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Trofeu la ping-pong câştigat de un
botoşănean
Ciprian Qnufrei s~a
impus într-unui dintre
ceie mai importante
turnee ale circuitului
Amatur.

otoşăneanul Ciprian
Onufrei a câştigat
ediţia din acest an a
turneului de categoria B din
cadrul campionatului Amatur dotat cu trofeul Cupa Ariniş, la categoria open (avansaţi).
întrecerea a reunit la start
84 de practicanţi ai pingpong-ului din zona Moldovei, 16 dintre aceştia întrecându-se la categoria open,
în timp ce 68 la categoria
amatori. La categoria open
s-au înscris trei sportivi din
Botoşani, iar la amatori 14.
Repartizat în grupa inferioară doi, Ciprian Onufrei a
câştigat la indigo cu 3-0 partidele susţinute în faţa jucătorilor Cătălin Rusti (Suceava), Dan Chirap (Gura
Humorului) şi Vasile Spânu
(Vicovu de Jos). în aceeaşi
fază a competiţie a ajuns şi
Sorin Corneanu, chiar dacă a
pierdut toate cele trei
meciuri susţinute în grupa
inferioară unu, cu acelaşi
scor, 3-0, în faţa adversarilor
Cosmin Hasna (Straja), Cristian Polocoşer (Suceava) şi
Răzvan Odochean (Vatra
Dornei).
Un debut bun de turneu a
avut şi Adrian Mironescu
care s-a calificat în fazele
superioare tot de pe primul
loc din grupa inferioară trei,

B

obţinând trei victorii în faţa
jucătorilor Dragoş Georgiu
(Vatra Dornei), scor 3-1,
Armând Atomei (Piatra
Neamţ), tot cu 3-1 şi Dionisie Blănariu (Băiseşti), scor
3-2.
în faza următoare, doi
dintre botoşăneni Sorin Corneanu şi Ciprian Onuferi au
evoluat în aceeaşi grupă,
câştig de cauză având sporti vul din urmă care s-a impus
cu 3-0. Onufrei a câştigat cu
acelaşi scor şi partidele cu
Ioan Ilieş (Rădăuţi) şi
Armând Atomei (Piatra
Neamţ), în timp ce Corneanu
a pierdut cu 3-0 partida cu
Ilieş şi 3-2 cea cu Atomei,
ratând astfel calificarea în
fazele eliminatorii. Aceeaşi
soartă a avut-o şi Adrian
Mironescu care a câştigat un
meci, 3-0 în faţa lui Dan
Dumitrescu (Piatra Neamţ)
însă le-a cedat pe celelalte
două, scor 3-1 în faţa lui Cristian Polocoşer (Suceava) şi
Dan Chirap (Gura Humorului),
în sferturile de finală,
• Ciprian Onufrei s-a impus cu
3-1 în faţa lui Cătălin Rusti
(Suceava), repetând scorul
în semifinale în faţa lui Vasile Spânu (Vicovu de Jos). în
finala turneului, Ciprian
Onufrei s-a impus la capătul
celui mai spectaculos meci
al turneului în faţa lui Dragoş Georgiu (Vatra Dornei)
cu scorul de 3-2.
"Este cel mai important
rezultat pe care l-am obţinui
de când particip la astfel de
turnee. Am mai ajuns în ultimul act, însă niciodată nu
reuşisem să iau trofeul De
aceea, această victorie este
mult mai dulce. Am o satis facţie enormă că am reuşit

FC Botoşani are o cotă de
126 la câştigarea titlului de
campioană în ediţia 20162017 a Ligii I. Imediat după
ce Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a definitivat ţintarul
Ligii I care va debuta pe 23
iulie, casele de pariuri au afişat şi cotele la câştigarea campionatului. Campioana entitre a ţării, Astra Giurgiu este
cotată cu şansa a doua la câştigarea Ligii I, având o cotă
de 2,00, favorită fiind Steaua
cu 1,86. Principala rivală a
echipei lui Becali, Dinamo
are a treia şansă la câştigarea
titlului având o cotă de 8,00.
Botoşănenii antrenaţi de
Leo Grozavu sunt. cotaţi cu a
12-a şansă la câştigarea titlului, mai slabi cotaţi fiind
CSMS Iaşi şi FC Voluntari.
Paradoxal, chiar dacă se află
în moarte clinică, Rapidul are
a şasea şansă la câştigarea titlului, în timp ce nou-promovata Gaz Metan Mediaş, este,
de asemenea, cotată mai bine
ca FC Botoşani fiind creditată
cu a zecea şansă. Cotele caselor de pariuri nu iau în calcul
nici faptul că o serie de echipe vor porni cu handicap din
cauza depunctărilor dictate de
Comisia de licenţiere. Este
cazul echipelor: CFR Cluj,
ASA Târgu Mureş, cu câte
şase puncte, iar Rapid trei
puncte.

