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ЛОКО ( СФ ) – 

ЧЕРНОМОРЕЦ 
 

В мач от т.нар. “междинен кръг” ЛОКО  и 

Черноморец се изправят един срещу друг. В 

отбора ни се връща Преслав Йорданов, а наказан 

за мача е Дяков. За неговото място ще се избира 

измежду Горанов и Караджинов, а е възможно 

Дафчев да бъде изтеглен по-назад и именно 

Йорданов да започне в атака, заедно с Муши. В 

лагера на гостите няма кадрови проблеми и след 

победата над Славия като гости, те ще се опитат 

да вземат още три точки в София и от нас. 

Остава финалният спринт на първенството и е 

време играчите да се напънат малко, за да 

влезем в Европа. Друг е въпросът какво ще 

правим ние там ?! САМО ЛОКО ! 

ПОСЛЕДНИЯТ МАЧ 
 В миналия мач загубихме 1-3 от Цска на 

„Армията”. Страхливо, безидейно и както се 

изрази Марчо Дафчев след мача: Тъжно ! 

Това бе представянето на Локомотив. 

Срещу Цска просто не излезе съперник. 

 

ПРЕДСТОЯЩИЯТ МАЧ 
 В последния мач между Черноморец и 

Локомотив на ст. ”Лазур” загубихме нещастно с 

1-2 в непрестанен дъжд и вятър, макар че 

поведохме в резултата при неистовата подкрепа 

на агитката, която дори и в работен ден и на 

другия край на България си свърши работата 

перфектно. 

 

ОЧАКВАЙТЕ !!! 
 Както се знае, в редиците на ултрасите 

има няколко неофициални фракции: 

„Iron Brigades Ultras Union”, “Drinking Boys Sofia 

Hooligans” заедно с „Red And Black Pride” 

формират ядрото, по-умерените „Локо Клуб 

Изток” и ветераните от “Drinking Hools Veterans”. 

Скоро всички ще застанем под едно общо знаме, 

чиято поява очаквайте съвсем скоро: 
 

ЖЕЛЕЗНИЧАРИ ! 

 

DRESS CODE!!! 
 

 
БЪДИ САМО С АРТИКУЛИ НА ЛОКО 
 

ИНИЦИАТИВА: 
 

В миналия брой засегнахме темата за 

съсипването на Локо и благодарим на 

всички, които ни писаха и се отзоваха, като 

до настоящия момент над 80 души се 

включиха в идеята за гражданско 

сдружение между феновете “Бъдеще за 

Локомотив”. Явно копирайки ни нас 

(разбира се, в кръга на шегата), клубовете 

на Цска, Левски, Локо, Славия и Академик 

взеха, че и те се сдружиха и щяли да си 

оправят стадионите. Всичко това е много 

хубаво, САМО ЧЕ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ВИ ВЯРВА ! Изглежда 

обаче това е пътят и затова призоваваме 

всеки локомотивец, който го боли за отбора 

и има какво да каже: ВКЛЮЧИ СЕ И ТИ, 

СТАНИ ЧАСТ ОТ ЕДНО ОБЕДИНЕНИЕ НА 

ВСИЧКИ ЛОКОМОТИВЦИ! Ако искаш да 

кажеш своето мнение, пиши ни на е-майл 

ultrasloko@mail.bg. 
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ДОКОГА ЩЕ СМЕ БЕЗДОМНИЦИ ????  
 

 За пореден път стигаме до темата за безхаберното управление на Локомотив. След 

многото обещания как едва ли не стадион „Локомотив” ще е с класи над „Ноу Камп” се 

стигна до пълното падение да се молим на ”червените” да играем на „Армията”, защото 

там... ще е по-евтино. .Поредно доказателство, че Локо с пълна пара дълбае вече и дъното. 

Стадион „Българска Армия” получи съвсем скоро лиценз, но като се погледне какъв 

„грандиозен ремонт” е направен, човек мож само да се изуми. Истината е, че ръководството 

не желае да играе в „Надежда”. Съвсем спокойно можеше да отворят и там само „А”сектор 

и да има над 3500 седящи места...но по-добре да митарстваме и да играем на осветление и да 

се лапа от ТВ правата. И да се молим на Цска за евтин наем! Отдавна е известно, че само 

алъш-веришът и изгодата са приоритет на началниците. Преместването от ст.”Локомотив” 

на Националния стопи редовните фенове наполовина. Едно отиване на „Армията” е 

равносилно на предателство спрямо най-верните и обичащи до гроб Локомотив. Но ако 

станем свидетели на това чудо, отборът ще има шанс да бъде подкрепян само от Дончо 

Донев, Чавдар Цветков, Жоро Марков и други “безценни” приятели на г-н Гигов! БОЙКОТ НА 

ПРЕДАТЕЛИТЕ ! БОЙКОТ НА ГАВРАТА ! 

 Това е върхът на един много по-трагичен айсберг, в който ние всички истински 

локомотивци се блъскаме вече 20 години. И при всеки един сблъсък потъва по една надежда или 

вяра, изчезват по няколкостотин човека от стадиона. Нека да не си заравяме главите в пясъка 

и да си мислим, че щом всичко в България е зле, значи и ние не трябва да сме добре. За пореден 

път гиговщината ни доведе до там, че ЛОКОМОТИВ от най-истинския клуб, от отбора на 

футболната романтика, чийто фен беше обикновеният човек, се превърна в долнокачествен 

бардак, приют за всякакви футболни бездомници и анонимници. ЛОКОМОТИВ се превърна в 

клуба убиец на надежди, в посмешище, в идиотска карикатура на славната институция, дала 

велики играчи и големи личности. Няма да е учудващо, ако тази агония завърши с една логична 

смърт...защото в момента вече дори не сме в кома, а в клинична такава... 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ИСКАМ ДА СИ КУПЯ ! 

 

Искаш да си купиш шал, знаме, тениска на Локомотив? Значки, лепенки и други артикули? 

На входа на сектор А, вход 26 можеш да си купиш всичко това на приемлива цена и с добро качество. 

За записване за екскурзии и друга информация можеш да попиташ отново там. 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

СЛЕДВАЩИЯТ МАЧ: 

СЛЕДВАЩИЯТ МАЧ Е НА стадиона в Севлиево 
срещу Видима Раковски 

8  МАЙ, неделя, от 18.00 часа. 
ЕЛА С НАС, ПОДКРЕПИ ЛЮБИМОТО ЛОКО! 

Информация за записване за екскурзията на телефон 0884 99 78 28 
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