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VELIKI KRISTALNI GLOBUS ZA TEKAŠKI ČEVELJ ALPINA ELITE PRO
Alpina, ugleden proizvajalec zimske športne obutve, že vrsto let opremlja Slovenske in tuje
tekmovalce Svetovnega Pokala. Strast do športa in do izdelovanja tekaške obutve se vsako
leto odraža z vrhunskimi rezultati tekmovalcev, letos je Norvežan Petter Northug v novih
čevljih Alpina ELITE PRO osvojil Veliki kristalni Globus.
V Fallunu na Švedskem so se v soboto, 23., in v nedeljo, 23. marca 2013, odvile še zadnje
tekme in z njimi se je zaključil Svetovni pokal v smučarskih tekih. Alpinina tekmovalna ekipa
smučarjev tekačev iz različnih držav, ki jih Alpina že vrsto let opremlja s tekmovalnimi čevlji,
je tudi letos dosegla zavidljive rezultate in ponovno dokazala, da vrhunska tekaška obutev
Alpina sodi med elitne tekmovalce v svetovnem merilu in je v boju za najvišja mesta
nepopustljiva do konkurence.
Največji uspeh tekmovalne sezone 2012/13 je prav gotovo Veliki kristalni globus, ki si ga je z
odličnimi predstavami in trdim delom skozi celo sezono priboril norveški junak Petter
Northug. Poleg treh medalj iz letošnjega svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju je
naslov Svetovnega prvaka v smučarskih tekih tako dopolnil še z zmago v skupnem seštevku
Svetovnega pokala. Poleg Northuga, trenutno najboljšega tekača na svetu, je odlično skupno
uvrstitev v svetovnem pokalu dosegel tudi ruski tekmovalec Maxim Vylegzhanin s petim
mestom. V ženski konkurenci pa se je v skupni razvrstili najvišje obdržala Norvežanka Heidi
Weng in sicer na odličnem petem mestu.
Alpina je ponosna na izjemne rezultate tekmovalcev in na svoje vrhunske produkte, ki so
plod lastnega znanja, dolgoletnega razvoja tekaške obutve in tesnega sodelovanja z
vrhunskimi športniki.
Kolekcije tekaške obutve se iz sezone v sezono nadgrajuje z uporabnimi rešitvami,
tehnologijami in materiali. Vsak čevelj je zato vsak trenutek opremljen z najsodobnejšimi
funkcijami na trgu, saj le tako lahko postane popoln pripomoček za zmagovanje. Velik del
skrivnosti čevljev za zmagovalce in tiste, ki so na dobri poti, da to postanejo, je prav v
inovativnem ter funkcionalnem oblikovanju. Da gre za edinstveni produkt, oblikovan s
spretnimi rokami in na podlagi razumevanja vseh zakonitosti ter dejavnikov zimskih športov,
izdelki ALPINA jasno pokažejo že na prvi pogled.
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Več na www.alpinasports.com in www.facebook.com/alpina.sport.
Kontakt: Nives Markelj, nives.markelj@alpina.si, Tel: 04 51 58 294.
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