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Локомотив посреща гостите

от Варна в мач от може би

най-интересното първенство,

на което сме ставали

свидетели. Битката, както за

челните места, така и в зоната

на изпадащи се завързва все

повече. Интерес ще

представляват феновете на

Черно море, които решиха, че

имат организация по-добра от

нас и така,

lokosf.info инфо ще се

поинтересува точно колко

души ще дойдат от Варна за

мача. Ще чуем и някои от

техните „нови” песни, за които

твърдим, че ние сме тези,

които са ги наложили първи.

Така мачът освен на терена ще

бъде и едно съревнование и

между публиката ако въобще

може да се говори за такова.  

� В миналият мач Черно море победи с 4-2. За нас головете вкараха Камбуров и Бандаловски

като последния е с травма и е под въпрос за мача. За целия сезон това е и една от 4-те загуби на

Локомотив ( 0-1 от Берое и два пъти от Литекс 0-1,0-2 ).

� 4 кръга преди края лидер при голмайсторите продължава да бъде Мартин Камбуров.

Откритието на сезона и обявен от редица специалисти като най-прогресиращия играч на „А”

група, Ивайло Димитров – Шведа, не спира да ни радва със стабилната си игра. Включвайки

неколкократните отличия на Дерек Асамоа – Сашко, Димо Атанасов, Цецо Генков, Юлиян

Левашки  за „Играч на месеца” и „ Играч на кръга” изглежда че Локомотив има добър тим !

ВСИЧКИ ЗАЕДНО САМО ЛОКО!!!

      ЛОКО ( СФ ) – ЧЕРНО МОРЕ 

 НА ПРЕДСТОЯЩИЯ МАЧ :

- на предстоящия мач с Черно море, 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 Черно море ще има записване

и уточняване на мястото за среща за съдбовния мач

с ЦСКА. За повече подробности виж раздел

„Програма”

КОИ СМЕ НИЕ :

УлтрасОбединение Железни Бригади

(I.B.U.U.) ? – най-голямата,мощна и

влиятелна ултрас организация на

червено-чернните фенове. С над 10

години история и призната на

българската и европейска ултрас

сцени.

Нужно е да се знае, че съвсем отделно от

нас са Националния Фен Клуб ( НФК ),

фен клуб „Скравена”, „Мездра” и други. 
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1. Обичай твоята фланелка и  цветове.          7. На гостуване – само с твои пари. 

2. Вярвай и уважавай твоята група.                8. Не зацапвай тази вяра с политиче-

3. Твоята вяра не трябва да има граници.      ски или други подобни интереси. 

4. Бъди честен в действията си, не лъжи.      9. Не се прави на вандал, не руши.

5. Следвай своя отбор навсякъде.                 10. Не опетнявай идеалите на тази гру-

6. Купувай билети за мачовете.                     па.                    Следва продължение =)

ИСКАМ!  ДА СИ КУПЯ!  

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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