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Старши треньорът Драгомир Окука

е изправен пред дилемата: „Кой да

пусна тоя мач?!”. След проведената

подготовка, една дузина играчи са

контузени, а на вратата единствен

пазач остана Левашки. Резултатите

и играта от контролите не вдъхват

много увереност, а и самите играчи

не изпълняват точно указанията на

треньора.

Възникна скандал между Окука и

Бандата, който наложи използва

-нето на младата надежда Шведа на

негово място и нищо чудно да го

видим титуляр още срещу Берое.

Споменавайки „заралии”, трябва да

се отбележи огромната подкрепа,

която оказаха феновете и

обществеността, за да продължи

страхотното представяне на отбора

им.

� В миналия мач между двата отбора, Берое спечели с 2-1, а гола за ЛОКО отбеляза Дерек

Асамоа, който в неделя се очаква да бъде титуляр.

� През подготовката, ЛОКО, бе подкрепян в Анталия от D.H.V.,  нещо с което едва ли някой друг

може да се похвали. 

� В неделният мач мач по инициатива на Железни Бригади ще бъде награден Светослав Дяков за

играч на миналия полусезон. След провеждането на анкета, сред всички пръвърженици на

Локомотив София, посещаващи сайта www.ultrasloko.com, халфът спечели с почти 50% от

гласовете. Дано, Дяков все така да ни радва със стабилната си игра. 

Драгомир Окука е с куп проблеми

ЛОКОМОТИВ  – БЕРОЕ

И така в неделният следобед се очертава да стане

хубав мач на стадиона в кв. „Надежда”.Нека всички

подкрепим Локомотив!

 Друг проблем, който започва с пълни сили да се задава

към всички клубове е състоянието на базите и стадионите.

Много е вероятно Локомотив да се наложи да играе

мачовете си на алтернативните около 3-4 стадиона в цяла

България, които така да се каже „стават”. Има ли начин

това нещо да се подобри ? Кой е виновен за това, че в

момента състоянието на целия спортен комплекс е в

плачевно състояние и никой не взима отношение по

въпроса ? Защо ние, които обичаме Локомотив трябва да

търпим мизерията на сектора, дупките и калта около

стадиона, където трябва да преминем или да паркираме

колите си ?

Любимият отбор започва втория

полусезон с амбиции за класиране в ЛЕ.

През дългата зимна пауза Цветан Генков

се завърна в отбора под наем до края на

годината, а Зоран Балдовалиев беше

продаден в Израел. Имаше спекулации за

покупката на нов футболист на поста

вратар, но така и не се осъществи

трансфер. Това се налагаше заради

преждевременните травми на тримата ни

вратари. Левашки – стискаме ти палци!

Nunc pellentesque aliquam magna. Suspendisse

ultrices sodales orci. Vestibulum dolor dui, viverra sit
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Целият боклук, който е в промишлени количества около стадиона, алеите и пътят,

водещ до секторите, така и никога не бе изчистен, а напротив става все

повече......Страхът да доведем децата си на мач, за да не им падне някоя ламарина на

главата е недопустим и  вече нетърпим, защото е така цели 20 години.Така че целите

ЛЕ, Шампионски лиги и др., са си направо смехотворни, да не включваме и състоянието

на детско – юношеската школа на отбора. 

В следващите броеве очаквайте отговори на въпросите и какво можем да

направим ние от „Железни Бригади” и тези разбира се, които обичат Локомотив.

ИСКАМ!  ДА СИ КУПЯ! 

А СЕГА НАКЪДЕ ?

ПРОГРАМА:
� Следващият мач на Локомотив е в Своге срещу Спортист на 07.03 от 13 ч.Ела с нас,

запиши се ! За повече информация: www.ultrasloko.com  и GSM 0884997848. 

� Ако все пак нямаш търпение дотогава, на 5 март волейболния отбор на Локомотив

( жени ) ще има възможност да се пребори за медали от държавното ни първенство.

Всички артикули могат да бъдат закупени и от кафенето пред стадиона,

както и пред сектор В преди всеки домакински мач!

Nunc pellentesque aliquam magna. Suspendisse ultrices sodales orci. Vestibulum dolor dui, viverra sit amet, venenatis
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