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 ♦ Преди началото на днешния мач е интересно да се отбележи, че двата

отбора имат почти еднакви показатели.16 мача,33 отбелязани гола и 18

получени.Левски е обаче с точка повече в актива си. (32:31)

♦ Локомотив загуби последно като домакин от Левски за първенство с 3-

5, когато бе една от малкото възможности да станем шампиони.

♦”Железни бригади” иска да информира всички привърженици на Ло-

комотив, че имат възможността да закупят новите артикули на ЛОКО.

                                                               ЗА ПОВЕЧЕ ИНФО:ULTRASLOKO.COM

        ЛОКО ( СФ ) – ЛЕВСКИ

 НА ПРЕДСТОЯЩИЯ МАЧ :

- на предстоящия мач с Монтана, 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.

- ЛОКОСФ.ИНФО ВЕЧЕ И В ИНТЕРНЕТ !         От

началото на годината вече можете да ни наме-рите

оn-line и в интернет на : 

WWW.LOKOSF.INFO

ЗА ДЕЦАТА ПО ЗЕМЯТА.......

Входът за мача с Левски е без-

платен за всички ученици.Пред

вход 26, сектор „А” може всеки да

получи информация за пропу-

скателния режим и да бъде оси-

гурен придружител ако се налага

- 0884 997828

- www.ultrasloko.com 

Отборите на Локомотив и

Левски се изправят в пряк

двубой за второто място.

Локо няма загуба все още

като домакин на стадион

„Васил Левски” през сезо-

на, а пък „сините” са раз-

концетрирани след загу-

бата от Цска. Надяваме се

да си припомним гатанка-

та : По желязо лази,

Левски,гази.Що е то ?



mail to: ultrasloko@mail.bg
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ИЗБРАНИ „ЖИВОПИСНИ“ МОМЕНТИ ОТ ДЕТСКАТА ТРЕНИРОВЪЧНА

БАЗА В 'ТРЕБИЧ'. В 21-ви ВЕК ЛИ ЖИВЕЕМ? ГОЛЯМ КЛУБ ЛИ Е

ЛОКОМОТИВ? ЗАМИСЛЕТЕ СЕ!!!

ПРОГРАМА : СЛЕДВАЩОТО ГОСТУВАНЕ НА ЛОКОМОТИВ Е В

КАВАРНА НА 14.03.2011 от 18:00. ЕЛА С НАС ЗАПИШИ СЕ ! ! !

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 0884 997828 и www.ultrasloko.com

ТУК ТРЕНИРАТ ДЕЦА, А НЕ ЖИВОТНИ !
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