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В първия мач от втория 
полусезон Локо има пре-
красната възможност да 
започне с три точки.Гост е 
тима на Монтана.След 
проведената подготовка 
Локомотив е отборът зае-
мащ последна позиция в 
символичното класиране 
със 2 победи, 3 равенства и 
1 загуба.Локомотив е и  

отборът с най-малко кон-
троли по време на подго-
товката.Представянето на 
тима така и не се случи и 
за нас феновете новите 
играчи на отбора остават 
пълна енигма. Липсата на 
достатъчно нападателна 
мощ ще бъде основен ми-
нус за отбора и ще трябва 
да палим свещ някой да не 
се контузи.

♦По време на зимнта пауза напуснаха основните играчи на тима : Цецо 
Генков и Дерек Асамоа,съответно в Поханг Стилърс и Висла(К). Новите 
попълнения (Идриси,Джонсън и Саидходжа) едва ли ще могат да 
заместят напусналите футболисти.

♦ За поредна година, Локо (Сф) бе единствения отбор,който се радваше 
на подкрепа по време на контролните срещи в Анталия.D.H.V. за поре-
ден път доказаха маскимата, че: Истинския фен,следва,подкрепя и пие 
за отбора си навсякъде ! 

                                                                                                           

КОГА ЩЕ ИМАМЕ ПАК СТАДИОН !???

         ЛОКО ( СФ ) – МОНТАНА

НА ПРЕДСТОЯЩИЯ МАЧ :

- на предстоящия мач с Монтана, 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.

- ЛОКОСФ.ИНФО ВЕЧЕ И В ИНТЕРНЕТ !         От 
началото на годината вече можете да ни наме-рите 
оn-line и в интернет на : 

WWW.LOKOSF.INFO   

ЗА ДЕЦАТА ПО ЗЕМЯТА.......

Входът за мача с Монтана 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

- 0884 997828

- www.ultrasloko.com



mail to: ultrasloko@mail.bg
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На първата тренировка на Локомотив, ултрасите от ”Железни Бригади” подеха инициативата 
за изясняването на въпроса : Кога ще имаме пак стадион? След редицата обещания на 
ръководството и най-вече в лицето на г-н Гигов, търпеливо чакахме 2 месеца , „нещо да се 
изчисти”, „ще направим всичко възможно”и други такива фантасмагории, които както 
очаквахме не доведоха до абсолютно нищо.В медиите пуснахме и декларация с един 
единствен въпрос :

Защо децата на северна София няма къде да спортуват безопасно?

Разбира се, отговор на този въпрос до настоящия момент така и не получихме.Въпросът е и 
към теб , драги читателю.Ще оставим ли банда мошеници да се упражняват на президенти и 
ръководители ,а стадиона ни да се руши със всяка година ?

Ще оставим ли децата си да тренират на разорани ниви, в морално остарели и дори гнусни 
съблекални и условия, които предлага базата на Локомотив?Ще преглътнем ли унижението 
на годишнината на една от легендите на Локо Сф Никола Котков да няма и едно жълтурче 
поднесено от нашите самозабравили се ръководители ?Ще си затворим ли очите за 
мизерията, непрофесионализма и далаверките, както в клуба, така и в спортното дружество?

Ние казваме НЕ ! И сме готови да заявим твърдо нашата позиция.Ако и ти искаш да се 
включиш в нашата кампания пиши ни на ultrasloko@mail.bg или се включи в подписката, която 
ще събираме преди всeки домакински  мач на отбора.

ПРОГРАМА : СЛЕДВАЩОТО ГОСТУВАНЕ НА ЛОКОМОТИВ Е В 
КАВАРНА НА 14.03.2011 от 18:00. ЕЛА С НАС ЗАПИШИ СЕ ! ! !                 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 0884 997828 и www.ultrasloko.com

Докога все така ще я караме ?
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Пореден закрит спорт в Локомотив София 

С прискърбие Ви информираме че преди 2 дена бе закрит последния масов спорт в ОСК ЛОкомотив 
София.Волейболния отбор Жени на Локомотив София прекратява участието си в А група.Обяснението е че щели 
услията да се прехвърлят в подрастващите групи.Дали ще просъществуват тези групи можем да гадаем. Дали 
отказа на отбора по волейбол жени от участие в първенството е отговор нашата декларация придружена със 
снимки на порутената база можем само да гадаем. 

Ние продължаваме да питаме: 

-"Защо бяха закрити всички спортове в ОСК Локомотив София?" 

-"Защо децата от Северна София няма къде безпасно да спортуват?" 

-"Докога ще се руши спортната база на Локомотив София?" 

-"Врачките настанени на стадиона са там за да кажат кога ще падне ли"?


