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Новите обувки на аdidas издигат уличния футбол на ново ниво 

ACE 16+ TKRZ осигуряват по-добри състезателни предимства на футболистите 

в градски и улични условия 

 

Херцогенаурах, 27 ноември 2015 – Футболистите с ACE на аdidas са известни с това, че 

контролират играта. За тях е дебютът на ACE 16+ TKRZ, който е създаден, за да пренесе 

контрола от зеления терен на улицата и малките игрища. Това е първата обувка за по-добро 

представяне на елитния уличен футболист. Ако за футболните звезди са от значение головете и 

асистенциите, то уличните играчи живеят за различната техника на играта. Това е обувката, с която 

те могат да осъвършенстват трикове, за да контролират играта на улицата. 

Новите ACE 16+ TKRZ от аdidas имат революционна TKRZ CTRL/FRAME външна част на подметката, 

която ще ви осигури абсолютен контрол на малките игрища. Подметката е специално създадена за 

ускорение, внезапно спиране и рязка смяна на посоката – всичко, което ви е необходимо, за да 

надиграете защитниците. Горната част на TKRZ предлага на играча възможността да усети топката 

най-добре, а панелите се сливат с подметката, така че играчите да имат постоянен 360-градусов 

контрол върху топката при всички финтове. Специалният език на TKRZ осигурява компресия около 

крака, за максимална стабилност и комфорт при игра. 

В adidas знаят, че футболистите по уличните терени имат различен подход от тези на "зеления 

килим". Затова в създаването на ACE 16+ TKRZ участват най-добрите играчи от площадките в Париж, 

Берлин и Лондон, които подлагат обувката на безбройни тестове, за да са сигурни създателите й, 

че може да издържи на всички изисквания на футбола в градски условия. За разлика от 

професионалистите, които играят 11 срещу 11, и за които победата с 1:0 или запазването на 

резултата в последните 10 минути от мача са най-важни, футболистите на малкия терен наблягат на 

демонстрацията на таланта си чрез всички финтове в собствения си арсенал - за тях често 

"мрежичка" или "акробатичен финт" са много по-важни от това да вкараш гол. Затова и дизайнът 

на новата обувка отразява красотата и удоволствието от футболната игра, върху които аdidas се 

фокусира при разработването на TKRZ.  

За повече информация моля посетете:  

adidas.com/football  

facebook.com/adidasfootball  

или да следвате @adidasfootball в Twitter. 
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