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adidas и Мексиканската футболна федерация представят 

новия национален екип за гостуващите мачове 

 
Традиции и иновации залягат в основата на екипа, създаден специално за гостуващите 

мачове на мексиканските национали на Световното първенство в Бразилия през 2014 г. 

 

Мексико Сити, 14 февруари 2014 г. – adidas представи официалния екип за гостуващите мачове 

на националния отбор на Мексико за Световната купа в Бразилия 2014.  

 

Новата униформа, която мексиканските национали ще носят като гости на Мондиала, се 

отличава с иновативна комбинация от червено и черно, предлагаща различни 

интерпретация на класическите тениски от предишни световни шампионати. Това съчетание 

от цветове е използвано за първи път в Уругвай през далечната 1930 г. и присъства на 

екипите на отбора до Купата в Швеция през 1958 г. 

 

 

 

Червеният цвят на тениската отдава почит към страстта, обединението и бойния дух, 

инкорпорирани в червеното на мексиканския флаг. Дизайнът на тениската е завършен с 

черни елементи около  V-образното деколте, ръбовете на ръкавите и традиционните три 

черти на adidas, което придава допълнителна елегантност на дизайна. 
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Гербът е двуцветен и е разположен на височината на сърцето. Под него, черната резбирана 

графика е повторена и в нежни червени тонове по цялото продължение на тениската. 

 

Цветовете на мексиканския флаг присъстват на гърба на футболната униформа в лента под 

раменете, в рамките на която думата “México” е изписана в зелено, бяло и и червено. 

Тениската е допълнена от черни шорти и червени чорапи. 

 

По подобие на домакинския екип, този за гостуващите двубои е разработен с технологията 

adizero,  правеща униформите най-леките в историята, което дава на играчите допълнително 

конкурентно предимство на терена. 

 

Присъединете се към футболните дискусии във Facebook на 

www.facebook.com/adidasfootball   и в Twitter на @adidasfootball.  Допълнителна 

информация ще намерите на http://news.adidas.com/BG/home/FOOTBALL.  

 

 

За аdidas футбол 

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

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

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

първенство на УЕФА. аdidas спонсорира някои от най-добрите футболни федерации в 

световния футбол, включително Испания, Аржентина, Германия, Япония, Русия, Колумбия, 

Мексико и Нигерия. Спортният бранд подкрепя някои от най-добрите клубове в света, 

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

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

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