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След фиаското  в Ловеч ,

Локомотив посреща Славия в

мач от 26 кръг на „А”

група.Мачът е на живот и

смърт и за двата отбора, така

че само и единствено

победата е от значение. Най-

вероятно и двамата треньори

ще заложат на стандартните

си схеми на игра и

единайсеторки. Славия губи

капитана си и бивш 

играч на Локо Йордан Петков,

докато в състава на Локомотив

проблемите са основно в

защитата. От доста време не

сме регистрираи важна и

категорична победа в това

дерби и  всички се надяваме

на такава, придружена с

мощна подкрепа от първата до

последната минута на двубоя.

САМО ЛОКО !!!!!

� В миналият мач двата отбора не можаха да си отбележат гол и дербито в „Овча Купел”

завърши при резултат 0-0. 

� В предишният кръг от първенството феновете на Локомотив доказаха, че са едни от най-

верните и най-фанатично подкрепящите в цяла България. Над 380 човека викаха с всички сили

за любимия отбор. Страхотна хореография и пироефекти, доказана марка УЛТРАС ЛОКО,

разтресе градчето край река Осъм, което дава ясен знак, че локомотивци се завръщат отново на

стадиона. САМО НИЕ ! САМО ЛОКО !

� На 26 юни нашите приятели от FAVAC празнуват своята 100 годишнина. Разбира се ние ще

сме във Виена, за да празнуваме с тях ! 

Там където сме ние, дяволът е на

свобода !!! САМО ЛОКО ! 

      ЛОКОМОТИВ – СЛАВИЯ

 НА ПРЕДСТОЯЩИЯ МАЧ :

- на предстоящия мач със Славия, 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 Славия, всеки който изяви

желание може да участва в подкрепата към отбора

като се включи активно във веенето на знамена,

хвърлянето на ленти и хартийки !

КОИ СМЕ НИЕ ?!

Накратко историята започва в зора-та

на 90-те като определено влияние

носят агитките на Запад, за това как се

подкрепя истински любимия от-бор и

как се става 12-и играч. В пе-риода 97-

99 г. се нарояват няколко организации,

които обаче са малко и не толкова

добре организирани. Така в края на

1999г. се стига до основаването на

„Железни Бригади”
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Ултрасите нямат имена за външния свят. Нямат лица, често качулката или шала са на

лицето им.Ултрасите нямат нормално облекло, не следват модите, пренебрегват ги.

Ултрасът атакува ако бъде атакуван, той помага в нужда.Ултрасът на спира да бъде

такъв дори когато не е облечен със символите на отбора си и не е на стадиона.Той се

бори, действа, организира, събира и говори 7 дни от седмицата за ултрас идеята. Ултрас

не е насилието, то е защита от един живот изпълнен с насилие, от своеволията на

полицията, от изгъзиците на новите генерации и т.н. Ултрас е и много още чувства

неописуеми с думи, неразбираеми за обикновените хора, които предпочитат да живеят

зад едно стъкло, отколкото да го счупят, за да навлезнат в реалния свят, студен и

мрачен..

ИСКАМ!  ДА СИ КУПЯ!

    Юбилейна тениска „10 години ‘Железни бригади’- 20 лв.

  

Какво значи ултрас ?

ПРОГРАМА:
� Следващото гостуване на Локомотив е на „Армията” с ЦСКА

в съдбовен мач ! На 02.05 от 19:30 ч. Ела с нас, бъди там, а не

пред телевизора!!!! 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!
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