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SPORT

Bute
îºi înfruntã
contestatarii

Deºi l-ar fi dorit ca adversar pe învingãtorul
din turneul Super Six, americanul Andre
Ward, Lucian Bute era cât pe ce sã aibã
parte de douã confruntãri cu britanicul Carl
Froch, finalistul întrecerii din SUA: pe 14
aprilie la Montreal ºi 4 august la
Nottingham. Însã meciurile au cãzut, pentru cã televiziunea Showtime, cu care
românul are contract, nu l-a dorit pe Froch,
ci un adversar american. Dar câºtigãtor al
turneului Super Six ºi deþinãtor al centurilor WBC ºi WBA la supermijlocie,
Andre Ward a refuzat sã încruciºeze
mãnuºile cu Bute, motivând cã pugilistul
român are nevoie de adversari mai puternici înainte de a ajunge sã lupte cu el.”Bute
trebuie sã se batã cu niºte pugiliºti din categoria A. Am auzit cã Dirrell abia îl
aºteaptã, deci ar fi o luptã interesantã.
Acum sã-l vedem! Chiar dacã Froch nu
m-a învins, sunt convins cã va deveni din
nou campion ºi îl va bate pe Bute”, a fost
declaraþia lui Ward. Rãspunsul lui Bute a

fost unul prompt ºi acid:”Pentru Ward sunt
gata sã merg ºi la el acasã, în Oakland. O
altã opþiune este ºi New York. Vreau sã
vedem care este cel bun”. La 32 de ani pe
care-i va împlini pe 28 februarie, Lucian
Bute are 30 de victorii (din care 24 prin
KO) ºi nicio înfrângere, la profesioniºti.
Pânã acum, românul ºi-a apãrat cu succes
centura IBF de opt ori, ultima oarã în
noiembrie 2011, în faþa lui Glen Johnson
(la puncte, decizie unanimã). În ciuda palmaresului impresionant, Bute este atacat ºi
contestat continuu de pugiliºti de peste
hotare, care ulterior gãsesc motive pentru a
evita confruntãrile cu el. Ultimul intrat în
“hora” declaraþiilor este americanul Andre
Dirrell, care l-a mai provocat pe Bute ºi
înaintea meciului cu Brian Magge, din
martie 2011. Dirrell pretinde acum cã îºi
doreºte o partidã cu românul, dar nu în
Canada, acolo unde considerã cã se întâmplã lucruri nefireºti.”A luptat prea mult
acasã la el în cariera sa, cam cu acelaºi tip

de adversari. Este un luptãtor excelent - are
un uppercut foarte bun ºi miºcãri foarte
rapide de mâini ºi picioare - dar a boxat cu
luptãtori de categoria B minus. Este
supraevaluat”, a declarat Dirrell. Chiar ºi
britanicul Carl Froch l-a ironizat pe multiplul campion mondial IBF:”Va fi vai de
Bute dacã va nimeri în calea mea! Vã jur
cã acest bãiat nu va rezista 12 runde în
picioare în faþa mea. Dau între 70 ºi 100 de
lovituri dure pe rundã timp de 12 reprize
consecutive, fãrã sã îmi scadã energia”, a
spus Froch, ºi el convins cã românul “este
un pugilist «umflat»”. Conform TVA
Sports, un posibil adversar pentru Bute ar
putea fi în aprilie americanul Bernard
Hopkins. Însã la rampã a ieºit ºi mai puþin
cunoscutul canadian Adonis "Superman"
Stevenson, care pretinde cã l-ar fi învins
deja pe român la un antrenament. Bute nici
nu vrea sã audã însã de lupta cu un “jambon”. Dar sã vedem cine îi va ieºi în cale...
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