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Локомотив посреща Цска в

дербито на 9-ия кръг на „А”

група. „Железничари-те” от

доста време насам не са

постигали победа и може

би сега е подходящ момент

за една такава.За Локо се

завръща изтърпе-лия

наказание Кристиян

Добрев, а единствената

въпроситено е около със-

тоянието на Цецо Генков,

който се възстановява от

грип.Треньорът Димитър

Васев ще може да разчита и

на възстановилия се от

контузия Искрен Писаров, за

когото ще се преценява

дали да запоне като титу-ляр

или да се появи през втората

част на мача.Локо напред

,ние сме с теб ! ! !

      ЛОКО ( СФ ) – Ц С К А 

 НА ПРЕДСТОЯЩИЯ МАЧ :

- на предстоящия мач с Цска, всеки който изяви

желание ДА ВИКА за отбора може да дойде в А

сектор,там в най-лявата страна откъм  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 мачовете 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 придружетел

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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ЛОКО СОФИЯ ТОВА СМЕ НИЕ ! 


