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ЕДНО ИЗДАНИЕ НА УО “ЖЕЛЕЗНИ БРИГАДИ” – отдел  “Пропаганда”

Очаква ни много сериозен мач, срещу много сериозен
противник. Обикновено мачовете ни с подобни
съперници биват наричани “дерби”, но в момента
състоянието на Локомотив е такова, че това
определение (за съжаление) трудно би могло да бъде
дадено. В момента сме в ролята на отбор, който
(въпреки гръмките закани и обявления преди старта
на сезона) със зъби и нокти драпа за да запази
позицията си в “А” група. Но, нека все пак погледнем
моментното състояние на двата отбора:
- в Разград определено са в пикова кондиция - две
поредни титли, купи, редовен бой на двата книжни
“гранда” Левски и ЦСКА, победа над ПСВ (Айндховен)
в Холандия в Лига Европа... със сигурност можем да
кажем, че това е най-силния отбор в България в
момента. С треньор, който спокойно можем да кажем,
че е легенда на Локомотив. И не е единственият такъв
там, но това е тема за един друг разговор;
- ние от своя страна, след трагичния старт на
сезона, влязохме в серия от три мача без загуба и
като че позакърпихме положението с половин дузина
нови играчи, а отборът дори започна да показва
признаци на игра и нещо, което наподобява характер.
Нещото, което силно ни липсваше в последните
години. Спечелихме трудно с 1:2 гостуването си в
Каварна в първи 1/16 финален мач за Купата на
България, както и няколко изключително важни
точки, но да не се залъгваме - трябват ни още доста,
за да се измъкнем от зоната за изпадане.
Очаква се повечето от новите играчи да попаднат в
титулярния състав днес. Йованович на мястото на
контузения Дюлгеров, Сато, който направи добър мач
във Варна и не на последно място - завърналият се
Дани Пеев.
От нас, феновете, се иска само да сме на стадиона
за да подкрепим Цветовете, Емблемата, Идеята.
Останалото е в краката на футболистите.

Не че имаме нещо против Маркиньос, напротив,
голмайстор на “А” група и играчът, който в момента
вади Локомотив със своите голове, но капитанската
лента е друга работа. Маркиньос към момента е
показал само уважение към Локомотив и си върши
работата за клуба наистина професионално, но все
пак на моменти зад думите му прозира желанието да
отиде някъде другаде. Знаем какви футболисти с
червено-черната фланелка са я носили през годините
(е, със сигурност има и такива, за които не искаме да
си спомняме), но е съвсем логично Дани Пеев да я
сложи на ръката си:
"Без феновете си сме нищо. Ние сме отбор, който в
нито един момент не е сигурен ще играе ли
следващия си мач, ще има ли треньор, ще има ли
президент, ще се дават ли заплати, но въпреки това
излизаме и играем.
Ще ви кажа тайната ни - подкрепата на феновете.
Никога няма да забравя един плакат на нашите
привърженици, издигнат преди известно време, точно
когато бе най-трудният ни период. Той гласеше 
ледното: "Винаги ще подкрепяме Локомотив:
необикновеният отбор на обикновените хора!". Всеки
път, когато се сетя за този малък транспарант,
настръхвам! И може да ви звучи много идилично, но
трябва да знаете, че именно тези "малки" неща са
много по-стимулиращи и мотивиращи от каквото и да
било друго. Не ме разбирайте погрешно - не казвам,
че не съм си разговарял с ръководството за заплата,
нито пък, че се правя на някакъв мъченик. Не. Казвам
само, че без публиката си един клуб е нищо!”
Това е част от интервю с Дани Пеев в предаването
“Трето полувреме” по БНТ от 09/04/2012 г.
Освен добър играч, за да си капитан, трябва наистина
да носиш емблемата на клуба в сърцето си, да знаеш
неговата история, да си откърмен с неговата Идея.
Да го обичаш.
Дани отговаря на всички тези “условия”, така че
дайте капитанската лента на него - от това отборът
може само да спечели.

Ултрас Локо организират трип за мача с Нефтохимик тази неделя. Още няма яснота
дали ще се пътува с влак, с автобус, или ще има организиран транспорт с коли.

За повече информация посетете www.ultrasloko.com или се обадете
на телефон 0886 44 67 86
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Абсолютен прецедент в историята на Локомотив бе единайсеторката ни във Варна на мача
с Черно море. В нея чужденците бяха 7 на брой, а българите трима: Трифонов, Бранеков и
Бибишков. Плюс Галев на вратата. На полувремето влязоха още двама родни кадри:
Даниел Пеев и Димитър Илиев... и още един чужденец - Сато. Така през целия двубой
Локомоив игра с повече чужденци в състава, отколкото български момчета. Дано тази
инвазия от Чад, Нигер и Тамбукту намери "общ език" на терена, защото този сезон явно ще
се разчита на тях.
Друго най-силно впечатление прави, че Локомотив никога не е имал толкова чернокожи
футболисти цели 6: Махамат, Матютю, Маркиньос, Елтон, Гаел, Джиби.
Оценяваме това, че за да се вдигне отборът на крака се привличат нови играчи, но няма
как да не ни боли и за пореден път да не отбележим, че това най-вероятно нямаше да се 
случва в такива, хм, безумни пропорции, ако за последните 22 години школата на отбора
не бе навряна там, дето слънцето не грее.
В момента там като че ли виждаме слънчев лъч, но наистина ли трябваше да се стигне до
това юношите ни до 19 г. и тези до 17 г. да изпаднат в долната група, за да се вземат
някакви мерки за децата? А колко време ще отнеме, за да може тази школа да произведе
нов талант. Да го произведе и да го задържи, защото в момента всяко едно моче, което
блесне с нещо бива “отмъкнато” от набралите сила школи на отбори като Литекс и Чавдар
(Етрополе). Набрали сила, защото са вложили пари в базите си. А не само и единствено
в често безсмислени трансфери на играчи със съмнителни качества.

събота 21 септември 2013 г.
Деца "А", р. 1999 г.

ВИА  - Локомотив 1:3

Юноши младша "А", р. 1997 г.
Септември - Локомотив 2:1

Юноши старша, р. 1995-1996 г.
Интер  - Локомотив 1:5

неделя 22 септември 2013 г.
Деца "Б", р. 2000 г. I група

Локомотив - Левски-Раковски 1:1

Юноши младша възраст
"Б", р. 1998 г. I група

Локомотив - Левски 0:1


