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В дербито на кръга, освен

квотите за Европа ще бъде

определен и кой от двата отбора

ще се превърне в претендент за

титлата.Локо е без загуба от

началото  на полусезона, а

Левски е притиснат до стената. В

съставът на Локо важна и

единствена въпросителна е в

защитната линия.Очаква се

Окука да даде шанс за     

изява на бившия капитан на

Ботев ( Пд ), Гаров или опитния

Пасков, като алтернативите се

изчерпват дотук. В  атака Локо ще

разчита на нападателното дуо

Генков – Камбуров, като

последния определено знае как

се бележи на Левски. Всички се

надяваме победната серия над

„сините” да не спира. САМО

ЛОКО !

� В миналия мач ЛОКО спечели  с 2-1 като гост на „Герена”, а головете отбелязаха Караджинов

и Камбуров. За съжаление Кайо е контузен , но MASHINE GUN се очаква да започне като

титуляр.

� В продължение и заключение на скандалът с арестуваните фенове, органите на реда

публикуваха в медийното пространство, декларация, която напълно ни разочарова. СДВР нито

отрече, нито прие действията си за грешни, а можеше и трябваше да напишат в тази

декларация поне едно ИЗВИНЕТЕ, затова че бяха сложени белезници на невинни хора.

Риторично ще попитаме пак ! КЪДЕ Е ДРОГАТА ?! Благодарим за вниманието.

ЛОКО НАПРЕД НИЕ СМЕ С ТЕБ !

      ЛОКОМОТИВ – ЛЕВСКИ

 НА ПРЕДСТОЯЩИЯ МАЧ :

- на предстоящия мач с Левски всеки който изяви

желание ДА ВИКА за отбора може да дойде във В

сектор,там има част, очертана с бели лепенки.

- на предстоящия мач с Левски ще има

хореография. Помогни тя да се случи, като

УЧАСТВАШ И ТИ!

- на предстоящия мач с Левски ще се раздават ленти,

малки знамена,както и пиротехнически средства.

Посочените са съгласувани със СДВР. 

Последните две гостувания на отбора в

Кюстендил и Своге бяха посетени от

общо над 300 души. Lokosf.info иска да

благодари на Националния Фен Клуб , на

членовете на УО „ Железни бригади”, на

„Drinking Hools Veterans”, на членовете

на групата „Red and Black Pride”,

„Drinking Boys Sofia Hooligans”, както и

на всеки един, който успя да организира

плановете си така, че да бъде на срещите.

ЛОКО СФ ТОВА СМЕ НИЕ! 
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Локомотив София напук на всеобщата криза, която е в цялата ни държава, все още по

една или друга причина попада под светлината на прожекторите. За едни „отборчето на

Гигов”, за други, че сме били продажен отбор, за трети, че сме били малко, ние ще

продължим да СЛЕДВАМЕ И ПОКРЕПЯМЕ ЛОКО ! Имаме готовност да заявим, че

има желание, сред много от нас, да се включим с безвъзмезден труд ако държавата,

клуба, както и всички частни лица имащи права и отговорности към целия спортен

комплекс и прилежащите му територии стигнат до решение, което да подобри базата.

Ние, феновете смятаме, че също имаме право на глас за бъдещето на Локомотив.

ИСКАМ!  ДА СИ КУПЯ!  

А СЕГА НАКЪДЕ !?

ПРОГРАМА:
� Следващият мач на Локомотив е в Монтана  на 28.03 от 15:00 ч.Ела с нас, запиши се !

За повече информация: www.ultrasloko.com  и GSM 0884997828. 

� Волейболният отбор (жени) на Локомотив София извоюва бронзовите медали от Купата

на България и 4-то място в първенството ни, в края на сезона. 

Всички артикули могат да бъдат закупени и от кафенето пред стадиона,

както и пред сектор В преди всеки домакински мач!

Nunc pellentesque aliquam magna. Suspendisse ultrices sodales orci. Vestibulum dolor dui, viverra sit amet, venenatis
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