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Локо (Сф) изтегли за съперник коравия тим на Пирин
(Разлог ). Мачът ще се играе на терена на Пирин като
датите на двубоя са 23/24 или 25 септември.
Най-вероятно началния час на двубоя ще бъде между
15 и 16 часа, което затруднява подрепа на повече
фенове в този мач.Все пак следете уебсайте lokosf.info
за повече информация как ще се пътува до Разлог.
При равенство в редовното време ще има
продължения, а след това и дузпи. 

Този понеделник се очертава едно оспорвано
"железничарско дерби", като въпреки здраво
стисналите ги за гушите финансови проблеми и 
двата отбора тръгнаха  нелошо в първенството. 
Съмнения за уговорки този път едва ли би могло да 
има, поради факта, че все още е прекалено рано за 
такива схеми (дали?), но все пак да не забравяме, че
сме ставали свидетели на какви ли не пози между 
двата тима - ние  неведнъж сме спасявали
пловдивчани от изпадане, а те пък от своя страна са
ни давали необходимите "европейски" точки, когато
сме имали нужда от това.

Но победата в мача е задължителна.
 
След възстановяването на Бранеков и Румен
Трифонов, пред Димитър Васев не би трябвало да
има никакви затруднения със стартовия състав.
Единствено промени могат да се очакват в халфовата
линия, където на мястото на Генов с голям шанс да
започне титуляр има Александър Манолов. 

КУПА НА БЪЛГАРИЯ

Поради незнайно какви причини днешния мач е сложен в понеделник.
Следващият, с Берое, е отново в делничен ден, петък, но забележете от 16ч.?!?
Най-добре ще бъде господата от “Иван Асен” да направят програмата така, че мачовете да се играят само
в делнични дни от 07:00 сутринта, за да могат хората спокойно да отидат на работа от 09:00.
Фалшива коса-фалшив футбол.
Ето и програмата по кръгове:

ПОРЕДНА ГАВРА НА БФС С ПРОГРАМАТА
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9 кръг, събота, 20.09.,19-00ч.ЦСКА-Локомотив Сф
10 кръг, неделя, 28.09., 17-00ч. Черно море- Локомотив(Сф)
11 кръг, петък, 03.10, 16-00ч.Локомотив(Сф)-Берое
12 кръг, неделя, 19.10, 13-30ч.Локомотив(Сф)-Ботев(Пд)
13 кръг, петък, 24.10, 17-00ч. Литекс-Локомотив(Сф)
14 кръг, неделя, 02.11, 13-00ч. Локомотив(Сф)-Левски
15 кръг, събота, 08.11, 14-30ч. Славия-Локомотив и
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“С тия играчи ли мислите че ще почнеме, БЕ ?!" - култово изказване на изпълнителния
директор Георги Марков на първата тренировка на отбора за новия сезон. И? Какво се случи,
че трансферният прозорец затваря, а Локомотив така и не успя да намери подходящ нападател.
Новите”/стари т.нар. попълнения едва ли са изненадали някой и ставаме свидетели
на трансферни мъки, поради простата причина, че никой футболист не би искал да подпише
с нашия клуб. А защо ли ? Отговорът се крие в слабата професионална подготовка на
изпълнителния ни директор, както и в несъстоятелността на договорите, които те карат
футболистите да подпишат. По този начин с клуба се разминаха Де Врийзе, Спас Делев,
Борислав Хазуров и още и още. Едва ли бихме търсили някаква вина в треньора,
който определено в последната контрола използва белгиеца Де Врийзе по лявото и по дясното
крило. По този начин Васев намекна, че иска единствено и само нцентрален нападател,
а не да се налага да преквалифицира други хора на този пост.

Между другото, въпросният белгиец днес ще го видим в състава на Локо (Пд).

Свикнали сме в такива моменти да инкасираме между един и три гола в нашата врата...
пък да видим днес.

ТРАНСФЕРНИ МЪКИ

Прави впечатление, че момчетата от този набор наистина заслужават адмирации за доброто си представяне
до момента и най-вече добрия футбол, който показват. Осми във временното класиране (от 18 тима ),
локомотивци имат само една загуба в първите шест мача. За жалост мачовете им се играят на комплекс
"Царско село" и тук за пореден път трябва да припомним на ръководството на Локомотив, че успеваемостта
би се подобрила значително, ако тези момчета играят на помощното игрище, което обаче от вече две години
е оставено на самотек и в разруха!  Не вярвате? Отделети си една минута да му хвърлите едно око. И кажете
честно - Вие бихте ли пуснали детет си да тренира футбол там?
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