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ЕДНО ИЗДАНИЕ НА УО “ЖЕЛЕЗНИ БРИГАДИ” – отдел  “ПРОПАГАНДА”

Отдавна не се е случвало да имаме
дерби. Може би за последно с отборите
на ЦСКА за Купата и донякъде с Литекс,
Локо (ГО) и изчезналото ЦСКА II.

ULTRAS LOKO SOFIA oрганизира пътуване
с автобус за мача.

Мачът и срещата за него са събота 2-ри декември от 09:30 ч.
пред сектор “А” на стадион “Локомотив”,.

ЦЕНАТА НА ПЪТУВАНЕТО ще е 5 ЛВ.

Локомотив излиза срещу отбора на Ботев “Гълъбово”
след двуседмична пауза. В серия сме от мач без
победа, а такава е жизнено необходима в двубоя.
Треньорът Додич имаше достатъчно време да
подготви и подбере нужните играчи, даде му се време
и спокойствие нужното за един чужденец, но какво се
получава всъщност? Локомотив играе един
примитивен футбол с блъскане на топката и
центрирания. Реално се разчита на статични
положения: корнери, пряксвободни и т.н.
Единствен напред е Илия Димитров, който много
напомня на Димитър Георгиев, когото пък много добре
си спомняме как си тръгна от Локомотив.
Изправени сме както винаги до стената, но при победа
днес, Локомотив може да е на първо място след 15-ия
кръг. 

МАЧЪТ НА СЕЗОНА!

XVІ кръг 14:30 часа
25.11 /събота/ 
Струмска слава - Литекс
Поморие - Локомотив (ГО)
Черноморец (Бал) - Созопол
Марица (Пд) - Ботев (Вр)
Монтана - Оборище
Локомотив - Лудогорец ІІ

26.11 /неделя/
Несебър - Царско село

13:00 часа
Диема спорт
Нефтохимик Бс 1962 - Ботев (Гъл.)

XVІI кръг 14:00 часа
02.12 /събота/
Ботев (Вр) - Локомотив
 
13:00 часа
Диема спорт
Оборище - Марица (Пд)
Ботев (Гъл.) - Черноморец (Бал)
Царско село - Поморие
Локомотив (ГО) - Литекс
Лудогорец ІІ - Нефтохимик Бс 1962
Созопол - Несебър
 
15:00 часа
03.12 /неделя/
Монтана - Струмска слава
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Приятели, тази есен се оказа една от най-трагичните за локомотивската общност. Няма да се впускаме в
голословия, единствено ще се впуснем в една доста черна статистика...

На 1-ви октомври, точно на датата, на която си замина от този свят легендата Начко Михайлов, се сбогувахме с
Радо Буфера - едно уникално момче, което се превърна в новият лидер на Агитката, но за съжаление Господ си
го прибра много много млад.

Дни след това лошите новини не спряха и от Малта дойде трагичната вест за смъртта на Боре Илиев - уникално
дясно крило от 80-те години и прехласваше публиката със своя голов нюх и огромния хъс, с който се раздаваше
на терена.

За огромно съжаление лошите новини не спират дотук. Към днешна дата се разделихме с още три личности,
дали голяма част от живота си за Локомотив София:

д-р Филипов, който освен в Локомотив беше и лекар в ЦСКА, почина на 75 години. В лицето на Павката
Филипов загубихме един страхотен специалист и уникален човек.

След кратко боледуване черната серия бе продължена от Стефан Милев - Роко. Футболист на Локомотив и
впоследствие треньор в школата на клуба, като под негово ръководство от ДЮШ излязоха десетки таланти...

Трагичните новини обаче така и не спряха да валят и в сряда се сбогувахме с Краси Професора. Дълги години
със своя професионализъм и отдаденост той помагаше както за поддръжката на стадиона, така и за
организацията на футболните срещи. Редовен придружител на отбора по време на подготвителните лагери
между сезоните.

Тази есен се превърна в черна и много тъжна за всички нас, които познавахме и обичахме тези,
които ни напуснаха без време...


