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След няколко понеделни-

шки мача най-накрая ще

имаме удоволствието да

наблюдаваме ЛОКО през

уикенда, срещу носителя на

Купата на България и

участникът тази година в

Европа, Берое. В тима ни

освен трайно контузеният

Гаров и изостаналият с

подготовката  си Манчев,

мМсиМанчев,вс 

  старши треньора Васев,

няма други въпросителни

около състава.С второто си

място във временното

класиране след 4-ия кръг,

Локомотив направи  добър

старт в първенството и ще

трябва да измие срамът от

миналия сезон, когато ръ-

ководството се продаде на

Левски и Цска !

� В предишния мач , на закрития вече ст. Локомотив, червено-черните спечелиха с 2-0 с голове

на Дерек Асамоа или както ние феновете го наричаме – Сашко.

� След 4-ия кръг Локо е на 1-во място по отбелязани голове, цели 9 гола.

� Продажбата на абонаметни карти продължава, като преди мача с Берое от 63лв вече на 59лв.

Така ако не успеете да си купите такава преди мача за следващия домакински мач тя  ще струва

55лв, но ще трябва да платите редовен билет на цена 8,00 лв.Все още има достатъчно

количества и можете да си я купите от помещението за фенове до ст.Локомотив, както и като

се обадите на телефон 0884 977 828. 

      ЛОКОМОТИВ ( СФ )–БЕРОЕ

                  НА ПРЕДСТОЯЩИЯ МАЧ :

- на предстоящия мач с Берое, всеки който изяви

желание ДА ВИКА за отбора може да дойде в А

сектор,в най-лявата му страна откъм Г или Б сектор

ще се настанява агитката на Локо. Това се прави с

цел, да има максимално разстояние между

обикновените фенове и ултрасите, за да може

всички да се събираме максимално на ма-човете и

така да се каже , да не си „пречим”.

- ВСИ!КИ ЗАЕДНО САМО ЛОКО !         

Поради късния час в който Локо играе

домакинските си мачове, се обръщаме

към всички по-малки фенове до 18г.,

че Железни бригади и НФК няма да

оставят нещата така и ще бъде

осигуряван транспорт и придружител

за всяко дете,което иска да присъства

на мачовете на любимото Локо. За

целта на входо-вете на сектора ще има

стюарди, от които винаги можете да

получите съответната информация как

става това, както и на 0884977828.
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Железничарският клуб създаден през 1929 година в София и наречен Локомотив е плод и

реализация на едно чисто общество! Железничарското съсловие по това време е достойно за

пример и уважение! Постепенно Локомотив набира скорост и започва да пише славна история!

Печели 4 пъти Шампоинската титла, Железничарски шампиони, Балканска Купа, Четвъртфинал за

УЕФА и много други купи и медали...... ! Школата на Локомотив произвежда немалко таланти,

които пишат историята не само на родния си клуб, но оставят диря и с националната фанелка на

България! Стою Недялков, Лазар Христов, Спиро Дебърски, Никола Котков, Начко Михайлов са

малка част от тези които превърнаха Локомотив в любим отбор! Многобройната по това време

локомотивска публика от периода 1950-1980 събира на стадиона по 40 - 50 000 зрители! С

времето обаче политиката на властта толерира столичните Левски и Цска, като двуполюсният

модел властва и досега! Двата популярни софийски отбора са бутани през годините от което

страдат т.нар „по-малки” отбори! 

В сянката на грандовете Локомотив се опитва да запази своята идентичност и истинското,

неподправеното! Съвременният футбол стана бизнес и комерсиализирането на спорта за

съжаление опорочи най-великата игра! От това страда и публиката на Локомотив, която доста

оредя и бойкотира меко казано бездействието и анти политиката на управлението на Николай

Гигов! 

Въпреки всичко Локомотив ще бъде вечен и нашия Велик клуб със славна история не би

трябвало да бъде оставян на произвола! Никой не е по-голям от клубът на 4 поколения столичани

и затова хората от УО "Железни бригади" и другите фракции на публиката ни се борят вече повече

от 10 години да предават червено-черната магия на по-младите фенове! Да си локомотивец това е

любов и начин на живот примесено с много чест и достойнство! От класната стая до работното

място всеки локомотивец е сам по себе си уникален, защото е различен и е успял да запази своята

идентичност и да продължи потомствената локомотивска традиция! Трудно е да се устои на "синьо-

червената мъгла", която прилапва малките и неосъзнати още дечица,които биват манипулирани от

синьо-червеното стадо, но само достоен Човек може да не обърне внимание на манипулацията! 

С оглед на провала от миналата година и изгонването ни от нашия дом-стадион "Локомотив",

тази година имаме нелеката задача да устояваме позициите си на фенската сцена на стадион

"Васил Левски"! В началото на 90-те години пак бяхме там на Националния, но за определен срок

от 2 години и после пак в "Надежда"! Сега никой нищо не казва, политиката на ръководството до

такава степен е неясна, че бъдещето на клуба е тъмно и несигурно.......! НИЕ, обаче ще

продължаваме да се борим и да отстояваме! Честта и верността да не се продават! Локомотив ще е

жив докато има хора, които го Обичат, а тази любов ЩЕ БЪДЕ ВЕЧНА! Умиране има, отказване

НЕ! САМО НИЕ САМО ЛОКО СОФИЯ!

Локомотивец – Чест,достойнство и начин на живот  

ПРОГРАМА:
� Следващото гостуване на Локо ( Сф ) е в Благоевград срещу

отбора на Пирин на 11.09 от 18ч.Ела с нас, запиши се !!! За

повече информация:  www.ultrasloko.com  и GSM

0884997828. 
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