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SPORT

Un 10 cu noroc pentru Bute?
În meciul cu Carl Froch, pe 26 mai

Cu doar câteva sãptãmâni înaintea marii confruntãri de la Nottingham cu britanicul Carl
Froch (34 de ani), în faþa cãruia îºi va pune în
joc centura mondialã IBF la categoria supermijlocie pentru a zecea oarã, pugilistul
Lucian Bute (30 de ani) s-a antrenat la Miami
cu jamaicanul Glen Johnson, exact cel pe
care l-a învins în ultimul sãu meci, la
Quebec, acum cinci luni. Cei doi ºi-au încruciºat mãnuºile timp de 6 reprize, având ca
fundal sonor înregistrarea luptei dintre Jean
Pascal ºi Carl Froch combinatã cu scandãri
ale fanilor englezi. Antrenorul Stephan
Larouche a încercat astfel sã-l introducã pe
elevul sãu în atmosfera confruntãrii cu Froch
din 26 mai. Dupã ce l-a testat personal, fostul
adversar al lui Bute, Glen Johnson, este
încrezãtor cã românul îºi va apãra din nou cu
succes titlul.”Lucian e un sportiv foarte bun,
un boxer rapid, care foloseºte foarte bine
upercutul de stânga. Cred cã va fi un meci de
12 reprize, pe care îl va câºtiga Lucian. Froch
e un pugilist foarte rezistent, care duce foarte
bine lovitura la faþã, dar în schimb se desco-
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perã mult”, a spus Glen Johnson. În schimb,
legendarul pugilist american Mike Tyson,
fost campion al “greilor”, e convins cã Froch
îl va învinge pe Lucian Bute.“Îl admir pe
Carl Froch, este un luptãtor. Nu este cel mai
abil, dar va fi nevoie de un tip foarte talentat
ca sã îl învingã. Îl va bate pe Bute “, a spus

Tyson pentru metro.co.uk. Când a auzit previziunea, care i-a fost comunicatã de Rudel
Obreja, pe campionul român l-a bufnit râsul.
Lucian Bute a declarat cã se gândeºte în
fiecare searã la meciul cu Forch: “În fiecare
searã înainte sã mã aºez în pat, îmi zboarã
gândul la luptã. Nu va fi uºor, dar voi demonstra întregii lumi adevãrata mea valoare. Am
încredere în acest meci, pe care l-am aºteptat
atât de mult”. Super-optimist se aratã ºi
guralivul britanic:”Meciul cu Bute va fi
100% spectacol! Sunt sigur cã voi face cea
mai bunã partidã din carierã împotriva
românului”, a spus englezul (n.r. - 28 de victorii ºi 2 înfrângeri), la postul “Sky Sports”,
cel care va transmite gala în Marea Britanie.
Gãlãþeanul supranumit Mr. KO va mai
rãmâne la Miami pânã la 11 mai, dupã care
se va deplasa la Nottingham, pentru a se acomoda cu atmosfera de acolo. Este pentru
prima datã când Lucian, neînvins la categoria
supermijlocie, versiunea IBF, boxeazã în
Europa, altundeva decât în România. Sã-i
þinem pumnii! (E.O.)

