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ИСТИНСКИЯТ ЛОКОМОТИВ Е ЖАДЕН ЗА ПОБЕДИ
След дългата зимна пауза най-после започна
пролетният полусезон. Отново сме си у дома и
отново със състав, напомнящ на Локомотив
от миналия век до началото на 90-те години,
предимно със свои кадри. На 5-и март Истинското
ЛОКО направи запомнящ се мач срещу Локомотив
Пд в “Надежда” и зарадва невижданите от
митарствата ни по други стадиони над 2000
фенове. Победата с 2-0 и играта, която показаха и
браниците на Тони Велков, ни дават надежда и
вяра, че Локомотив ще се възроди и постепенно
ще възвърне истинското си лице. Незавидното
12-о място от първия полусезон и срамът, който
преживяхме през есента, са вече в миналото.
Амбициите и големият хъс, които показват нашите
момчета, няма как да не доведат до повече победи
и красиви игри.

В петък Локо Сф претърпя загуба при гостуването
на Берое в Стара Загора с 0-1, но въпреки
поражението нямахме причини да се срамуваме от
представянето на отбора.

Сега на дневен ред е домакинството с Видима
Раковски, като трите точки са задължителни,
за да може Локомотив по-бързо да се изкачи на
по-предно място в таблицата на “А” група.

Отлагането на старта на първенството с една
седмица премести мача ни с ЦСКА за другия
четвъртък. Дълго чаканият двубой, с който
трябваше да започнем пролетния полусезон, е
идеална възможност Истинското ЛОКО да покаже
на “червените”, че Локомотив е жив и не е боксова
круша, както се случваше в последните години на
“Армията”. Време е отново да запишем победа над
ЦСКА на чужд терен, което в миналото не беше
никак трудно. Със сегашните момчета, повечето от
които са израстнали и са се изградили като
футболисти в “Надежда” и знаят значимостта на
9-те букви Л-О-К-О-М-О-Т-И-В, е напълно реално
победата да стане факт.

Поредният ни призив към всички локомотивци е:

ЕЛАТЕ НА “АРМИЯТА” НА ПРАЗНИК!
НА 22 МАРТ ОТ 20.00 ЧАСА!

ДА ПОДКРЕПИМ ИСТИНСКОТО ЛОКО!
МОМЧЕТАТА ГО ЗАСЛУЖАВАТ!

публика отбор, треньор
ЛОКОМОТИВЦИТЕ ЗАЕДНО

ЗА ЛОКОМОТИВ!

16 кръг от “А” ПФГ
22 март (четвъртък) 20:00 ч.

ст. “Българска Армия”

ЦСКА с/у ЛОКОМОТИВ
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ЗАЩО ЗАСЛУЖАВАТ ДА ГИ ПОДКРЕПЯМЕ
“Локомотив е един от най-големите клубове в
България. В тези времена това може да изглежда
утопично, но както на мен, така и на момчетата,
които се върнаха, като Даниел Пеев, Юли Петков,
Младен Стоев, чувството идва отвъртре,
финансовите неща не са водещи. Бяха привлечени
доста футболисти, повечето от тях обаче са
минали през Локо и знаят за какво става въпрос,
какво е да защитаваш емблемата на този клуб, да
искаш да играеш за него и да си мотивиран. С
общи усилия, нашите - на момчетата, които
останахме, както и на тези, които се върнаха в
тима, ще променим нещата. Най-хубавото е, че и
на тях Локо им е на сърце, точно както и на мен.”
(Кристиян Добрев)

“Надявам се с новия си отбор да играя футбол на
най-високо ниво в България. Локо Сф е клуб
с традиции, който въпреки проблемите винаги
е фактор. Локомотив е име в българския футбол и
за мен това е крачка напред в кариерата.”
(Александър Бранеков)

новите, които дойдоха

тези, които останаха тези, които се върнаха
Ние сме професионалисти. Нормално е да играем
за пари, но специално в Локомотив мен това не ме
притеснява. Важното е, че играя за един от
най-добрите отбори в България. Много хора биха
искали да са в Локомотив, но те нямат шанса,
който аз получих.
Достатъчно е само да облечеш червено-черната
фланелка и всички думи са излишни. Много се
радвам, че отново съм в Локомотив. Това е моят
дом. Тук се чувствам истински щастлив. Знаех, че
един ден ще се завърна в “Надежда”. Локомотив е
един от най-големите клубове в България и е чест
да носиш червено-черната фланелка. Мечтая за
много хубави моменти с Локомотив. Иска ми се да
спечеля нещо с този клуб, имената ни да останат
в историята.”
(Младен Стоев)

и защо някои не заслужават
“Проблем с лиценза за “А” група нямаме. Наистина
няма да получим лиценз за евротурнирите, но ние
няма и да се класираме за тях.”
(Георги Марков - изпълнителен директор
на ПФК Локомотив-София АД)

След като Дарко Савич напусна отбора през зимната пауза,
Локо Сф стартира пролетния полусезон със само български
футболисти. През тази седмица обаче стана ясно, че в тима до
края на годината ще играе сърбинът Владимир Богданович,
идващ от китайското първенството и играл в продължение на
три сезона преди това в Цървена звезда.

ПОМОЩ ЗА ШКОЛАТА НА ЛОКОМОТИВ

ЗАЩОТО ЛОКО СОФИЯ - ТОВА СМЕ НИЕ!

Ръководството на така наречения “професионален футболен клуб” докара с престъпно си безхаберие школата
на Локо Сф до просешка тояга и няма никакво намерение да работи не за да възроди старата й слава,

а поне да я предпази от тотално закриване - треньорите не са получавали заплати от месеци,
един чорап не е купен от години, условията, при които децата тренират, са меко казано ужасни.

И понеже “отговорните фактори” не вършат нищо, ние, феновете ще помогнем.

Пред входа на стадиона преди днешния мач с Видима-Раковски, както и в сектор “А” по време на мача ще
бъде поставена урна с надпис “Помощ за школата”. Нека всички локомотивци да помогнат

с колкото имат възможност. Със събраните средства ще бъдат закупени
най-необходимите пособия или екипировки и ще бъдат връчени директно на децата от избран набор.

НОВО СРЪБСКО ПОПЪЛНЕНИЕ В ЛОКОМОТИВ
25-годишният атакуващ халф навява с фамилията си хубави
асоциации - преди три години малтиецът Даниел Богданович се
превърна в един от любимците на публиката, особено след
като вкара фантастичен гол на Левски и финтирайки
полицаите, влезе сред агитката в сектор “В” в радостта си от
попадението.
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