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Categorie: Știri FCU Publicat: Joi, 28 Martie 2019 10:17 Scris de Daniel Vlad Accesări:
3068
FC Universitatea Craiova-Turris Măgurele este meciul anului pentru olteni.

Însă cu toate aceastea ambele echipe nu vor fi susținute la acest joc de galerii organizate.
Ediție.ro a aflat amănunte incredibile de la ședința, pentru organizarea meciului FCU-Turris, cea
care a avut loc în cursul zilei de miercuri la Severin. Ei bine, sub pretextul că are unele
informații, cu privire la deplasarea unor grupuri masive de suporteri din Peluza Sud 97 la acest
joc, un colonel al Jandarmeriei Craiova s-a prezentat la ședința respectivă și a cerut ca ordinea
acestui meci să fie asigurată de Brigada Mobilă a Jandarmeriei Craiova. Acesta a spus că
partida este una de risc mediu, deși pînă acum toate meciurile de la Severin au fost catalogate
fără niciun risc deoarece se știe că în acest oraș Peluza Sud 97 nu face deplasarea. Până
acum de meciurile de la Severin se ocupa Jandarmeria Mehedinți.
Însă se pare că motivul real al prezenței Jandarmeriei Craiova la Severin este tema Olguței
Vasilescu, ca nu cumva suporterii lui FC U să îi strice petrecerea de la nunta sa cu Claudiu
Manda. Evenimentul respectiv va avea loc în această sâmbătă, iar locația unde este invitat și
Liviu Dragnea se află undeva în drumul dintre Craiova și Severin, exact pe unde vor trecere
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suporterii lui FCU la meci sau de la meci spre casă.
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