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След последните резултати между двата отбора,
определено вече сме получили рефлекс да се
съмняваме в истинността на срещите помежду им.
В настоящия момент обаче, мачът, както се казва, е
готов да се превърне в зрелище. Все пак сме едва в
началото на сезона и все още е може би рано за
познатите в българския футбол „схеми”. В Славия
показват отлична форма и като цяло влиза в двубоя
като фаворит. По-качествената селекция, която
направиха на Овча Купел, със сигурност им дава
известно предимство.
В състава на Локомотив пък отсъстващи няма и
треньорът Митко Васев ще разполага с най-доброто,
което има като налични футболисти. Очаква се като
титуляр в предни позиции да започне Петър
Димитров, а Преслав Йорданов да получи своя шанс
за изява през второто полувреме, така че да си
пожелаем да станем свидетели на един хубав
сблъсък, който да не бъде съпътстван за пореден път
със съмнения за уговорки или скандали.

На 17.08., неделя от 18ч. гостуваме на завърналия след дълго отсъствие от родната
“А” група тим на Хасково. Феновете вече имаме опит с тази дестинация покрай
гостуванията миналата година до Любимец. Очаква се цената на билетите за мача да е
6лв. А според желаещите да пътуват ще се определи и цената за екскурзията.

За записвания и информация 0886 446 786, както и в интернет сайта lokosf.info 

Да! След една изключително дълга пауза lokosf.info
podcast е отново тук! В броеве 12 и 13 ще чуете:

- лятната подготовка и трансферите;
- първият мач от сезона;
- какво се случва в ДЮШ;
- Гигов "си тръгва"... отново;
- коментар за мача с Литекс;
- коментар за (предстоящия тогава) мач с Левски;
- новите заплати на футболистите;
- някои нови попълнения и още много. 

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 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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Съвсем случайно тази седмица БТА първа се докопа до информацията, че Ивайло Аспарухов е напуснал клуба още на 1-ви
август. Като основни причини той посочва две: липсата на финансиране и нулевата подкрепа от страна на  изпълнителния
директор Георги Марков и спортно-техническия директор Кристиян Добрев. За първaта причина не е изненадваща, а за
второто е ясно, че директивата идва от нашия президент. След като U17 и U19 спечелиха своите възрастови групи по
безапелационен начин, това явно поради някаква причина не се е харесало по високите етажи на властта в ПФК “Локомотив”
и работата на Аспарухов е била стопирана, като му се е пречело с всички възможни средства.
Тук публикуваме част от интервюто му пред БТА:

"От 1-ви август не съм на директор на школата на Локомотив, защото прекратих едностранно договора си. Причините са две.
Първата е, че от шест месеца не съм получавал заплати, което само по себе си е достатъчно основание. Втората причина е, че от
 една година съм на този пост, но не съм усетил никаква подкрепа в моите идеи, никакво съдействие и не виждам единомислие 
от страна на изпълнителния директор Георги Марков и техническия директор Кристиян Добрев. За първия отбор не мога да
говоря, но или Кристиян Добрев прави мили очи на президента или смята, че ако  той си е взел заплатите, това се отнася за 
всички. Вече информирахизпълнителния директор, че искам да си получа дължимото. Имат определен срок, който се надявам да
спазят, защото не искам да стигам до съд с родния си клуб. Изключително съм благодарен на всички треньори, които си
свършиха работата и спечелиха тези класирания, както и на отборите в градските групи. Привлякох доктор за школата и
кондиционен треньор за школата, които са ми приятели, но те също не са получили нито лев за половин година и сега ми е
неудобно да ги гледам в очите, защото излиза, че съм ги подвел. Или хората над мене не са доволни от работата ми и затова не 
плащат, или пък смятат, че децата не са важни. Но те трябва да знаят, че няма голям клуб в света, който да е задраскал бъдещето 
си. Желая от тук нататък успех на ръководството на клуба и на всички треньори, но за мен начинът им на работа не е правилен и
това ще си проличи в резултатите в близко и малко по-далечно бъдеще. Когато не плащаш на треньорите, не снижават критерии-
те, не са мотивирани и не влагат страст в работата си. Така няма да изкараме играчи, които да са готови за първия  отбор на Локо.
Ще се радвам, ако и без мене, моите думи се чуят и се променят нещата. Не беше редно да си тръгвам по средата, след като аз
съм направил цялата годишна стратегия. Исках да видим докъде ще стигнем, да си изпълним целите, които сме си поставили.
Имаше и емоционален момент, защото аз винаги съм си бил локомотивец и исках да направим нещо за родния ми клуб”.

Встъпвайки в длъжност Аспарухов обеща, че ще намери финансиране, нещо, което така и не се случи. Той на няколко пъти е
заявявал, че Локомотив му е на сърцето и за него това била кауза, за която би работил и без пари. Да, ама не. Ето че сега
клубът отново ще е потърпевш и най-вероятно ще бъде съден от Аспарухов занеполучени заплати (за което той не е виновен
с нищо). Най-различни слухове също се пускат в посока натова, че вече бившият директор прибирал парите от детските такси
и се водела безотчетност. Недоумение буди и пресконференцията на Кристиян Добрев преди мача с Левски, на която той
твърди, че Локомотив е стабилен финансово, като ясно може да се види, че това евентуално се отнася само за първия отбор,
докатоДЮШ за поредна година е оставена на самотек, самофинансиране, дооцеляване.

Оставаме на вълна детско–юношеския футбол, където на национално ниво гръмна скандал за уговаряне на мачове, а в
медиите изплува името на бивш състезател на Локомотив. lokosf.info ще се опита да направи собствено проучване и да
разследва фактите около тези събития, но интересното е как след повече от две години се набеждава човек, който дори и не
се занимава с футбол. Дали тази новина има някаква връзка с оставката на Ивайло Аспарухов? И най-важното - какви
доказателства са предоставени на органите на реда, за да се започне разследване? В момента са налични само показанията на
младия играч на Славия Стефан Велков. Дали това не е разчистване на сметки и изместване на фокуса от всъщност двете
по-важни теми: провалът на европейското и поредната перестройка в ДЮШ, която извърши БФС?
Отговори на тези въпроси очаквайте в следващите броеве.


