Peluza Sud 97 l-a comemorat pe Cristi Neamțu. Ce s-a întâmplat cu
coroana depusă de FCU!
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FC Universitatea Craiova și Peluza Sud 97 l-au comemorat în cursul zilei de miercuri, la cimitirul
Sineasca, pe fostul portar al Universității Craiova, Cristi Neamțu. Pe data de 20 februarie 2002
cel poreclit Șchmeichel din Bănie se stingea din viață într-un spital din Nicosia după șase zile de
comă. Inițial, pe 14 februarie, acesta fusese lovit involuntar în cap, la un antrenament, de către
Marius Șuleap.
Dacă delegația oltenilor formată din președintele clubului alb-albaștrilor, Marcel Pușcaș și
directorul sportiv, Robert Săceanu au depus o coroană de flori din partea lui FC Universitatea
Craiova, în jurul orei 13:00, în schimb peste 100 de sporteri ai lui FC U din Peluza Sud 97 au
ajuns la mormântul lui Cristi Neamțu în jurul orei 17:00.
Ultrașii olteni au fost întâmpinați la mormântul lui Cristi Neamțu chiar de mama fostului portar al
Științei, Ioana Ciubotă. Cu lacrimi în ochi doamna Ioana le-a mulțumit din suflet fanilor din PS
97 pentru faptul că nu l-au uitat, dar nu îl vor uita niciodată, pe fiul ei . Fanii lui FC Universitatea
Craiova au aprins torțe în momentul în care au afișat un banner pe care era scris: "Ai plecat de
lângă noi de atâta vreme, Știința și numele tău, simbolurile noastre supreme"
Însă, din păcate, la mormântul lui Cristi Neamțu, s-a întâmplat și un incident care este de toată
jena. Corona pe care Marcel Pușcaș și Robert Săceanu au depus-o din partea clubului FC
Universitatea Craiova, în jurul orei 13:00, nu a mai fost găsită la crucea fostului portar, Cristi
Neamțu. În locul acestia apărea o coroană depusă de fanii de la Sezione, cel care susțin CS U
Craiova!
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