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      ЛОКО ( СФ ) – ЛОКО ( ПД )

 НА ПРЕДСТОЯЩИЯ МАЧ :

- на предстоящия мач с Локо/ПД/, 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 0884997828

Железничарското дерби на 7 кръг изправя един
срещу друг два локомотива намиращи се в пре-
възходна форма и добри позиции в първенството.
Разчитайки на основните си единайсеторки се
очаква отборите да защитят амбициите си и да
проверят в реална обстаножка дали новите
попълнения са били добри или не.И двата състава
изградиха почти нови отбори,привлякоха и дори
размениха играчи помежду си.Средата на първия
полусезон е идеален момент,да се види кой се е
справил по-добре В редиците на Локо(сф) се
завръща и нападателят Преслав Йорданов след
изтърпяно наказание.УСПЕХ НА ЧЕРВЕНО-ЧЕРНИТЕ!
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Много хора, които са твърде далече от футбола и спорта и се занимават с

различни дейности, гледат на футболните фенове като на безделници и

престъпници! Тези предубедени люде никога няма да могат да вникнат в

същността на истинският фен.Това  впечатение на масата от обществото идва

от хулиганските и др.прояви на синьо-червената паплач, която често си позволява

да бие мирни граждани и да всява смут и безредие по стадионите и улиците из

страната !Привържениците на Локо от дълги години се славят като доста

културна и толерантна публика.Постепено в средата на 90-те се оформи едно

ядро от подрастващите червено-черни фенове, които по свой стереотип

подкрепят безрезервано любимия отбор!Със създаването на Ултрас Обединение

„Железни Бригади” феновете на Локо София се превърнаха в новатори на фенската

сцена в България. Множество саморъчно изработени знамена, голям реперетоар

от песни, и не на последно място оригинални хореографии!

Животът  на червено-черния фен е изпълнен с трудности и разочарования и много

себедоказване! Не само присъствието на мачове е основната идея на ултасите, а

предварителната подготовка и активност във фенския живот и себераздаване на

трибуната! От уикенд на уикенд феновете загърбват семействата си, понякога

бягат от работа само с една единствена цел, да са на стадиона.Да подкрепят

идеята,името и да продължат локомотовската традиция..!Затова призива на

„Железни Бригади” към всички локомотивци и най-вече към тези дето вече от

години не са активни е : Хора идвайте, ЛОКО СОФИЯ ТОВА СМЕ НИЕ !

Независимо от моментното състояние и резултатите на тима, момчетата с

„червено-черни” сърца всячески се борят да предадат магията на по-малките! Тук

е мястото да се спомене, че ултрасите не сме безразлични към безхаберието на

ръководството на клуба и при нужда точно и ясно по много оригинален начин

изказваме своята позиция! Протести от „Портокал с часовников механизъм”през

„Картонените фенове” до „Храна с вафли”...! Феновете са коректив на всичко

случващо се в клуба и нередностите, и агонията ги карат да са остри и

непримирими!От доста време Локомотив може да се похвали с подкрепа навсякъде

из страната!Лицето на Локомотив е на трибуната на всички стадиони в

България!През есента на 2006 година когато Локомотив игра доста успешно в

Европа при гостуването в Сенец на с израелския Бней Иехуда, очарован от

цивилизованото поведение на трибуната лично делегатът на мача (човек на над 60

годишна възраст ) след последния съдийски сигнал прекоси целия терен, за да

поздрави агитката на ЛОКО СОФИЯ !!! По-късно в Ротердам и Рен и местните

жители разбраха какво е Ултрас Локо !Любов, която се доказва не-прекъснато

независимо от всички и всичко ! ЛОКО СОФИЯ, ТОВА СМЕ НИЕ ! ! !

ЛОКО СОФИЯ ЗА НАС Е ЖИВОТА !

ЛОКО СОФИЯ ТОВА СМЕ НИЕ ! 