Ciprian Onufrei: "Am o satisfacţie enormă că am reuşit să mă impun într-un turneu de categorie
open, în faţa unor adversari de calibru, foarte buni şi foarte motivaţi"
să mă impun într-un turneu
de categorie open, în faţa
unor adversari de calibru,
foarte buni şi foarte motivaţi", a declarat Onufrei.
Adrian Mironescu şi
Sorin Corneanu s-au clasat
în final pe locurile 9 şi 14.
La categoria amatori cele
mai bune rezultate dintre cei
14 botoşăneni le-au obţinut
Valentin Robu, locul 8, şi
Marius Chiriac, locul 12.

Poli laşi debutează în Liga Europa
După ce anul trecut FC
Botoşani a reprezentat România în preliminariile Ligii Europa, anul acesta a venit rândul celor de fa Iaşi de a evolua
în premieră în cupele europene. Poli Iaşi va debuta în Europa în această seară de la ora
21:00, în direct la Dîgi Sport,
împotriva celor de la Hajduk
Florin Primea vrea ca Poli Iaşi să lase o impresie bună la debuSplit.
tul în cupele europene
Partida din turul doi preliminar al Ligii Europa se va pentru a organiza acest îneci. ie să-l trateze ca atare a
disputa într-o atmosferă de Se va lucra şi în ziua jocului declarat Florin Pranea, preşesărbătoare, meciul urmând a pentru a fi totul pus la punct. dintele Poli Iaşi.
se juca cu casa închisă. "Am Este un moment unic pentru
Manşa retur se va disputa
făcut eforturi mari, uriaşe, mulţi dintre jucători şi trehu- în Croaţia, pe 21 iulie, de la
ora 21:30 şi va fi transmisă în
direct de Digi Sport.
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Rezultatele obţinute de botoşăneni
- categoria open
Ciprian Onufrei - locul 1
Adrian Mironescu - locul 9
Sorin Corneanu - locul 14
- categoria amatori
Valentin Robu - locul 8
Marius Chiriac - locul 12
Marius Pralea - locul 21
Bogdan Ştefanachi - locul 25
Petru Sălăvăstru - locul 26

Costică Vieru - locui 29
Lucian Posteucă - locul 35
Florin Mărgineanu - locul 36
Octavian Grosu - locul 38
Ioan Buziiă - locul 39
Alexandru Grosu - locul 40
Cristian Lupu - locul 45
Marcel Aparaschivei - locui 50
Rareş Havrici - locul 60

Steaua
Astra
Dinamo
Pandurii
ASATg. Mureş
Rapid
CFR Cluj
CS "U" Craiova
Viitorul
Gaz Metan
Concordia
FC BOTOŞANI
CSMS laşi
FC Voluntari

1,86
2,00
8,00
9,00
17,00
56,00
61,00
67,00
81,00
111,00
126,00
126,00
151,00
301,00

ANUNŢ
în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi
gestionarea zgomotului ambiant modificată şi completată prin HG 1260/2012,
U.A.T. — Municipiul Botoşani organizează în data de 19.08,2016, ora 12
dezbaterea publică privind Planul de acţiune pentru reducerea nivelului de
zgomot în municipiul Botoşani,
Hărjite strategice de zgomot pentru Municipiu! Botoşani, care au fost baza
întocmirii planului de acţiune» realizate de SCAccon Environmental Consultante
S.R.L. Bucureşti» au luat în considerare următoarele surse de zgomot:
• Traficul rutier
• Traficul feroviar (tren, tramvai)
• Zgomotul industrial

care pot fi consultate pe site-ul UAT — municipiul Botoşani la adresa
http://www.primariabt,ro/index.php?îoad=dezbateri.
Rezumatul planului de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului
ambiental din Municipiul Botoşani poate fi consultat http://www.primariabt.ro/
index.php?load=dezbateri.
Vă invităm sa participaţi ia dezbaterea publică privind Planul de acţiune
pentru reducerea nivelului de zgomot în municipiul Botoşani. Dezbaterea va
avea loc în data de 19.08.2016, ora 12 — sala de şedinţe Consiliul Local Botoşani.

