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В жребия за Купата на България Локомотив изтегли отбора на
Ботев (Гълъбово). Първият мач ще се играе на терена в Гълъбово,
а реваншът ще е в София. Най-вероятно началният час на двубоя
ще бъде между 15:00 и 16:00 часа, което ще затрудни за пореден
път подкрепата на отбора. Все пак следете уебсайта lokosf.info за
повече информация как ще се пътува до там. 

Това е цитат от изказване на изпълнителния директор (!!!)
на ПФК “Локомотив” (където “П”-то явно е за “примитивен”)
Георги Марков от първата тренировка на отбора за новия сезон.

Какво се случи, че трансферният прозорец затваря, а ПФК
“Локомотив” така и не успя да намери какъв да е нападател за да
подсили отбора на Димитър Васев?

"Новите/стари" т. нар. попълнения едва ли са изненадали някого,
като за поредна година ставаме свидетели на трансферни мъки,
причинени от простата причина, че никой уважаващ себе си
футболист не би пожелал да подпише договор с клуб като нашия.

Отговорът се крие в слабата (да си кажем направо нулева)
професионална подготовка на “ръководството” ни, начело с
изпълнителния директор, както и несъстоятелността на
договорите, които това “ръководство” кара футболистите да
подпишат и които договори ”ръководството” не спазва - броят на
неплатените заплати към играчите отново достигна заветната
цифра четири - тоест те не са взимали заплатите си от месец юни
насам. Може би заради това с клуба се разминаха Де Врийзе, Спас
Делев, Борислав Хазуров и колко ли още.

Едва ли треньорът е този, в когото трябва да търсим вина.
Треньорът, който пусна крилото от Белгия Де Врийзе по лявото
и по дясното крило в единствената контрола, в която го използва.
Така Васев не намекна, а натвърди, че иска само и единствено
централен нападател, а не да се налага да преквалифицира други
играчи на този пост.

А когато вината не е в треньора и в играчите, в кого е?

Ако питате “ръководтвото”, сигурно ще е в нас - феновете.

И?

А защо ли е така?
ПРОГРАМАТА НА БФС
за следващите четири кръга
БФС за пореден път се изгаври с нас и то на годишнината на
клуба ни. Поради незнайно какви причини играхме с Локомотив
(Пловдив) в понеделник, а с Берое в петък, 16:00 ч. И докато
срещата с пловдивчани бе излъчвана по телевизията, то мачът със
старозагорци бе в пълно медийно затъмнение. Най-добре
господата от “Иван Асен” да направят програмата така,
че мачоветеда се играят само в делнични дни от 07:00 ч. сутринта,
та от 09:00 ч. хората спокойно да отидат на работа.

Ето и програмата по кръгове:
    XII кръг, неделя 19.10. - 13:30 ч. Локомотив -  Ботев(Пд)
    XIII кръг, петък 24.10. - 17:00 ч. Литекс - Локомотив
    XIV кръг, неделя 02.11. - 13:00 ч. Локомотив - Левски
    XV кръг, събота 08.11. - 14:30 ч. Славия - Локомотив

Следващ мач:
24.10., петък, 17:00 ч., тоест пак ще трябва да се бяга от работа,
училище и т.н. за да подкрепиме Локо. Пътуване ЩЕ бъде
организирано, за повече информация посещавайте lokosf. info

Днес се очертава оспорвано дерби за първата шестица.
И двата отбора, с оглед на стисналите ги по различни причини за
гушите финансовите проблеми, тръгнаха нелошо в първенството.
Победата в мача е задължителна, като пред треньора Димитър
Васев няма затруднения и контузени играчи, като от такива се
възстановиха Бранеков и Румен Трифонов. Единствено промени
могат да се очакват в халфовата линия, където на мястото на Генов
с голям шанс да започне като титуляр има Александър Манолов.
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