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în atenția doamnei Smaranda Chișbora,
Vă solicităm, în urma articolului semnat de către dumneavoastră și apărut în ediția tipărită
din data de 14.08.2017, UN DREPT LA REPLICĂ necesar clarificării acuzelor cuprinse în
respectivul articol.
În primul rând limbajul și comportamentul lui Octavian Șovre este suburban și
descalificant raportat la statutul pe care îl ocupă.Toate acuzele, insinuările, amenințările făcute în
public și prin comunicate de presă trebuie să le dovedească, în caz contrar va răspunde în fața
LEGII. Octavian Șovre și Marius Omuț, cei care azi mușcă mâna care i-au hrănit, alături de alți
apropiați începând din luna iunie NU mai sunt membrii CJA Bihor, ei solicitând transfer la CJA
Satu- Mare invocând probleme personale și indisponibilitate în a arbitra în Bihor. Dorința le-a
fost îndeplinită, ca acum să vină cu o nesimțire crasă să invoce cu totul alte motive de can-can și
scandal. Public au anunțat că doresc să se transfere pentru a fi liniște și a nu genera alte conflicte.
Cu toții am constatat veridicitatea acestora în articolul denigrator.
Instituția AJF Bihor și membrii acesteia sunt consternați și dezamăgiți de acțiunile
denigratoare ale respectivilor și NU tolerează, în special din partea lor și a acoliților lor care au
încercat și încă încearcă blocarea/împiedicarea și boicotarea activității fotbalistice și de arbitraj
din județul Bihor atât pe mandatul d-lui Vancea cât și pe actualul mandat, astfel de apucături.
Frustrarea survenită eșecurilor repetate concretizate în lipsa de promovări în eșaloanele
superioare ale tinerilor arbitrii talentați pe mandatul lui OCTAVIAN ȘOVRE, DANȘA
LAURENȚIU ori MARIUS OMUȚ în calitate de președinte și repectiv vicepreședinți, au
degenerat în grandomanii nejustificate și în desconsiderarea celor din jur. Brusc foștii colegi,
arbitrii, observatori, membrii NU sunt competenți ba mai mult sunt jigniți ori blamați constant.
Bitea Radu NU poate să NU delege arbitrii, el nu are în atribuțiuni acest aspect, iar cei
invocați mint când afirmă că au fost reținuți de la delegări, dovadă cererile dânșilor de
indisponibilitate sub propriile semnături.
Politicul în fotbalul bihorean invocat este o strategie ieftină și falsă de a atrage atenția
spre cei care nu mai reușesc să atragă atenția.Mai mult toate aspectele reclamate și imputate de
respectivii acum , pe mandatul lor le-au ACCEPTAT, ÎNCURAJAT ȘI FOLOSIT.
Falsurile, incompatibilitățile, sechestrul de materiale și bunuri, delapidările ori declarațiile
false și mincinoase descoperite în vechiul mandat CJA Bihor și continuate apoi în nume personal
constituie un dosar pe rol și nu dorim să discutăm punctual despre toate acestea până ce ancheta
se va încheia, deoarece este necesar să respectăm LEGEA.

In numele Comitetului Executiv al Ajf Bihor, lumea fotbalistică bihoreană este
dezamăgită profund de astfel de acțiuni mârșave și neprincipiale din partea unor foști membrii
frustrați și dezamăgiți de propria incompetență. Asociația Cavalerii Fluierului din momentul în
care Bitea Radu și-a dat DEMISIA, a accesat 0 ( zero) fonduri și a avut activitate 0 ( zero). Încă
așteptăm să își țină promisiunea...În slujba arbitrajului bihorean..
Afirmația în public al lui Șovre Octavian – ȚELUL MEU ÎN VIAȚĂ ESTE SĂ
MOR CU BITEA DE GÂT- arată multe despre acest om și decăderea lui umană.
Dorim în final celor ce au dorit să lase munca profesională de arbitraj din Bihor pentru
cea din Satu Mare , din motivele personale invocate și doar de dânșii știute, ce și-au dorit și ei,
dar încă NU reușesc să aplice...liniște și evitarea conflictelor !
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