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

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.

Изправяме се срещу един от най-добрите отбори в
България, срещу когото нямаме дори и равенство на
ниво "А" група. Балансът ни дотук е отчайвайщ - шест
мача, шест загуби.В се пак можем да отбележим, че
при някой от двубоите (особено последния на
"Надежда" след отменен чист гол на Бранеков)
разградчани бяха сериозно подпряни от съдийската
бригада. Дали днес ще станем свидетели на поредната
съдийска недъгавост в наш ущърб (от началото на
сезона се наблюдава една доста неприятна тенденция
в тази насока) или най-накрая съдията на мача, сега,
когато отборът ни е надигнал глава, ще се престраши
да свири по правилата?

Очаква се Димитър Васев да започне на
върха на атаката с възстановилия се Шехуди, а по
крилата да започнат Романов и Генов. В защитния вал
промени не се очакват, а като единствена изненада в
състава се очаква включването на Петър Димитров за
сметка на Ливраменто.

На 30/08/2014 г. от 18ч. гостуваме на ст. "Бончук" в Дупница. Една позабравена дестинация
от феновете на Локомотив, но удобна за максимална подкрепа на отбора.
Ела с нас и подкрепи червено-черните !

14 брой на lokosf.info podcast е вече тук - да, спряхме
се помайваме и всяка седмица Ви представяме
най-пресните новини за случващото се на стадион
“Локомотив”. В броя ще чуете коментар за:

- мачът с Левски;
- мачът със Славия;
- новите фланелки и какво става с останалите артикули;
- съдийството (в България);
- какво се случва в ДЮШ на Локомотив;
- гостуването в Хасково
- феноменален rant на Булгариста, насочен към
спортните "медии" и БФС, както и други добринки. 
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Имахме удоволствието единствени да предаваме на живо мача между Хасково и Локомотив от 4-и кръг на “А”
група, завършил 0:0. Това беше четвъртото поред гостуване извън София, което lokosf.info излъчи след
гостуванията във Варна, Бургас и Коматево. Надяваме се след като договорът между клубовете, федерацията и
телевизиите се подписа, да не се налага повече да изземаме работата, която трябва да си свършат посочените
органи и медии. Разбира се, оставаме нащрек и при следващи подобни затъмнения очаквайте включвания,
които (държим да отбележим!) се правят  абсолютно без комерсиална цел, а само и единствено с една друга:
да информират феновете на Локомотив за случващото се с любимия им отбор в настоящия мач. Колкото до
самия двубой с хасковлии, въпреки изключително тежкия терен заради неспирния дъжд, се получи един
равностоен мач с доста положения пред двете врати, като най-чистото положение за нас дойде в последните
минути, когато Даниел Генов оставен сам срещу Боян Пейков не успя да реализира и би покрай вратата.
Домакините от Хасково пък се отчетоха с греда от пряк свободен удар, като това бе и най-чистото положение
за тях.

lokosf.info иска да благодари на всички, които пропътуваха разстоянието от София до Хасково за да подкрепят
червено-черните във важния мач. Може да слушате целия коментар от двубоя на нашия сайт.

Пореден скандал (защото си ги нямаме в изобилие) се заформя в ДЮШ на Локомотив. След като миналата
седмица Ви писахме за съпътстваното със скандали освобождение на бившия вече директора на школата,
Ивайло Аспарухов (за което Кичо Добрев заяви след предния мач, че се е случило след като бил изловен да
прибира пари от деца, без да ги вкарва в касата на ПФК), тази седмица Ви сервираме нов скандал: според
сигурни източници в началото на сезона, още когато Валери Божинов само поддържаше форма с нашия отбор
и преди да напусне в посока “Георги Аспарухов”, обявеният някога за световен талант футболист обеща да
дари финансови средства за закупуването на над 100 топки за школата на ПФК “Локомотив”. Благодарности и
поздравления за юношата на същата тази школа, но се оказва, че неговата благородност, за огромно
съжаление, е потънала в нечий джоб!
Според запознати, Божинов е останал изключително разочарован, след като дори му е било напомнено за
това обещание, а той останал учуден , че това все още не се е превърнало във факт вече, тъй като той вече
бил дарил средствата когато преминал на “Герена”. Именно по тази причина, а и защото предвид всички тези
разкрития вече ни става неудобно да рекламираме и промотираме Сезонните карти като “помощ за ДЮШ”,
а не само като “изключително изгодна сделка за да наблюдавате домакинските мачове през сезона”,
lokosf.info пита:


