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Ultrașii din Peluza Sud 97 vor ca forurile fotbalistice din România să respecte decizia
luată de FIFA.
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Încet, dar sigur calvarul tuturor iubitorilor adevăratei Universitatea Craiova se aproprie de sfârșit.
Fie că au fost suporteri, jucători,antrenori, conducători sau patron, toți merită respectați pentru
lupta pe care au dus-o în acești ani cumpliți alături de adevărata Știința. Cu bune, cu rele toți au
format până la urmă o familie și au stat pe metereze în ciuda tuturor nedreptățilorfăcute
împotriva lui FCU.
După ce FIFA a recunoscut practic actuala echipă din Liga a treia patronată de Adrian Mititleu
ca și continuatoarea adevăratei Universitatea Craiova, Gogoașă, pe numele său Andrei Preda,
unul dintre liderii Peluzei Sud 97, a postat pe pagina personală de facebook un mesaj
emoționat, dar totodată și plin de demnitate.

"Într-o lume în care judecătorii au impresia că pot să le dicteze sufletelor cum să
iubească, iar politicienii cred că pot să tranzacționeze emoțiile oamenilor, fotbalul este
unicul nostru refugiu. FIFA a decis ceea ce noi am știut în permanență.
FCU este Universitatea Craiova. Peluza Sud 97 a fost, este și va fi alături de Universitatea
Craiova. Contrar intereselor meschine, a manevrelor administrative și a implicării
politicului în fotbal, inimile noastre bat pentru culorile alb-albastre.
Nu am acceptat mascarada din ultimii ani. Am ales să ne murdărim hainele cu noroaiele
din Liga a IV-a și din Liga a III-a decât să ne murdărim conștiința jucând într-un teatru
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ieftin.
Curtea de Apel Timișoara a prefațat în urmă cu un an decizia de acum a Comitetului
Disciplinar al FIFA. CSU nu este, nu a fost și nu va fi niciodată Știința.

FIFA a decis ca FCU 1948 să achite restanțele salariale ale lui Josh Mitchell, unul dintre
fotbaliștii australieni care au evoluat la Universitatea Craiova. Judecătorii FIFA au luat
decizia pentru că FCU 1948 este continuatoarea Universității Craiova. Încet, încet
lucrurile încep să se limpezească. PS 97 a fost tot timpul alături de echipă.
Solicităm autorităților să finalizeze colaborarea cu echipă din Mogoșoaia.
Solicităm Ligii Profesioniste de Fotbal să modifice numele echipei din Liga 1 conform
deciziei FIFA.

Ediție Specială - Cotidianul online al Olteniei
Phoca PDF

PS 97 este la bine și la rău lângă FC Universitatea Craiova!
Categorie: Știri FCU Publicat: Duminică, 15 Decembrie 2019 23:16 Scris de Dan Bratu
Accesări: 2171
Solicităm FRF să se conformeze deciziei FIFA și să ia toate măsurile care se impun.
Solicităm tuturor televiziunilor să nu mai numească echipa respectivă cu numele nostru.
Craiova este și va rămâne/ Acea echipă de renume/ Pentru că voi nu veți putea/ Să ne
schimbați istoria", a sunat mesajul lui Preda.
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