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Без контузени и наказани

футболисти, Локомотив е

само на победа от челни-те

места в  класирането.

Съперникът на Локо,Сли-

вен, е  само на 2  т. от зо-

ната на изпадащи и ще се

бори със зъби и нокти да

открадне  поне  точка  в

предстоящия двубой.Тре-

ньорът на „железничари-  

те” се очаква да пусне по-

нападателна схема с две

атакуващи крила, Асамоа и

Писаров и двама тежки

нападатели, голмайсторът

на отбора Цветан Генков и

Преслав Йорданов.За гру-

пата за мача ще попадне и

възстановилия се напълно

от контузия Владо Манчев

САМО НИЕ,САМО ЛОКО !!

                                                 IN MEMORIAM 

На 01.11.2010 се навършиха 4 години от смъртта на

Атанас Михайлов – Начко. На тази дата, на 57 годи-

шна възраст ни напусна завинаги легендата на

Локомотив София. Почивай в мир БАТЕ  НАЧКО!

         ЛОКО ( СФ ) – СЛИВЕН

 НА ПРЕДСТОЯЩИЯ МАЧ :

- на предстоящия мач със Сливен, всеки който изяви

желание ДА ВИКА за отбора може да дойде в А

сектор,там в най-лявата страна откъм  Г сектор ще

се настанява агитката на Локо. Това се прави с цел,

да има максимално разстояние между обикновените

фенове и ултрасите, за да може всички да се

събираме максимално на мачовете и така да се каже

, да не си „пречим”.

- ВСИ!КИ ЗАЕДНО САМО ЛОКО !         

ЗА ДЕЦАТА ПО ЗЕМЯТА.......

Входът за мача със Сливен е без-

платен за всички ученици.Пред

вход 26, сектор „А” може всеки да

получи информация за пропу-

скателния режим и да бъде оси-

гурен придружител ако се налага

• За повече информация :

- 0888 37 69 10

- www.ultrasloko.com 
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"Един Апостол, този на футболното недоволство, бе убит през 1971 година.

Тогава на Витиня, караният с привишена скорост от Георги Аспарухов

автомобил, отне на България Никола Котков! Уби вярата на страната, че може да

си различен. Днес на хората между 20 и 30 години името на Котето не им говори

нищо. Или почти нищо, ако съдим по реакциите от "Герена" и "Надежда".

Първите се опитват да придадат допълнителна значимост на Гунди,

приобщавайки към "синята" идея и Котков. Край "Илиянци" пък се настаниха

ортодоксални "евреи" като Николай Гигов и Чавдар Цветков, чиято първа задача

бе да сложат точка на турнира "Никола Котков". На този турнир,лично

знаменитият сър Боби Чарлтън прати свой личен отбор, за да уважи легендата на

Локомотив.На този футболен мемориал Начко Михайлов, Сашо Костов, Георги

Берков, Александър Шаламанов, Динко Дерменджиев, Митата Якимов и прочие

легенди са стояли не една минута, а цяла вечност, преклонени пред гения на

Никола Котков.Факт е как  ведомственият Левски е отклонявал МВР-средства, за

да напие Котето преди мач със "сините", с надеждата на другия ден правилния

отбор да има по-лек мач. А онзи, от трудовия край на столицата, да вземе да вкара

на пияна глава два гола за 20 минути и да реши мача... България няма нужда от

противопоставяне, а от зачитане на легендите. Когато обаче днес Тодор Батков и

коалиционните му ДПС-партньори от "Надежда" зачеркват легендата "Никола

Котков", България трябва да се надигне. И на "Овча купел", където Котето

съхрани кариерата на Симеон Симеонов, биейки спасителна дузпа в ръцете му,

веднага след световното в Мексико, където стражът бе анатемосан. И на

"Армията", където Котков си "призна", че той е ударил попа от Попското до

ЦУМ, а не полковник Иван Колев. И под тепетата, където бай Никола се застъпи

Христо Бонев да получи шанс, пък било то и за негова сметка. И още много са

примерите за величието на Никола Котков. Затова оставете Котето на Локомотив,

на България.

ПРОГРАМА : СЛЕДВАЩОТО ГОСТУВАНЕ НА ЛОКОМОТИВ Е В

ЛОВЕЧ НА 13.11.2010 от 18:00 ЕЛА С НАС ЗАПИШИ СЕ ! ! ! 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 0888376910 и www.ultrasloko.com

ВЕЛИКИЯ НИКОЛА КОТКОВ – КОТЕТО.


