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a?teptat, bosniacul Enes Sipovic a revenit de urgen?? la antrenamentele echipei mari, dup?
plecarea nea?teptat? a lui Alexandru Benga. Bosniacul de 22 de ani nu mai intrase � vederile
forma?iei deseniori din decembrie anul trecut, fiind trecut pe linie moart? dup? acel 0-3 cu
CSMS Ia?i din sezonul trecut, pe c�d antrenor era Viorel T?nase.   <br />Chiar dac? Narcis
R?ducan a declarat c? O?elul se va reorienta spre un alt transfer dup? plecarea lui Benga, cel
mai probabil postul l?sat liber va fi ocupat p�? la urm? de Sipovic. <br />Enes a ajuns la Gala?i
pe c�d avea o v�st? fraged?, din postura de speran?? a fotbalului bosniac ?i titular �
na?ionala U19 a ??rii sale. A prins un singur meci la O?elul, � sezonul 2009-2010, la un 3-0
contra Gloriei Bistri?a, joc disputat pe propriul teren. � rest a fost folosit cu prec?dere la echipa
a II-a clubului. <br />Funda?ul central cu un gabarit impresionant, m?sur�d 1,94 metri la 90 de
kilograme, s-a impus � fotbalul de prim? divizie, dar nu la O?elul cum era de a?teptat, ci dup?
�prumutul la Petrolul Ploie?ti, unde a f?cut un tur de campionat impresionant � 2011, fiind
titular � 18 meciuri. De?i se vorbea despre readucerea sa la Gala?i �c?de atunci, Enes a mai
fost �prumutat � Liga a II-a, la Farul Constan?a, sub comanda lui Viorel T?nase, care �
fusese antrenor la �satelit� ?i s-a impus ?i aici ca titular, iar � vara lui 2012 a revenit "acas?".
Cel care i-a dat ?ansa s? se impun? la O?elul a fost acela?i �Tase� care l-a introdus � 7
partide oficiale, numai c?, dup? o serie de rezulate foarte slabe, bosniacul a pierdut echipa
definitiv, ajung�d din nou la satelit. Pe plan interna?ional a fost om de baz? � reprezentativa
de tineret (U21) a Bosniei, dar �tre timp a dep??it v�sta ?i nu mai poate evolua la acest
nivel.</p>
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