
      

КАКВО ЗНАЧИ ДРЕС КОД? ПОГЛЕДНЕТЕ ДВЕТЕ ЧОВЕЧЕТА.                                                               

                                                                                                                                                              ДЯСНОТО ЧОВЕЧЕ Е ЗЛЕ

                                                                                                                                                              ОБЛЕЧЕНО.ИДВАЙ САМО 

                                                                                                                                                              С АРТИКУЛИ НА ЛОКО СФ

                                                                                                                                                              УВАЖАВАЙ СЕБЕ СИ И  

                                                                                                                                                              ОТБОРА СИ ! НЕ БЪДИ КЛЕС

ЕДНО ИЗДАНИЕ НА УО”ЖЕЛЕЗНИ БРИГАДИ” – отдел  ‘Пропаганда’

lokosf.info
www.ultrasloko.com Безплатен нформационен бюлетин Брой 13, 24.10.2010 г.

В късната неделна вечер

нашия любим отбор по-

среща един от аутсайде-

рите на „А” група.По про-

грама това ще бъде един от

последните ни дома-кински

мачове с начален час 21-

00ч.Надяваме се това да

бъде и последно-то

оправдание на част от

феновете ни, които нямат 

възможност да присъстват

на стадиона.Без особени

кадрови проблеми в тима

всички очакваме едно до-

бро представяне на ЛОКО и

да докажем,че притежа-

ваме едно от най-добрите

нападения в цялата ни „А”

група.Очаква се дебют с

фланелката на Локомотив да

направи Манчев,който

дълго лекуваше травма. 

 ЛОКО ( СФ ) – Видима-Раковски

 НА ПРЕДСТОЯЩИЯ МАЧ :

- на предстоящия мач с Видима, всеки който изяви

желание ДА ВИКА за отбора може да дойде в А

сектор,там в най-лявата страна откъм  Г 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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Последния мач ( гостуването на Черноморец) доказа за пореден път, че

любовта ни към Локомотив е безгранична и сме една от агитките, която

независимо от обстоятелствата винаги подкрепя отбора си на-всякъде

из страната.Дори работния ден, понеделник, късния час 21,

дестинацията Бургас, изключително лошото време, непрестанен дъжд и

силен вятър, не бяха в състояние да откажат верните ултраси, които

успяха да се организират сами и да пътуват изцяло на свои разноски за

този така важен двубой.Всичко това е запазена марка UltrasLoko.За

съжаление футболистите загубиха мача, но двубоя на трибуната бе

спечелен от „Железни бригади”, които дори успяха да прекъснат за

няколко минути мача и това даде възможност на футболистите да се

възползват от 4 минутното продължение, в което можеха да стигнат и

до равенство.ЛОКО СОФИЯ,ТОВА СМЕ НИЕ !!!

П   Р  О  Г   Р  А   М   А :

На 31.10.2010 от 15:00 ч. Локомотив София го чака тежко гостуване

във Варна срещу отбора на Черно море.”Железни бригади” още отсе-га

организира автобусна екскурзия за този мач.Всеки който желае да да

подкрепя отбора може да се запише на телефон 0884977828,както и да

получи повече информация на сайта ни ultrasloko.com.Основна причина

поради която апелираме за по-голяма активност е наглостта на

феновете на Черно море, които си позволяват да крадът нашите песни и

да ги смятът за свои.Да отидем и да им покажем какво значи 90 мин.

подкрепа ! ЕЛА С НАС , ЗАПИШИ СЕ !  

ЛОКО СОФИЯ ТОВА СМЕ НИЕ ! 


