
„  Локомотив  “   София      –    „  Оборище  “   Панагюрище   -   18 кръг   ВПЛ

Гостите  от  Панагюрище  са  над  чертата  и  само  по-добрата  им  голова
разлика в  директните  мачове ги държи на  повърхността. Локомотив от своя
страна е трети и има удобен шанс да добави 3т. срещу един от най-добрите
гости в групата с цели три победи навън от 8 мача. С тима на Оборище сме
изиграли три двубоя, като сме записали равен, загуба и победа    (2-2; 1-2; 2-1).
Виячки  е  наказан,  Бранеков  контузен  до  края  на  сезона, така  че
"железничарите" се налага да прекроят защитния вал. На вратата се очаква да
започне  Ефремов, пред  него  дебют  може  да  направят  цели  четирима
защитници  :  Манолас  и  Белчев  като  централни  защитници, а  Предев  и
Контохристос по бековете. В халфовата линия титуляри ще започнат Том, Иво
Иванов и Николай Цветков, по крилата Александров и Станкев. Напред като
таран Илия Димитров. Дебют се очаква да направи и едно от качествените ни
нови попълнения Исмаил Тайдер. 

Нов спонсор 

Efbet е новия спонсор на Локомотив София като договорът е за 15 месеца
считано до догодина май месец 2019. Най-накрая сериозна фирма откликна на
дългото търсене и се надяваме тя да не бъде единствена, а така да се каже да
повлече крак и други фирми също да рекламират и спонсорират Локомотив. 

Нов договор за сътрудничество 

Уникален договор за сътрудничество бе подписан между Милан и Локо
Сф в началото на годината. Лично легендата на  “росонерите" Франко Барези
дойде за да сложи подписа си върху три годишен контракт. Факт са и първите
връзки между двата клуба, като от началото на м.февруари треньор от школата
на  Милан  вече  е  при  децата  и  следи  тренировките. Очаква  се  и  наши
треньорски  кадри  да  заминат  за  Милано  и  да  добият  опит. Сбъднат  сън  е
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приятелството между двата червено-черни клуба и дано бъде ползотворно и за
двете страни. 

Почивайте в мир ! 
С  едноминутно  мълчание ще  започне  настоящия  двубой  в  памет  на

Павел Панов. Футболистът на Левски и покойния Атанас Михайлов бяха добри
приятели,а самият Павел Панов водеше като старшия за кратко Локомотив през
сезон 2000/2001 г. 

В  5-тата  минута ще  бъде  отдадена  почит  и  към  внезапно  починалия
Георги Марков.          За Локомотив Жоро изиграва 188 мача и бележи 6 гола. 

ЧУЖДОПОКЛОННИЧЕСТВОТО - ЕДНО ФАЛШИВО ФЕНСТВО 
В  последните  30  години,  а  преди  това,  особено  се  засили  срамната

тенденция в българските фенски среди, да се величаят до боготворене всякакви
чуждоземни клубове и отборчета. Комплексираният по природа българин реши,
че  идентифицирайки  се  с  някои  от  грандовете  на  Запад,ще  вкара  малко
самочувствие в жалкото си ежедневие. Започна да нарича отбори, които никога
не  е  виждал  на  живо  или  няма  да  види  „наще“,  започна  да  сформира
фенклубове, да прави турнири, инициативи, да се мазни на големите „батковци“
и какви ли още не жалки навеждания,  само и само да получи потупване по
рамото или безмислена  членска карта  ,  с  която да  се  хвали по  кръчмите.  С
помощта  на  телевизията и  интернет,  чуждопоклонничеството  се  превърна  в
цяла  индустрия,  в  изкуствен  пластмасов  продукт,  еманацията  на  гнусния
„модерен футбол“. 

ДОКАТО РОДНИТЕ СТАДИОНИ ПУСТЕЯТ... 
Истинският фен трябва да е патриот – клубен и национален.  Само

така може да има идентичност и да печели уважение. Никой не обича лакеите,
лизачите и търсачите на моментна слава. Затова НЕ БЪДИ КАТО ТЯХ! 
ПОДКРЕПЯЙ  ЛОКОМОТИВ,  ХОДИ  ПО  ГОСТУВАНИЯ,  НЕ  НОСИ
АРТИКУЛИ  НА ЧУЖДИ  ГРАНДОВЕ  И  НАЙ-ВЕЧЕ  –  НЕ  РАБОТИ  ЗА
ТЕХНИТЕ КАУЗИ. 

Ние знаем кои сме, какво можем и заедно го можем добре. САМО НИЕ!
САМО ЛОКО! 

ГОСТУВАНЕ В МОНТАНАВ петък 02.03.2018 г. от 17-30 ч. гостуваме на
Монтана. 
Ела с нас! Запиши се за организираната екскурзия. Тръгване в 14.30 ч. от „А“
сектор на ст. „Локомотив“ в деня на мача. 
Цена  - 5 лв. за лица до 18 години и 10 лв. за всички останали. 
Всички пътуващи трябва да носят със себе си документи за самоличност.


