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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;" alt="Enes
Sipovic" src="images/front/enes_sipovic.jpg" height="250" width="430" />Funda?ul central a
marcat primul s?u gol �tr-un joc oficial al O?elului � minutul 78 al partidei pierdut? cu 4-3 pe
terenul Viitorului Constan?a. De?i este ap?r?tor, Sipovic a fost trimis � atac pe finalul meciului,
amintind suporterilor ro?-alb-alba?tri de felul � care era folosit Vasile �Pluto� Br?tianu � anii
�90. Bosniacul a fost decisiv ?i la marcarea golului 3 al O?elului, c�d mingea lobat? de el
peste portarul gazdelor a fost introdus? � proprie poart? de c?tre Bejan.</p>    <br />  <p
style="text-align: justify;">Enes (23 de ani) 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 bun � 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, de unde
revenit � var?. Pe plan interna?ional a fost om de baz? � reprezentativa de tineret (U21) a
Bosniei, dar a dep??it v�sta ?i nu mai poate evolua la acest nivel.<br />Odat? cu aducerea
antrenorului Ewald Lienen a devenit din nou om de baz? la O?elul, germanul find �c�tat de
calit??ile fizice ale lui Sipovic, un alt aspect important fiind acela c? foarte mul?i bosniaci
evolueaz? � Bundesliga. � acest sezon, Enes a fost folosit de 4 ori, toate cele 4 meciuri fiind
�s? pierdute de o?elari.</p>
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