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Разкажете ни за представянето на Колумбия до момента. Очаквахте ли да се 
представите толкова добре? 
 
 
Започнахме много добре и представянето ни като отбор е брилянтно. Не беше изненада, 
защото знаем, че сме качествени играчи. Също така знаехме, че трябва да започнем 
силно, защото имаше много силни отбори в групата ни. Победата ни над Гърция ни 
вдъхна доверие. Следващият ни мач ще бъде найтежкия до този момент, срещу Бразилия 
като домакин. 
. 
 
Нека скочим директно на мача с Бразилия. Уверени ли сте? 
 
С оглед на представянето ни, би трябвало да сме. Очевидно е, че Бразилия са много силен 
отбор, но ще бъдат под голямо напрежение.  
 
Бразилия са събрали отбор от големи играчи. Кой мислите е най-голямата заплаха? 
 
 
Може би ще ви очуди, но ще посоча Оскар, който е фантастичен футболист. Той е много 
умен с топката и има страхотно темпо. Също така е много трудно да го следиш. Някои от 
защитниците на Бразилия обичат да играят и в нападение и трябва да им отрежем тази 
възможност. 
 
В момента водите в класацията за най-много асистенции. На какво се дъжи това? 
 
Други играчи използват възможностите, които им давам! Сега сериозно – всичко опира до 
това отборът да играе добре. Радвам се, че се справям добре и помагам на отобора си да 
печели. Очевидно това, че имаме Джеймс Родригес в отбора помага – той е фантастичен 
играч. 
 
Говорейки за голове, сигирно е сбъдната мечта да отбележите за Япония? 
Беше страхотно! Беше им много важен гол. Мечатал съм да отбележа на Световно 
първенство от дете. 
. 
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Как мислите, че се справихте срещу Уругвай в предишния мач? 
 
Играхме добре като отбор и си заслужихме победата. Джеймс Родригес си заслужи 
славата с този гол, който отбеляза. Дискутирахме как трябва да играем предварително и 
какво точно трябва да направим за да победим. 
 
 
Говорите за доброто представяне на отбора. Колко добре сте се сработили? 
 
Последните няклко седмици бяха много добри и атмосферата по време на тренировките е 
страхотна. Знаехме, че може да имаме страхотен турнир и здравата работа започва да се 
отплаща. Повечето играчи не са имали възможност да играят на свтовно първенство и 
затова искаме да се възползваме максимално от възможността. 
 
Колко е важен опита, които има Хосе Пекерман? 
 
Той е много добът треньор и знае как да вземе максимума от всеки играч. Някои хора 
забравят, че това е първият  път когат Колумбия се касира за Световно първенство от 16 
години насам. Това се случи благодарение от него! 
.  
 

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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