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Локомотив излиза срещу

дебютанта тази година в

„А” група – Калиакра. За да

стигне до победата е нужна

пределна мобили-зация,

както сред играчи-те, така и

на трибуната.От този сезон

Националния стадион ще

приема всяко едно

домакинство, а сек-тор „А”

ще е единствен,

който ще е отворен за нас,

запалянковците. След от-

кровената гавра с Локо

миналия сезон може би е

трудно да простим на играчи

и ръководство,но именно

присъствието на стадиона

трябва да бъде ясен знак, че

ЛОКО е над всичко и над

всеки ! Чест и вярност не се

продават !

� Досега двата съперника не са се срещали в официален мач от „А” група. Имат изиграни

контроли и един мач за Купата на България, в който Локомотив спечели с 1-0 с гол на Руменов.

� Интересен факт тази година е че в подготвителния период Локомотив не загуби нито един

мач.В домашна обстановка отборът постигна престижни победи над Макаби и Олимпиакос.

� Локомотив прекъсна победната серия над Левски след като загуби дербито с 1-3.В първия

кръг ,както миналия сезон спечели като гост на Монтата с 1-0.Така с 1 победа и 1 загуба, Локо

излиза срещу соченият от всички аутсайдер Калиакра, който обаче постигна победа на „Овча

Купел” и по всичко личи, че не са случаен отбор.

ВСИЧКИ ЗАЕДНО САМО ЛОКО !!!

      ЛОКО ( СФ )–KAЛИАКРА

 НА ПРЕДСТОЯЩИЯ МАЧ :

- на предстоящия мач с Калиакра, всеки който изяви

желание ДА ВИКА за отбора може да дойде в А

сектор, в най-лявата част,ще се настанява агитката

на Локо. Това се прави с цел, да има максимално

разстояние между обикновените фенове и

ултрасите, за да може всички да се събираме

максимално на мачовете и така да се каже , да не си

„пречим”.

- ИСТИНСКОТО МЯСТО НА ФЕНА Е В

АГИТКАТА!!!

По време на паузата на първенство-то,

ръководителите на ЛОКО,явно и

съвсем целенасочено погазиха един от

най-великите играчи за всички

времена – Никола Котков. Lokof.info

беше там и не видя нито един венец,

нито един представител на Локомотив,

който да засвидетел-ства своето

уважение и присъствие в годишнината

от смъртта на най-веикия човек и

играч,дал много на

Локомотив.Добрата новина беше

книгата на Петър Милушев за

биографията на Никола Котков. 
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Да, драги читателю, разтъркай очи, ощипи се и пак прочети.Абонаментните карти са

вече факт. За първи път в Локомотив ще има истински абонаменти карти за всички

домакински мачове на отбора.Цената на ценната книжа е 63 лв и може да се закупи от

помещението до ст.Локомотив предназначено за феновете.За повече информация

можете да се свържете с ИВАН ИВАНОВ председател на Националния фен клуб на

привържениците на Локомотив София. Ако пък си член на УО”Железни бригади” при

закупуване на сезонна карта се освобождаваш от 3 месеца плащане на членски внос.

ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ ФЕНОВЕ НА ЛОКО ДА СИ КУПЯТ КАРТИ !!!

ИСКАМ!  ДА СИ КУПЯ!  

Абонаменти карти

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

Миньор на 23.08 от 18ч.Ела с нас, запиши се !!! За повече

информация:  www.ultrasloko.com  и GSM 0884997828. 
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