
       

ПАЗИ СЕ ОТ МВР ! ! ! 

АРЕСТУВАТ НА КИЛОГРАМ !

ЗЛАТАНОВ, ЧАКАМЕ ТЕ ! 

ЕДНО ИЗДАНИЕ НА УО”ЖЕЛЕЗНИ БРИГАДИ” – отдел  ‘Пропаганда’
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Локомотив приема гостите от

Мездра в мач от 18-я кръг на

родната „А” група. След издънките

на лидерите, на 1-во място в

тактиката на ЛОКО е как да

побеждава срещу отбори от ранга

на Мездра. Също така нещо , което

е много неприятно за агитката на

ЛОКО е докога адашите от Мездра

ще се кичат с нашата емблема и

докога нашето ръководство ще

мълчи по въпроса ???   

Иначе проблемите около състава

намаляват с всеки изминал кръг и

добрата новина за Окука е че от

доста време насам най- накрая ще

може да използва почти титулярната

си защита. Единствено Жоро Марков

има да изтърпява наказание за още

един мач и на неговата позиция ще

видим завърна-лия с Дзаферович.

Мощна подкрепа и победа за

любимия отбор.

� В миналия мач ЛОКО победи трудно с 2-1. Два гола отбеляза Камбуров, който се очаква да

започне като титуляр.

� По време на гостуването в Своге, нашите приятели от Австрия, за пореден път показаха класа и

подкрепиха Локомотив във важните моменти . Благодарим Ви , F A V A C !!!

� ЛОКО подписа с нов вратар. 20 годишния Петър Денчев с прякорът Шмайхела започна

тренировки с ЛОКО. Така в отбора имаме вече 3 млади вратари и се заражда страхотна

конкуренция помежду им.

      ЛОКО ( Сф ) – ЛОКО ( Мз )

• Няколко полезни съвети към всички фенове на

ЛОКОМОТИВ СОФИЯ :

- Никога не споменавай името на ЛОКОМОТИВ, тихо.

Кажи го с гордост, със самочувствие ! 

- Винаги подкрепяй отбора и бъди на колкото се може

повече мачове !

- Недей да идваш на стадиона с фланелки или шалове

на чужди отбори. Бъди с такива само на любимия

отбор !

- Планирай бюджета и свободното си време ! 

Сезонът започна,а ЛОКО вече има две

поредни победи. Дали тази година няма

да е нашата ? Ами повярвай !!!!! Започни

да искаш тази титла и тя може да се озове

в ръцете ти. Стига себеотрицание !

Локомотив е славен клуб, с традиции и

успехи, както в Бг, така и в Европа. „ О

неразумни юруде,защо се срамиш да се

наречеш локомотивец ?” ☺ Любовта на

един отбор – това е публиката. Обичай

Локо и бъди горд, че си от този отбор.

ЛОКО СФ – ТОВА СМЕ НИЕ ! ! ! 
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В продължение от миналия брой, с всеки изминал ден бъдещето на Локомотив е все по-

неясно и по- несигурно. Изправени сме пред угрозата да играем далеч от дома си. Може

би предстоящия мач ще е последен на стадиона ни. Сега, повече от всякога е

необходимо да се обединим, да бъдем едно цяло, юмрук, който да удари по масата !

Твоето мнение е важно. Обяви го на всеослушание и застани твърдо зад него. Орга –

низирай се, сдружи се, сега е моментът да покажем на ръководство, на държавата, че

ние искаме Локомотив да получи отговор за бъдещето си ! 

Наше гражданско и фенско  право е ! ! !  

ИСКАМ!  ДА СИ КУПЯ!  

А СЕГА НАКЪДЕ ?

ПРОГРАМА:
� Следващият мач на Локомотив е в Кюстендил срещу Пирин на 21.03 от 13 ч.Ела с нас,

запиши се ! За повече информация: www.ultrasloko.com  и GSM 0884997828. 

� Веднага след края на мача Локо ( сф ) – Локо ( мз )  волейболния отбор играе решителен

мач с Левски в нашата зала за бронзовите медали от първенството ни.

Всички артикули могат да бъдат закупени и от кафенето пред стадиона,

както и пред сектор В преди всеки домакински мач!

Nunc pellentesque aliquam magna. Suspendisse ultrices sodales orci. Vestibulum dolor dui, viverra sit amet, venenatis
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