и централен полузащитник. Той беше 

незаменима част от отбора на Германия, играейки всяка минута от тяхната кампания за Бразилия 

2014. Той доказа и продуктивността си в атака, осигурявайки две асистенции.  

 

Хавиер Масчерано – Масчерано подкова Аржентинската полузащита с истинска класа по време на 

турнира и осигури 100-я си мача за националния отбор. Той игра над 600 минути, като осъществи 

478 паса – повече от всеки друг играч. Последното му единоборство срещу Ариен Робен по време 

на полуфинала показа колко важен бе той за отбора на Аржентина. 

 

Лео Меси – Продължавайки да бъде във върхова форма, Меси спечели четири награди за Играча 

на мача, отбеляза четири попадения и асистира на Анхел ди Мария за победния гол срещу 

Швейцария. Той продъжаваше да играе на ниво, дори при нарастващото напрежение, водейки 

Аржентинра към финала, затвърждавайки статуса си на легенда. 

 

Томас Мюлер – Мюлер се представи сензационно по време на Световното първенство през 2010 

г., продължавайки фантаситчното си представяне и през тази година с пет гола и три асистенции. 

Той отбеляза фантастичен хетрик срещу Португалия, както и попадения срещу САЩ и Бразилия. 

Многообразието му като играч беше решаващо за Германия и го превърна в кошмар за всеки 

защитник.  

 

Неймар – До момента, в койте не бе контузен, Златното момче на Бразилия имаше страхотно 

представяне на турнира, помагайки на Бразилия да излезе от груповата фаза и да достигне до 

полуфиналите.  Показвайки асортимента си от качества пред головата линия, Неймар успя да 

защити репутацията си. 
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Ариен Робен – Робен показа превъзходството си на терена по пътя към полуфиналите, 

отбелязвайки три важни гола. Той постави рекорда за най-висока скорост при водене на топката и 

отбеляза най-голям солови навлизания в противниковата половина – 17. Робен бе незаменима 

част от отбора си и при фантасичното представяне на първия мач за турнира срещу Испания.  

 

Хамес Родригес – Сензацията на турнира, Хамес омагьоса зрителите и защитниците с уменията си. 

Той отбеляза шест попадения, включително един от най-добрите голове на турнира срещу 

Уругвай, повеждайки Колумбия към четвъртфиналите. 

 

 

Шортлистът бе представен ексклузивно на Twitter канала @brazuca, за първи път в историята. 

@brazuca забавляваше феновете по време на тунира, отбелязвайки 3 млн. последователя. 

 

 

 

Златната обувка на adidas се връчва на най-добрите играчи на Световното първенство от 1982 г. 

насам. Първият награден е Паоло Роси, а величия като Диего Марадона, Ромарио, Роналдо и 

Оливър Кан също носят наградата. Последният носител на отличието е Диого Фурлан от турнира в 

ЮАР през 2010. На спечелилите второ и трето място се връчават Сребърната и Бронзовата топка. 
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Носителите на тези отличия включват Давид Вила, Фабио Канаваро, Давор Шукер и Христо 

Стойчков.  

 

Наградата ще бъде връчена по време на церемонията по награждаването на турнира, в случай че 

наградените са част от отборите, играли на финала. В противен случай церемонията ще се състой 

на по-късна дата. 

 

Повече информация на тема футбол може да получите на 

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

 

 

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. 

 

За контакт: 
Мира Гатева | PR Manager 
0894 30 69 69 | mira.gateva@ogilvy.bg 
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