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SPORT

Bute, pregãtit sã unifice centurile
Lucian Bute ºi-a apãrat în Quebec City (Canada), pentru a noua
oarã, centura cu diamante IBF a supermijlociilor în faþa jamaicanului Glen Johnson (42 de ani). Adversarul lui Lucian Bute, fost
campion mondial, susþinuse pânã atunci 68 de meciuri la profesionism, printre adversarii sãi numãrându-se nume mari precum
Roy Jones Jr, Bernard Hopkins, Antonio Tarver, Chad Dawson. În
2003, Glen Johnson a fost ales boxerul anului de revista Ring
Magazine, consideratã Biblia boxului profesionist. La rândul sãu,
în luna iulie a acestui an, Lucian Bute ºi-a apãrat pentru a opta oarã
cu succes centura de campion mondial la categoria supermijlocie,

versiunea IBF, învingându-l prin KO în repriza a IV-a pe francezul
Jean-Paul Mendy, în cadrul galei disputate la Bucureºti. Înaintea
confruntãrii cu Johnson, Lucian Bute, în vârstã de 31 de ani, avea
în palmares 29 de victorii la profesioniºti, din care 24 prin KO ºi
nicio înfrângere. Românul a anunþat cã în 2012 va lupta pentru
unificarea centurilor ºi cã va aduce douã centuri în România.
Preºedintele clubului InterBox, Jean Bedard, a spus pentru boxingscene.com cã probabil Lucian Bute va avea primul meci mai
târziu decât se estima, în aprilie 2012, din cauza problemelor de
sãnãtate ale potenþialilor adversari.

Pavel, dat jos. C-aºa e-n tenis!
Ca ºi Irina Spârlea, la feminin, Andrei Pavel a fost demis brusc ºi pe neanunþate din funcþia de
cãpitan-nejucãtor al echipei masculine de Cupa Davis, iar ecourile acestei mutãri continuã sã
se facã auzite. Primii care au reacþionat au fost chiar componenþii echipei tricolore, care au
trimis Federaþiei o scrisoare de protest, cerând repunerea în drepturi a cãpitanului lor. Hãnescu,
Tecãu, Copil ºi compania au anunþat cã nu vor mai rãspunde solicitãrilor FRT, în cazul în care
preºedintele Ruxandra Dragomir nu revine asupra deciziei. ªi fostul mare jucãtor, Ilie Nãstase,
a declarat cã Pavel nu merita un astfel de tratament, mai ales cã a dovedit de-atâtea ori
ataºamentul sãu faþã de România ºi echipa de Cupa Davis. Oficial, mãsura demiterii a fost luatã
în urma analizei prestaþiilor echipelor româneºti, dar ºi “pe fondul necesitãþii unei mai susþinute
ºi continue implicãri a cãpitanilor în activitatea celor douã echipe”. În fapt însã, observatorii o
acuzã pe Ruxandra Dragomir cã l-a dat jos pe Pavel învinovãþindu-l pentru proastele relaþii dintre jucãtorii noºtri ºi Federaþie.
Elena Opran
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