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Интервю с играч на adidas за четвъртфинала на Световното пъвенство Бразилия 2014 

Брайън Руиз, нападател, Коста Рика 
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Сбъдната мечта ли е товас световно първенство за Коста Рика? 
 
До този момент изживяването е неверотно, а едва ли мого хора са предполагали колко 
далеч можем да стигнем. Бяхме в една група с три отбора, които са печелили 
първенството и някои фантастични играчи, но през цялото време бяхме сигурни в 
уменията си. Мисля, че представянето ни доказа това, особено в мачовете срещу Уругвай 
и Италия. Страхотно е да бъдеш част от това и се надявам, че феновете удома също се 
радват. Чака ни тежък мач срещу Холандия, но като отбор чувстваме, че може да стигнем 
и по-далеч. 
 
Нека се върнем към груповата фаза. Къде е ключа към  успеха ви? 
 
Винаги сме били уверени. Беше много вашно да се възползваме от шансовете си, защото 
трябваше да бъдем търпеливи срещу отбори, които най-вероятно щаха да имат повече 
притежание на топката от нас. Така и направихме. Треньорският състав са брилянтни и 
найстина си бяха написали домашното по отношение на опозицията. Играхме силно и 
резултатите са ясни. 
 
Беше ли специален голът Ви срещу Гърция? 
 
Моментът беше незабравим. Да отбележиш гол на Световно първенство е едно от 
нещата, които се помнят цял живот. Когато дербитата са напечени и един гол те дели от 
победата, правят нещата още по-хубави. Мачът беше тежък и заслужено победихме. 
 
 
Разкажете ни за изпълнението на дузпи. Тренировките ли са най-важното при тях? 
 
Това че вкарахме и петте си дузпи показва колко сме уверени. Не е тайна, че тренирахме 
много за дузпи и това си личи. Дузпите са еднакво изнервящи за феновете и играчите.  
 
Един от вашите играчи бе изгонен по време на мача с Гърция. Това направили работата 
ви по трудна 
 
Първо, ние много съжаляваме за Оскар, той игра страхотно до момента. Оскар отбеляза 
срещу Уругвай и беше един от топ играчите ни. Жалко е, че ще бъде начаказ за мача с 
Холандия, но ние трябва да се правим и без него/. Естествено, че това направи нещата 
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малко по-трудни, но накрая всички видяха колко ефективна е била физическата ни 
подготовка. 
 
Колко далеч можете да стигнете? 
 
Движим се стъпка по стъпка, за нас всеки мач е като финал. 
 
Спирането на Арсен Робен ли е ключът към заглушаване на Холадия? 
 
Представянето му на мача с Испания беше неземно! Той е един от най-добрите играчи и 
може да отбелязва от всяка позиция на терена. Но не можем дасе фокусираме само върху 
него заради другите играчи като Робин ван Перси, Уелси Снайдер и Мемфис Дипей. Те са 
много силен тим и трябва да дадем най-доброто от себе си за да спечелим. 
 
Какво е усещането да бъдеш капитан за страната си? Натоварващи ли е?  
 
Да бъдеш капитан на отбора на страната си е най-голямата част за всеки футболист и се 
гордея, че ми беше дадена тази отговорност. Не гледам натова  като на нещо 
натоварващо.  
 
 

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. 

 

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

Мира Гатева | PR Manager 

0894 30 69 69 | mira.gateva@ogilvy.bg  
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