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adidas представя екипа за гостуващите мачове на Японската 
футболна асоциация 

 
За първи път футболният екип е решен в жълто 

 

24 февруари 2014 г. adidas и Японската футболна асоциация представиха новия официален 

екип за гостуващите мачове на националния отбор на Япония, подготвящ се за 

предстоящото Световното първенство в Бразилия през 2014 г. 

 

Екипът за първи път включва жълтия цвят, същевременно запазвайки непокътната 

ключовата дизайнерска концепция ENJIN  (“скупчване”, „събиране в кръг”)  на домакинския 

екип. Решението жълтото да бъде възприето като основен цвят е отражение на желанието 

на Япония бразилците да се присъединят към ентусиазираните японски фенове в 

подкрепата им към японския национален тим. 

 

 

 

В допълнение към жълтото можем да видим и червено, символизиращо думата KESSOKU 

(„връзка”, „обединение”). На гърба на футболната униформа adidas включва и ярки 

флуорисцентни цветове, допринасящи за по-силното присъствие на играчите на терена, в 

комбинация с познатото ни „японско синьо”, оцветяващо трите линии на логото и ръба на 

двата ръкава. 
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От ляво на гърдите, 11 линии тръгват от емблемата като централен акцент. Това изобрязява 

начина, по който играчите се разделят, за да заемат позициите си на терена непосредствено 

преди началото на мача. 11-те линии, символизиращи концепцията „ENJIN”, присъстват и на 

чорапите. 

 

Както и в предната версия на екипа, японският флаг е изложен отляво на гърдите и на 

новата тениска, ефективно продължавайки „ДНК-то” на японските национални униформи. 

Той е избродиран от нишки, изтъкани от  екипите, носени от предишните отбори на Япония 

– гаранция, че историята и гордостта на старите футболни тимове ще се пренесе и на 

Мондиала в Бразилия. 

 

Тениската за гостуващите мачове на националния отбор е базирана на концепцията adizero 

la-ito, използваща ултралек полиестер, който спомага за впечатляващата лекота на 

тениската от едва 90 грама. 

 

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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