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РЕМОНТИТЕ ЗАПОЧНАХА!
отново е нужна помощ
След дълги перипетии и най-различни обрати Локомотив започна
да се състезава в СРГ-Север. Най-накрая, като домакин, ще
приемем скромния отбор на ФК София Спорт.
Информацията за този тим е доста оскъдна (за съжаление
официлания им сайт не работи, а във фейсбук информацията е
твърде непълна). Накратко: клубът е създаден през 2010 г. от
Васил Петров, студент по това време в НСА „Васил Левски” с
профил “Треньор по футбол”. Първият президент на клуба е
бащата на Васил, Владимир. Прозвището на София Спорт е
"Гражданите". От Сезон 2013/2014 цялата школа на клуб
използва изцяло комплекса на „Царско село”, в това число
балона, терените, съблекалните, басейна, хотела, фитнеса и
залата за конференции, където клубът ще прави видео анализи на
мачовете. За официален екип е избрана комбинацията жълта
блуза, сини гащета и бели калци. Резервният екип на София
Спорте син с бели калци.
Очаква се срещу нас да излязат с основния си екип.

Както бе обещано, ремонта на помощното игрище започна!
След като бе стартирана процедура за унищожаване на плевелите
по него, сега вече игрището е и фрезовано с отстраняване
на първите няколко сантиметра почва. Предстои изграждането
на нова автоматизирана поливна система и след това ще се
започне създаването на пластовете за новия терен. Вижте
всички снимки на сайта ни lokosf.info и очаквайте нови актуални
репортажи от ежедневната работа.

ПРОГРАМАТА
до края на полусезона
Изтребител - Локомотив: 11.10. 16:00 ч. /неделя/
Локомотив - Кремиковци: 18.10. 16:00 ч. /неделя/
Спартак - Локомотив: 24.10 16:00 ч. /неделя/
Локомотив - Левски (Чепинци): 31.10. 16:00 ч. /събота/
Сокол (Неогван) - Локомотив: 08.11. 15:00 ч. /неделя/

Въпреки почти непрестанния дъжд на 26.09.2015 г. със силата
и техниката на феновете бяха премахнати оградите от източната
страна, както и част от западната. Тази събота след 10 часа се
организира нова акция за премахване на останалите огради.

ПЪРВО ГОСТУВАНЕ!

Въстаник - Локомотив: 22.11. 15:00 ч. /неделя/

Е най-накрая ще вземем и да гостуваме!
Датата е 11 октомври, а опонент ще
бъдеместния тим на с. Иваняне

Локомотив - Банкя: 29:11. 15:00 ч. /неделя/

Ела с нас и подкрепи Локомотив !

Локомотив ------------------------ почива

Вихър - Локомотив: 15.12. 15:00 ч. /събота/

Всички заедно САМО ЛОКО!
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ЛОКОМОТИВ Е ЖИВ!

ДОКАЗАТЕЛСТВОТО СИ ТИ
Благодарим на всички червено-черни фенове, които се включиха в редица акции през изминалите няколко дни, които сега ще изброим
в хронологичен ред :
1. Акция “Помощно игрище”:
Оградите и част от терена бяха обработени под проливен дъжд, но все пак това не отказа момчетата, които бачкаха от 10:00 сутринта
до 17:00 ч. Работата обаче е свършена наполовина.
Следете сайта lokosf.info за нова акция за възстановяването на помощното игрище.
2. Акция “Обединенена Трибуна ”Локомотив”:
Още преди 2 месеца бе съобщена новината за новосформирания “Клуб на привържаниците на Локомотив София 1929”.
Може би поради отлагането на първенството и преживелицитее преди това, членската маса на новия фенклуб засега е доста скромна
и наброява около 60 човека. Всеки член заплаща по 5 лв. на месец и еднократна такса в размер на 4 лв. за издаването на фенска карта.
Една от основните цели на клуба е да помага на... футболният клуб. Да, точно така! При членски внос 5 лв., четири от тях се
пренасочват веднага към дружеството. Това се прави с цел колкото се може по-бързо да се направи помощния терен и да се подпомогне
с каквото може за да се изправи “Локомотив” на крака и да разполага със свежи финансови средства.
Записването във фенклуба можеш да направиш преди всеки мач срещу входа на “А” сектор.
3.Акция “Абонаментни карти”:
Над 100 карти се продадоха за първия ни официален двубой и така над 3 500 лв. се вляха в “Локомотив” само продажбата на сезонни
карти! Тяхната продажба няма да спира, докато не се изчерпят бройките - целта е достигнем поне 200.
Около 15-ина ВИП карти също намериха своите притежатели си и така още едни 1 500 лв. също подпомогнаха касата на клуба.
4.Акция “Урна”:
Това ще бъде една традиция изцяло от феновете, които събираме в касички преди всеки мач скромни дарения, с които да помогнем на
Локомотив. Няма значение дали левче, дали два или десет - всяка стотинка е ценна за бъдещето на любимия отбор!
Не подминавай урната, дари колкото можеш за да съществува Локомотив!
5.Банкова сметка за дарения:
Една от последните инициативи на фенклуба ще бъде откриването банкова сметка, в която всеки един локомотивец от чужбина,
страната или поради невъзможност да присъства на стадиона, да дари средства по банков път. Очаквайте подробности.

Равносметка:
Само от 1-вия официален двубой събрахме почти 10 000 лева!

Да, Локомотив Е жив и това Е

БЛАГОДАРЕНИЕ НА ТЕБ!
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