Cât costă biletele pentru meciul cu Pecica și de unde se pot
cumpăra!
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Conducerea lui FC Universitatea Craiova a stabilit prețul biletelor pentru meciul de la Tg.
Jiu cu Pecica.

FC Universitatea Craiova nu are timp de odihnă. Elevii lui Eugen Trică se pregătesc acum
pentru partida de la Tg. Jiu cu Progresul Pecica. Meciul se va disputa sâmbătă, de la ora 16:00,
iar oficialii Științei au stabilit prețurile biletelor pentru jocul cu ocupanta locului doi din Seria a
patra, Liga treia.
Biletele pentru meciul dintre FC Universitatea Craiova și ACS Progresul Pecica vor fi
puse în vânzare în Craiova la sediul clubului situat în strada Sfantu Dumitru Numărul 1
începând de Joi 31 Octombrie ora 11:00 și în Târgu Jiu începând de Sâmbătă 2 Noiembrie
ora 10:00 la casieria din incinta stadionului Municipal Targu Jiu.
Intrare generală preț bilet : 10 lei (Tribuna 1, Tribuna 2, Tribuna VIP)
Pentru acreditările de presă persoană de contact : Nicoleta Anghel - 0764342673
La acest meci Peluza Sud 97 a anunțat deja pe pagina personală de facebook detaliile
deplasării, iar atmosfera în mod sigur o să fie una incendiară.
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DEPLASARE TÂRGU JIU
"Sâmbătă Știința joacă primul său meci de pe noua arenă din Târgu Jiu, orașul ce deține
unele dintre cele mai cunoscute opere ale mareului sculptor oltean, "...al omenirii,
Constantin Brâncuși." Mai este doar o lună până la pauza de iarnă, o pauză în care cu
toții vom tânji după fotbal și dupa Știința. Așa că nu îți face planuri pentru sâmbătă și
vino alături de Peluza Sud la Târgu Jiu pentru a purta echipa noastră catre o nouă
victorie contra unei echipe clasate pe locul secund.
Întrunirea suporterilor are loc la ora 12:30 în parculețul din Rovine. Toată lumea,
obligatoriu, trebuie să vină îmbrăcată în negru! Deplasarea se face cu mașinile
personale.
Înainte spre Divizia B!", se arată în mesajul scris de PS.97.
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