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ЛОКО ( СФ ) – ЧЕРНО МОРЕ 
 
 

През пролетния полусезон Локо Сф не е в много добра форма. 
 

На вратарския пост започна Боян Пейков, който не се представи особено силно в първите мачове. 
После треньорското ръководство пробва Валентин Галев, който допусна левашки гол срещу ЦСКА, а 
и се контузи. Сега пак дойде ред на Боян Пейков. 
 

В защита почти не остана човек, който в изминалите 11 мача да не е допуснал фрапантни грешки, в 
повечето случаи водещи до голове за съперника. 
 

В халфовата линия - с изключение на заиграващия все по-добре напоследък Марчо Дафчев, който 
пък учудващо често остава на резервната скамейка - трудно се намират футболисти, които да 
изнесат поне едно добро подаване... в посока към противниковата врата. 
 

Напред ситуацията също е трагична. Централните нападатели Дормушали Саидходжа и Преслав 
Йорданов имат съответно 1 и 2 гола. Джемал Джонсън е далеч от класата на Дерек Асамоа, а Искрен 
Писаров е далеч от игрите си през есента. 
 

В почти всички мачове треньорът Деян Петков е критикуван я за стартовия състав, я за смените... 

И въпреки това Локо Сф има реален шанс да се класира за Лига Европа. 
Това минава през победа в изключително важния мач срещу Черно море. 

Затова отново повтаряме призива към всички: СТАНЕТЕ И ПОДКРЕПЯЙТЕ ЛОКО! 
 

____________________________________________________________________________________ 

 

Вече е време 
Локо Сф към Европа да поеме 

Отново сме към края на пролетния полусезон и за трета поредна година Локо Сф е в борбата за 
място в евротурнирите. По една или друга причина последните два шанса бяха изпуснати, като 
особено фрапантен беше миналогодишният. Няма как този резил да бъде забравен, но се надяваме, 
че повече никога няма да се повтори! 
 

По ирония на съдбата наш съперник на финалната права отново е Черно море. Точно след победа 
над “моряците” през 2006 г. Локо Сф се класира за турнирите, където се представи много добре и 
постигна рекорд от 8 поредни мача без загуба. Дано момчетата с червено-черни фланелки имат 
късмет и да се възползват от открилата се възможност да играят отново в Европа! През 2006 г. го 
направиха по безапелационен начин, надяваме се тази вечер да се случи същото. 
 

В последните години, след като начело на ПФК Черно море застана ТИМ, апетитите на варненци за 
нещо повече от посредствен тим се увеличиха. От там дойде и самочувствието на феновете им, които 
нерядко влизат в словесни и интернет “битки” с тези на Локо Сф. Спорът е едва ли не кой клуб е по-
велик, коя публика е по-многобройна и т.н. В подобни спорове всяка страна си има своята истина, 
но фактите са, че във вечната ранглиста на “А” група Локо Сф е на 4-то място, докато варненци са 
доста по-назад. Дълги години “Морето” беше в долните дивизии и този спор е меко казано 
несъстоятелен. За голям град като Варна с 500 000 жители и в момента само един отбор в “А” група, 
при такива претенции е смешно домакинските мачове да се посещават от 400 човека... Ако споменем 
и поредицата загуби от Локо Сф на стадион “Тича” и откраднатите наши песни, излагацията е 
тотална. А ако се върнем назад в годините, можем да си припомним един много впечатляващ 
резултат 3:6 за Локо Сф, който ще се помни дълго. 
 

Оставяйки настрана споровете кой е по-по-най, стигаме до сегашния сблъсък между двата отбора. 
Днес Марчо и компания трябва да си дават реална сметка какъв шанс имат пред себе си - да покажат 
на Европа, че в България все още има качествени отбори и един от тях е Локомотив. 
 

Настана крайно време 
Локо Сф към Европа да поеме 
и всеки европейски гол 
да полеем с много алкохол! 

 

 

СЛЕДВАЩИЯТ МАЧ 

На 18 април в сряда от 18.00 ч. 
Локо Сф гостува на Сливен. 

 
Нека отново подкрепим отбора! 

Среща в 7.00 ч. 
на часовника на Централна гара 
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