A sosit ziua dreptății! Peluza Sud 97 este gata de marele spectacol
din Centrul vechi din Bănie!
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Peluza Sud 97 pregătește un spectacol unic în Craiova, după revenirea alb-albaștrilor în
Liga 1.

În iulie se vor face 10 ani de la dzezafilierea Universității Craiova, iar cine a crezut vreodată că
Peluza Sud 97 va ceda și va îmbărțișa proiectul celelaltei echipe din Bănie s-a înșelat amarnic.
Ultrașii din PS 97 au rămas demni pe baricade și au mers după Știința prin toate coclaurile ligii
a patra. Astfel că, după ce elevii lui Eugen Trică au promovat în Liga 1, iar etapa trecută albalbaștrii au câștigat și campionatul ligii a doua, Peluza Sud 97 este gata acum de un spectacol
unic, cel pe care ultrașii din Bănie îl vor face în cursul zilei de duminică pe străzile din Craiova.
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Duminică, de la ora 14:00 ultrașii Științei îi invită în Centrul vechi din Bănie pe toți fanii adevărați
ai Universității, acolo unde va începe fiesta celei mai puternice galeriii din România. După
meciul cu Dunărea Călărași, cel care se va disputa la ora 18:30, în mijlocul fanilor sunt așteptați
și artizanii promovării în frunte cu magicianul Eugen Trică, omul care a readus FC Universitatea
Craiova în Liga 1. Robert Săceanu, omul care a fost alături de Știința în cei mai grei ani din
istoria acestei echipe, și nu a lăsat-o niciodată la greu, atât din postura de fotbalist, cât și în cea
de conducător, și jucătorii din Bănie vor primi după meciul cu Dunărea medaliile de campioni,
dar și trofeul pentru câștigarea ligii a doua.
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