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Столичните железничари

посрещат Миньор в мач от 23-

ия кръг на родната „А” група.

Важен двубой, както за Локо,

така и за перничани като целта

е участие в Европа. Двамата

треньори ще излязат с най-

доброто, за Локо се връща след

изтърпяно наказание Дяков,

докато гостите ще заложат на

състава играл не лошо  

срещу Литекс и Славия. Играчите

на Локомотив имаха дълга

почивка и време за

възстановяване. С оглед на това

съставът излиза пределно

мобилизиран за тежката серия от

мачове, която предстои. Остава и

ние феновете да покажем, че

отборът ще получи подобаваща

подкрепа на всеки един от

оставащите мачове !!!  

� В миналия мач ЛОКО спечели  с 2-1 като гост. С по едно попадение се отчетоха Добрев и

Шпишич. За съжаление и двамата показват слаба форма и се предполага че ще останат резерви.

� Ден след мача с Миньор на българска земя пристигат нашите австрийски приятели от

FAVAC !!! Те ще подкрепят отбора в предстоящите му мачове с Литекс, Славия ,Черно море и

ЦСКА. 

� Апелираме всеки, който носи Локомотив в сърцето си , да започне да членува във фен

организация, в която той прецени, но да членува и да започне да плаща членски внос. Това , ще

е от важно значение при записването на всеки един ,който ще иска да подкрепи отбора в

чужбина.

ВСИЧКИ ЗАЕДНО САМО ЛОКО ! 

      ЛОКОМОТИВ – МИНЬОР

НА ПРЕДСТОЯЩИЯ МАЧ :

- на предстоящия мач със Миньор, всеки който
изяви желание ДА ВИКА за отбора може да
дойде във В сектор,там има част, очертана с
бели лепенки.

- на предстоящия мач със Миньор, всеки който
изяви желание може да се запише още отсега за
мача в Ловеч. Това ще е може би един от най-

важните двубои на отбора за сезона ! За повече
информация виж раздел „Програма”

ПОДКРЕПЯЙ ЛОКО !

- недей да чоплиш семки, а
подкрепяй отбора !

- престани да псуваш съдията и
противниковите играчи,

ръководители, а подкрепяй
отбора !

- Недей да мишкуваш и да
ползваш покани и билети с
намаление. КУПУВАЙ СИ
БИЛЕТИ С РЕАЛНА ЦЕНА !
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След редица проверки за състоянието на стадиона ни, Локо ще продължи да играе

в своя дом до края на първенството. В интервю пред медиите, Николай Гигов обяви, че

в момента се прави вътрешна проверка за да се види какви средства ще са необхо- дими,

за да се вземе лиценз.Интересно впечатление прави, че нито президента, нито общината,

нито който и да било ни отразява нас феновете като страна по въпроса.Във   времето ние

сме показали, че сме фактор, подкрепяме отбора дори и в контролите, отделяме не

малко време, нерви и финансови средства. Ние, като една не правител- ствена

организация,независима, искаме също да участваме и до колкото можем да помогнем за

разрешаването на проблема с лицензирането на стадион „Локомотив”.

ИСКАМ!  ДА СИ КУПЯ! 

 

А СЕГА НАКЪДЕ !?

ПРОГРАМА:
� Следващото гостуване на Локомотив е в Ловеч в
съдбовен мач ! На 18.04 от 19:30 ч. Ела с нас, запиши се!
За повече информация: www.ultrasloko.com  и GSM

0884997828

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

както и пред сектор В преди всеки домакински мач!
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