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Първо домакинство за новия сезон и веднага имаше
промяна в деня и датата на срещата. Това явно ще е
продължаващата тенденция оттук нататък - да се
съобразяваме с желанията на противниците,
нелeгитмното БФС, фалиращата телевизия на един
(бивш?) олигарх и куп още субекти, гаврещи се
въобще с народа в “държавата”.
Колкото до самия мач, Локомотив излиза с
най-доброто, с което разполага треньорския щаб.
Очаква се Ливраменто да гради играта в центъра
на терена, подпомаган от Иво Иванов и завърналия се
в крайна сметка Том. По крилата ще оперират Влади
Романов и Манолов, а напред, в рехавата ни атака,
се очаква да започне Петър Димитров. В защитния вал
се очакваше връщането на Ранджелович, но по-скоро
е вероятно да видим Бранеков и Хаджиев, а бекове да
бъдат новото попълнение Данчо Тодоров и Румен
Трифонов. Единствен наказан за мача е Дани Гаджев.

Събота, 2-ри август от 20:00 ч., Локомотив гостува на
негостоприемния (и недостроения) “Герена”,
дом на един от набедените за грандове в българския
футбол отбор на  Левски.

Ела и подкрепи отбора в този труден момент.
Последните няколко мача сме се представяли повече
от достойно, така че тимът ни заслужава гореща
подкрепа!

Дали "Абонатната станция Локомотив" ще пусне
пореден коловоз до “Георги Аспарухов”? Няма да
разбереш, ако не си там да видиш с очите си.
А чувството след победа като гост там е неописуемо.

Ела с нас и го изпитай!

Ръководството на ПФК Локомотив София уведомява
всички почитатели на клуба, че новите сезонни карти
вече са в продажба. Цената на фен-картите е 60 лв.,
а на VIP-картите 500 лв.

Те могат да се закупят в канцеларията на футболния
клуб на ст. "Локомотив", както и в кафенето на Бойко
(до затревеното тренировъчно игрище на стадиона).

Както и миналата година, през този сезон събраните
средства от продажбата на всички членски карти ю
ще влязат в касата на Детско-юношеската школа на
ПФК Локомотив София.

Очаква се цените на билетите за всеки един мач да са
минимум 10 лв., така че купете си карта, спестетете
(по груби сметки от предния сезон) близо 200 лв. и
подкрепете децата на Локомотив.
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След по-малко от два месеца любимият отбор ще
празнува рожден ден. От lokosf.info тук бихме
искали да благодарим на всички отзовали се, кой с
идеи, кой с финансова помощ, кой с безвъзмезден
труд! Първото нещо, което вече е факт, е нашата
емблема за годишнината.
Следват няколко проекта с този бранд, като те ще
бъдат готови около края на август месец. Засега
като сигурни проекти се очертават: юбилейна тениска
(вече поръчана), значка, запалка, ключодържател, шал.
Нека около датата на годишнината (която е 2-ри
септември, “около” е заради постоянно плаващата
програма на БФС), на съответния домакински мач,
всеки допринесе за каузата, като поне дойде на
стадиона и се включи във вдигането на планираната
за тогава задължителна хореография, която засега
ще запазим в тайна.

Локомотив започна по-прибрано първите минути на мача и предпочиташе да се защитава. Точно когато
момчетата ни решиха да погледнат напред и да направят атака, след грешка на Гаджев в центъра, младият
Чучунков бе изведен сам срещу Митрев, който се хвърли в краката му и бе свирена закономерна дузпа. Хамза
бе точен, макар Митрев да се хвърли в правилния ъгъл и да закачи леко топката. След гола двубоят стана
двуостър, като Ботев разчиташе най-вече на десния си фланг, където Васев и Филипов тормозеха отбраната
на Локомотив. В 30-ата минута обаче, след грешен пас в отбраната на Ботев, Романов открадна топката,
нахлу в наказателното поле и шутира, но кълбото премина на около метър от страничния стълб. Това бе и
най-сериозната опасност за Локомотив в мача. През второто полувреме положението на терена се промени и
ние бяхме по-активният отбор - Ливраменто и Тодоров изпуснаха удобни ситуации, а Ботев разчиташе
най-вече на дълги извеждащи подавания и изритани топки от страна на техния вратар. В края на мача две
последователни нарушения на Гаджев срещу Божидар Васев доведоха до червен картон и два много опасни
шанса за Ботев, които бяха пропилени от Огнянов и Терзиев. В крайна сметка, след 5 минутно добавено
време, Ботев запази аванса си и спечели трите точки.


