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ЛОКО СФ 
ПИРИН 

 
Локомотив посреща тима на Пирин, който има 
нужда от точки в борбата за оставане в “А” 
група... Мачът отново е в понеделник, но вече 
от 21.00 ч. - допълнителна “причина” все по-
малко хора да посещават мачовете на Локо Сф. 
Въпреки изключително слабото представяне от 
началото на пролетния полусезон, преди кръга 
Локо Сф все още е на четвърто място в 
класирането, което може да даде право на 
участие в евротурнирите. Пирин е в много 
тежка ситуация на предпоследната 15-та 
позиция, но и на полуфинал за Купата на 
България... След изненадващия успех при 
гостуването на Локомотив Пд в 
четвъртфиналите, сега благоевградчани със 
сигурност се надяват да си тръгнат с нещо и от 
столицата. Треньорът на Локо Сф Диян Петков 
направи редица промени в титулярния състав 
за гостуването на Берое преди седмица, но и 
това не даде резултат. Сега стартовите 11 са 
много трудни за прогнозиране, но треньорът 
вече може да разчита на всички свои играчи. 
 
ПОСЛЕДНИЯТ МАЧ 
 
На 11 септември 2010 г. в Благоевград 
столичният Локомотив изигра най-слабия си 
мач от началото на първенството и 
закономерно загуби с 1:2. Домакините 
поведоха с два гола, малко преди края 
намалихме от дузпа, но така и не създадохме 
никакви положения, с които да се надяваме, че 
можем да измъкнем поне точка. Над 50 
локомотивци подкрепиха отбора в поредното 
интересно пътуване, в което на отиване 
агитката премина през редица села и паланки 
по заобиколен маршрут поради обичайните 
задръствания по пътищата, причинени от 
обичайните катастрофи. Агитката на Пирин пък 
се оказа една пасмина заблудени хлапета, 
които от ранна детска възраст са се научили 
да псуват и продължаваха да упражняват 
знанията си на трибуните. Явно им е дошло в 
повече и избиват комплекси, че живеят далеч 
от столицата, което се забелязваше по техните 
възгласи, когато успяваха да се чуят. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Локо Сф - Миньор 0:3 

 
ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ ОКОЛО МАЧА 
 

 Локо Сф е в серия от две поредни 
загуби в А-група с голова разлика 0:4 в 
последните два мача. Пирин е в серия 
от равенство като гост на Славия и две 
поредни победи - една за първенство и 
една за купата. Ще продължат ли 
сериите си двата отбора или ще успеем 
да ги прекъснем? 

 

 В последните десет години Локо Сф е 
приемал четири пъти Пирин в среща от 
първенството - балансът от тези мачове 
е 2 победи, 1 равенство и 1 загуба с 
голова разлика 2:3... 

 

 Локо Сф започна първенство с осем 
поредни срещи без загуба като 
“домакин” на ст. “Васил Левски” (7 
победи и 1 равенство) с голова разлика 
23:6. В последните две “домакинства” 
обаче резултатът е 2 загуби и 0:5 гола... 

 

 Пирин няма победа като гост в А-група 
от 27 февруари 2010 г. През това време 
благоевградчани измъкнаха 7 “хикса” 
и загубиха 10 мача като гости. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пирин - Локо Сф 2:1 
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В ПРЕДНИЯ КРЪГ 
 
Съдбата си върна на Локо Сф. След успеха в 
последните секунди при предишното гостуване 
на Калиакра, сега Берое ни победи с наш 
автогол две минути преди края. В неособено 
качествен двубой като че ли бяхме излезли, за 
да пазим нулевото равенство до самия край. За 
малко да успеем, но в 88-та минута Йордан 
Върбанов си вкара автогол. Иначе за агитката 
това бе поредният добър трип с подкрепа през 
всичките 90 минути и хореото “Локомотив е 
мъртъв и ние сме неговите зомбита” 
 
 

 

 
 

Който иска да изпита незабравимото 
удоволствие да пътува с агитката за 
мач извън София - следващата 
възможност е на 17 април (неделя), 
когато гостуваме в Пловдив на 
местния Локомотив от 15.00 ч. За 
подробности и записвания - 
0884997828 и на www.ultrasloko.com. 
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Лично мнение 

 
Локо Сф - Пирин 

 

Бяха времена, когато “орлетата” си тръгваха оскубани в “Надежда” 
 
 
Предстои двубой с благоевградския Пирин, който в момента е в подем и се е устремил да се затвърди 
в “А” група. 
 

Като се върнем назад в годините, веднага ще си спомним какви клубове бяха Локомотив и Пирин! 
Двете най-продуктивни школи, два много много силни отбора, от които се страхуваха всички в 
България! “Орлетата” бяха костелив орех и на свой терен рядко допускаха поражение. В средата на 
80-те години и публиката от Благоевград беше доста активна и в мачовете с Локо Сф в “Надежда” 
идваха по 300-400 “зелено-бели” фенове. Кошмар за “макетата” бяха Боре Илиев, Стойчо Стоев и 
Кирил Метков! Запретнеше ли ръкави Метков, ставаше страшно! През 1988 г. в един двубой в София 
Пирин водеше с 0:1 до 60-та минута. До момента, в който се ядоса плеймейкърът Метков! Запретна 
ръкави и за 20 минути резултатът бе обърнат до 3:1. По традиция, наложена от локомотивския дух и 
непримиримост, Пирин почти винаги си тръгваше от стадион “Локомотив” с инкасирани 3 гола. 
 

Връщайки се в действителността, в момента Локомотив и Пирин са подобие на клубове, които кретат 
ли кретат и бъдещето им е тъмно и неясно. Тръпката от мачовете в миналото я няма и днес този мач, 
както и да завърши, едва ли ще се помни дълго... Не е тайна как в тази финансова криза се 
издържат отборите... и днес, както на мача с Миньор, не трябва никой да се учудва, ако “орлетата” 
“отлетят” с подарък от 3 точки. 
 

Дори и това да се случи обаче, НИЕ пак ще сме тук и ще подкрепяме ЛОКОМОТИВ. Защото 
ЛОКО СОФИЯ - ТОВА СМЕ НИЕ! 
 
Кр. (М.) 


