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Локо играе с гостите от Сливен в

сблъсък, който ще затвърди

амбициите на клуба за участие

тази година в Купата на ЛИГА

Европа. Там, Локомотив се

представя с успех и вече почти

сигурно може да се счита за

участник в турнира. Сливен пък

от своя страна ще се бори със

зъби и нокти за оставането си в

„А” група.

И двамата треньори ще могат да

разполагат с титулярната си

единайсеторка, като поради

наказание за Локо няма да играе

само Дяков. Така в съботния ден

се очертава здрав мач и както

футбо-листите, така и феновете

не трябва да подценяват по

никакъв начин двубоя. Мощна

подкрепа през всичките 90

минути !

� В миналия мач ЛОКО спечели  с 3-1 като гост. Два гола отбеляза Виктор Шпишич ,а с едно

попадение се отчете голмайсторът на родната „А” група Мартин Камбуров, който започва

титуляр, докато Шпишич има доста да поработи върху играта си, за да си върне мястото в

състава.

� В миналия кръг станахме свидетели, че срещу природата човек няма как да се пребори. В

интерес на истината успяхме да се организираме добре и само обилният валеж попречи Локо

да получи най-многобройната си подкрепа този сезон като гост. На над 250 души им се наложи

да се върнат поради тежките условия за игра в Монтана. Все пак преиграването на мача бе

посетено пак от най-верните привърженици на отбора и една прилична бройка от 20 души на

фен клуб „Скравена”. Поздрави за тях и все така отдадени на ЛОКО !  

  8 ПОРЕДНИ МАЧА БЕЗ ЗАГУБА

В ЕВРОПА – ТОВА Е ЛОКО СФ !

      ЛОКОМОТИВ – СЛИВЕН

 НА ПРЕДСТОЯЩИЯ МАЧ :

- на предстоящия мач със Сливен, всеки който изяви

желание ДА ВИКА за отбора може да дойде във В

сектор,там има част, очертана с бели лепенки.

- на предстоящия мач със Сливен, всеки който изяви

желание може да се запише още отсега за мача в

Ловеч. Това ще е може би един от най-важните

двубои на отбора сезона ! За повече информация

виж раздел „Програма”

Няколко полезни съвета към феновете

на Локо :

- апелираме всеки ,който носи

Локомотив в сърцето си ,да

започне да членува в

организация, в която той

прецени, но да членува и да

започне да плаща членски внос. 

- време е да забравим за чуждите

артикули на мачове на ЛОКО. 
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Пролет пукна , ние не ☺ След дерби мача с Левски станахме свидетели как някои от

огромните ями около стадиона ни бяха така да се каже запълнени и що-годе можеше да

се премине. С оглед на програмата ни ( Ботев е изхвърлен от „А” група ) се оказва че

Локо няма да има мач почти две седмици. Защо в този период не направим едно

пролетно почистване ?! Локомотив си е нашия дом, нашия стадион ! Наоколо е пълно с

боклуци и нищо не ни пречи, да се организираме ! За целта не трябва да носиш нищо,

само себе си и добро настроение ☺ Останалото е наша грижа. За повече информация

следи сайта www.ultrasloko.com ! ЛОКО СОФИЯ, ТОВА СМЕ НИЕ !!!  

ИСКАМ!  ДА СИ КУПЯ!  

А СЕГА НАКЪДЕ !?

ПРОГРАМА:
� Следващото гостуване на Локомотив е в Ловеч в

съдбовен мач ! На 18.04 от 19:30 ч. Ела с нас, запиши се !

За повече информация: www.ultrasloko.com  и GSM

0884997828. 

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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