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Локомотив вече 5 кръга не

може да стигне до 3-те точки.

След няколкото домакински

издънки е крайно време да

спечели. Въпреки, че сме

много разочаровани, както от

отношението на играчите към

нас, така и от ръководителите

на ЛOKO, ние ще сме отново

на трибуната и няма нещо на

този свят, което може 

да ни спре. Основен липсващ в

състава е Сашко, единствен от

всички, който показва

професионализъм и добра

игра. От страна на акулите е

нужно да поздравим техния

старши треньор Краси Балъков

удостоен с отличието за най-

добър играч за отбора на

Щутгарт за всички времена.

Честито, Краси и успех ! 

� В миналия мач Локомотив победи с 2 чисти гола на Зоран Балдовалиев, който вече се състезава

в израелското първенство и с 8-те си гола там помогна на отбора си да спечели промоция в

елитния ешелон на Израел.

� В дербито с Цска на касите оставихме по 8 лева за билет. Надяваме се нашите ръководители да

обяват сходни цени за следващия мач  между двата отбора, когато сме ние домакини и гостите

да заплатят поне същата цена за да наблюдават мача на живо.

� За последните 5 кръга Локомотив е отбелязал точно 1 гол дело на Сашко, а Николай

Домакинов си отбеляза автогол, първи в полза на Локомотив за този сезон.

ВСИЧКИ ЗАЕДНО! САМО ЛОКО!

      ЛОКО ( СФ )–ЧЕРНОМОРЕЦ 

 НА ПРЕДСТОЯЩИЯ МАЧ :

- на предстоящия мач с Черноморец, всеки който

изяви желание ДА ВИКА за отбора може да дойде

във В сектор,там има част, очертана с бели

лепенки.

- на предстоящия мач с Черноморец

агитката ще направи кратък протест в

началните минути на мача като

демонстративно ще се четат вестници.

Към края на сезона все повече се ко-

ментира състоянието на стадионите,

кои отбори ще вземат лиценз и кой ще

остане без такъв. Крайният срок

наближава и ние очакваме с нетър-

пение решенията на съответните

комисии. Ако трябва да сме честни,

Локо не покрива изискванията и на

отбор за втора дивизия. Занемарен

стадион, плачевни условия за разви-

тие на юношеския футбол, липса на

всякаква база за тренировки, за въз-

становяване, лагери т.н. Накратко:

КУРВИ,БЕЛО и ЦАРСКО СЕЛО !!!
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Ултрасите са различни, но ги обединява любовта към своя отбор, това да могат да

издържат под дъжда или студа за 90 или повече минути, обединява ги това, че се топлят

пеейки с цяло гърло , обединява ги сигурността, която им дава приятелят, който му спи

на рамото в дългия път, обединява ги разходката с гордо вдигната глава в поредния

чужд град, обединява ги радостта от тръгването и умората от връщането, обединява ги

поделения сандвич и разделената цигара, обединява ги погледа, които си разменят след

поредната ръкопашна схватка, обединява ги манталитетът. Нещата, които ни

обединяват, са тези, които ни разграничават от външния свят. Ултрас е изключение на

правилото, неочаквана изненада, когато мислиш, че си се разминал.

ИСКАМ!  ДА СИ КУПЯ!  

Какво значи ултрас ?

ПРОГРАМА:
� Следващото гостуване на Локо ( Сф ) е в Пловдив срещу

местния Локо на 16 май от 18ч.Ела с нас, запиши се !!! За

повече информация:  www.ultrasloko.com  и GSM:

0884997828.

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

както и пред сектор В преди всеки домакински мач!
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