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ЛОКО/СФ/ 

АКАДЕМИК 
 

В мач от 23-ия кръг на "А" група се изправят 

двата софийски отбора в мач от изключително 

важно значение и за Локомотив, и за 

Академик.Борбата за местата за Европа и за 

оставане в "А" група е много оспорвана и 

и независимо от моментното състояние на двата 

отбора в класирането се очаква оспорвана битка 

от първата до последната минута на двубоя.Под 

въпрос за Локо е Искрен Писаров, който обърна 

глезен в последния мач и ще се решава в 

последния момент неговото участие за 

двубоя.Възможни са и промени в атаката на 

Локомотив като е вероятно Джнонсън и 

Саидходжа да останат на пейката и да се разчита 

на опитния Дафчев и младия Йорданов в предни 

позиции.На вратата се очаква да започне като 

титуляр отново Галев за сметка на Пейков, 

който като че ли изгуби мятото си сред първите 

11 титуляри. 
 

ПОСЛЕДНИЯТ МАЧ 
В миналия кръг беше "железничарското" дерби 

на България, в което за съжаление не видяхме 

много футболни достойнства 

но за сметка на това се върнахме с ценна 

точка ,която бе срещу пряк конкурент за зона 

Европа. 

 

ПРЕДСТОЯЩИЯТ МАЧ 
 

В последния мач между Локомотив и Академик 

на ст. "Славия" измъкнахме трудна победа с 3-2 

след като допуснахме два бързи гола, а победния 

падна едва в даденото от съдията продължение. 

Днес въпреки празничният ден сме задължени 

да подкрепим отбора от първата до последната 

минута,защото въпреки че в последната година с 

нашият клуб се случват само отрицателни 

неща,публиката е един голям длъжник.САМО 

ЛОКО!!! 

 
Локо Сф - Пирин 2:0 

 

ИНТЕРЕСЕН ФАКТ: 
 

Днес за първи път от доста мачове 

насам ,Локомотив ще играе домакински мач в 

що-годе нормлен ден и час. Станахме свидетели 

досега на мачове по нощите в 21 часа, я в 

понеделник,я на национален празник.То не че  

сега не играем по Великден, но все пак 15 

часа,събота си е друго нещо. За последно 

играхме в такова време а купата с адашите от 

Локо пд, а оттогава измина почти половин 

година.... 
 

ИНИЦИАТИВА: 
През последните няколко седмици се 

изговори и се изписа много по темата за 

стадион "Локомотив".То не бяха планове за 

разруша- ването му, после да се разруши само 

сектор "А", наслушахме се за проекти за 

национална база и какво ли още не. В крайна 

сметка - нищо.Какво можем да направим ние 

като привържаници на Локомотив ? Кога, 

ако не сега е нужно  повече от всякога да се 

обединим и да спасим своя клуб,история и 

традиции. Пътят разбира се е един. 

Учредяване на  гражданско сдружение 

"Бъдеще за Локомотив" ! ВКЛЮЧИ СЕ И ТИ, 

СТАНИ ЧАСТ ОТ ЕДНО ОБЕДИНЕНИЕ НА 

ВСИЧКИ ЛОКОМОТИВЦИ ! 

Ако искаш да кажеш своето мнение, имаш 

идеи и интересни предложения пиши ни на е-

майл ultrasloko@mail.bg или в 

сайта ни www.ultrasloko.com   ЛОКО СОФИЯ 

ТОВА СМЕ НИЕ!!! 



  

....КОГАТО БИЕ И КОГАТО ПАДА.... 
 

Победа,загуба,победа,загуба.....това е лъкатушенето на любимия ни 

Локомотив през втората част от сезона.Като че ли все още не може да 

намери себе си и да показва една подредена игра и определен стил.Всички 

знаем че "наша" запазена марка винаги е била контраатаката и бързите ни 

крила.За съжаление нападателната немощ на ново-привлечените така и не 

дава резултат.Свидетели сме на най-яловото нападение в последните 15 

години.И ако оправдания от сорта, че трябва време да се обиграят, ние ще 

запитаме закога да се обиграват като сезона вече почти свърши.....??? 

Все пак фактът, че все още имаме шанс да се борим за Европа е направо 

невероятен с оглед на това че дотук имаме цели 8 загуби.За момента така и 

не можахме да спечелим важен мач (изключние прави мача със Славия ), 

но загубихме всичките си гостувания на преки конкуренти като 

Черноморец,Берое,Черно море,Литекс, две загуби от Левски,равенство с 

Цска..... 

Наш плюс е че приемаме отборите на Черно море,Черноморец,Литекс и 

последния кръг гостуваме на Славия.Именно тези четири мача ще решат 

по кой път ще поеме локомотивът.Призоваваме за пълна мобилизация за 

посочените мачове, независимо от обстоятелствата че не играем у дома,че 

състават не показва игра, ние тябва да покажем че сме горди да сме 

локомотивци и това чувство не може да ни го отнеме абсолютно 

никой.Защото както се пее в песента : Когато бие и когато пада ние пак 

ще сме Желязната Бригада и пак сме тука и не ни пука ! 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

ИСКАМ ДА СИ КУПЯ ! 

 

Искаш да си купиш шал,знаме,тениска на Локомотив ? Значки,лепенки и други 

артикули ? На входа на сектор А , вход 26 можеш  да си купиш всичко това на 

приемлива цена и с добро качество.За записване за екскурзии и друга информация 

можеш да  попиташ отново там. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

СЛЕДВАЩИЯ МАЧ: 
 

СЛЕДВАЩИЯ МАЧ Е НА "БЪЛГАРСКА АРМИЯ" СРЕЩУ 

ЦСКА !НА 30 АПРИЛ , /събота/ от 21 часа. ЕЛА С 

НАС ,ПОДКРЕПИ ЛЮБИМОТО ЛОКО ! ВРЕМЕ Е ДА 

ТРЕСНЕМ ЦСКА НА АРМИЯТА ! 
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