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Lucian Bute
pregăteşte
revanşa cu
bătăuşul
Carl Froch

Lucian Bute a început pregătirea pentru meciul revanşă
cu britanicul Carl Froch, cel care l-a lăsat în luna mai fără
centura de campion mondial la categoria supermijlocie,
prin KO în repriza a cincea. Cei doi îşi vor încrucişa
mănuşile într-o gală programată pe 30 martie 2013, iar
românul speră să-şi recucerească titlul şi centura IBF
pierdute după 5 ani de dominaţie.

D

eocamdată, Lucian Bute (32 de ani,
30-1, 24 KO) l-a învins la puncte pe
rusul Denis Gracev, într-un meci desfăşurat
la Montreal, devenind astfel deţinător
al centurii NABF la categoria semigrea,
titlu regional oferit de Federaţia NordAmericană de Box.
E drept, după meci, Gracev și apropiații
lui s-au grăbit să-i conteste victoria, dar
acest lucru face parte din ”regulile jocului”,
mai exact ale marketing-ului din boxul
profesionist. La rândul lor, jurnaliștii din
America și Canada nu sunt convinși că
românul a revenit în elită prin succesul la
puncte.”Bute a părut deteriorat în victoria
cu Gracev. Nu știu ce s-a întâmplat cu
fostul campion mondial Lucian Bute, dar
cu siguranță a părut afectat de precedenta
luptă cu Carl Froch”, a scris boxingnews24,
conform ziare.com.
În ce-l priveşte, Carl Froch l-a umilit
tot la Nottingham pe americanul Mack
Yusaf Mack, făcându-l KO în runda a treia
şi păstrându-şi astfel centura IBF. După
meciul revanşă cu Bute, Froch îşi doreşte,
tot anul viitor, confruntări cu americanul
Andre Ward, în faţa căruia a pierdut în
finala turneului Super Six, şi cu danezul
Mikkel Kessler, al doilea boxer care l-a bătut

pe britanic în carieră.”Am vorbit cu Kessler
la telefon şi i-am spus să luptăm, dar el a
schimbat subiectul şi m-a întrebat ce mai
face mama mea. Lupta cu Ward va avea loc,
pentru că nu are unde să se ducă. Simt că
sunt la apogeu din punct de vedere fizic. Mă
lupt pentru că îmi place, asta e personalitatea
mea, ăsta sunt eu”, a spus Froch. Managerul
britanicului, Eddie Hearn, a declarat că lupta
cu Bute va avea loc datorită contractului.
„Suntem obligaţi de contract la o revanşă cu
Bute la Montreal şi o vom
onora. Vrem să mergem
la Montreal pentru acea
luptă, va fi transmisă de
televiziunile americane şi
vor fi 20.000 de oameni
la Bell Centre”, a afirmat
Hearn, pentru Sky
Sports News HD. Pe de
altă parte, IBF a anunţat
că Froch poate pierde
centura IBF dacă nu va
accepta să-l întâlnească
pe
challengerul
obligatoriu, americanul
Adonis Stevenson. „El
poate cere o excepţie
în cazul lui Bute sau să

ceară să unifice centurile cu Andre Ward
(deţinătorul titlurilor WBC şi WBA). Dacă
excepţia este refuzată şi nu vrea să lupte cu
Stevenson, atunci ar trebui să renunţe la
titlul IBF”, a precizat, pentru boxingscene.
com, purtătorul de cuvânt al IBF, Jeanette
Salazar. Britanicul, în vârstă de 35 de ani, are
în palmares 35 de victorii, din care 22 înainte
de limită, şi două înfrângeri la puncte, în faţa
danezului Kessler şi americanului Ward.
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