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SPORT

Bute
vrea sã
închidã
gura
contestatarilor
Campionul mondial IBF, Lucian Bute,
a declarat, la întoarcerea în România
dupã meciul cu Glen Johnson, în care
ºi-a apãrat pentru a noua oarã centura,
cã 2011 a fost “un an perfect cu trei
meciuri perfecte” pentru cariera
lui.”Nu este uºor sã stai douã luni în
cantonamente ºi sã faci douã antrenamente pe zi, de ºase ori pe sãptãmânã.
Nu ºtiu dacã anul viitor vor fi tot trei
meciuri. Rãmâne sã stabilesc tot cu
Interbox-ul”, a spus Bute. Cu mâna
stângã umflatã în urma accidentãrii
suferite în meciul cu Johnson,
gãlãþeanul a glumit:”Din pãcate, Glen
Johnson are capul foarte tare. Am
simþit în repriza a patra un curent electric care s-a dus pânã în umãr. Iar de
atunci braþul stâng nu a mai funcþionat
cum trebuie. Acum mâna e mai bine,
dar dupã meci nici nu puteam închide
pumnul”, a explicat Bute. Victoria în
faþa lui Glen Johnson este un semnal
de alarmã pentru viitorii adversari,

este de pãrere Lucian Bute.”A fost un
pas mare pentru mine, toatã presa din
SUA a vorbit foarte frumos, iar acum
am tras un semnal de alarmã pentru
viitorii adversari, care au spus cã nu
am valoare. Acum cred cã se vor gândi
de douã ori înainte sã vorbeascã. Am
nevoie de acest gen de meciuri pentru
experienþã, pentru cã pe viitor vor veni
adversari ºi mai bine pregãtiþi”, a precizat Bute. În vârstã de 31 de ani, el
are acum 30 de victorii la
profesioniºti, din care 24 prin KO ºi
nicio înfrângere. Pe de altã parte,
Lucian Bute a dezvãluit cã se
pregãteºte sã devinã cetãþean canadian.”Pânã la sfârºitul acestui an voi
da acel examen pentru a lua cetãþenia
canadianã. Mã pregãtesc învãþând
dintr-un manual lucruri legate de istoria, geografia sau politica din Canada.
La examen vor fi 20 de întrebãri, iar eu
trebuie sã rãspund corect la minimum
15”, a spus Bute. Campionul mondial

va sta în þarã pânã în 4 decembrie,
urmând apoi sã plece la Montreal, iar
la 17 decembrie va asista din sala
Atlantic City la finala Super Six. Bute
vrea ca anul viitor sã lupte pentru
unificarea centurilor:”Dacã Andre
Ward îl va învinge pe Carl Froch în
finala Super Six, mi-e greu sã cred cã
va accepta sã ne luptãm, dar dacã va
câºtiga Froch, am putea sã ne întâlnim
în SUA. Aº dori sã mã lupt cu el, cã
prea a fãcut tot felul de afirmaþii la
adresa mea. Vreau sã-i închid gura aia
mare!”. În ce-i priveºte, cei doi
finaliºti Super Six s-au pronunþat deja
în privinþa înfruntãrii lui Bute. Dacã
Andre Ward abia aºteaptã sã-ºi încruciºeze mãnuºile cu Mr.KO, Carl Froch
o þine pe-a lui: Bute n-are valoare, deci
de ce sã se batã cu el? “Eu sunt dispus
sã lupt cu oricine. Dar dacã sunt
refuzat, n-am ce sã fac“, a comentat
campionul român.
Elena Opran
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