
Kuba håller ställningen världens 
ledande boxningsnation. Kubaner-
na dominerade stort när Paname-
rikanska mästerskapen avgjordes i 
den peruanska huvudstaden Lima i 
månadskiftet juli-augusti.
    Kuba skickade tio man till mäs-
terskapen som bjöd på högklassig 
boxning. De kom hem med åtta 
guld, ett silver och ett brons. Ett 
närmast osannolikt facit.

På twitter hyllades landets boxare av 
den kubanske presidenten Miguel 
Diaz-Canel som intresserat följde 
turneringen: »En fantastisk insats 
av de kubanska boxarna i Lima. 
Jag gratulerar vårt lag och ledarkol-
lektivet«, skrev Diaz-Canel sedan 
Erislandy Savón vunnit finalen i 
tungvikt (upp till 91 kg) över Julio 
Castillo från Ecuador och satt en 
effektiv punkt för den kubanska 
boxningstriumfen i Lima.

När finalpasset inleddes vann Lázaro 
Álvarez i lättvikt (60 kg) mot domi-
nikanen Leonel De Los Santos och 
olympiske guldmedaljören Roniel 
Iglesias i welter (69 kg) mot Rohan 
Polanco från Dominikanska Repu-
bliken. Vidare turneringens bäste 

boxare, den fyrfaldige världsmäs-
taren och OS-mästaren från 2016 
Julio La Cruz som i lätt tungvikt 
(81 kg) enkelt besegrade Marley 
Machado från Brasilien, innan 
han lämnade ringen insvept i den 
kubanska flaggan. Supertungvikta-
ren (+91 kg) Dainier Peró besegrade 
lika enkelt colombianen Cristian 
Salcedo.

Dagen efter var det Osvel Caballeros 
tur att vinna stort över USA:s Duke 
Ragan i bantamvikt (56 kg) innan 
världsmästaren Andy Cruz segrade 
knappt över USA:s Keyshawn Davis 
i lätt welter (64 kg). Den kubanska 
guldfesten fortsatte med olympiske 
mästaren Arlen López som klart be-
segrade Brasiliens Hebert Carvalho 
i mellanvikt (75 kg). Innan alltså 
Savón strök under den kubanska 
dominansen med sin seger i super-
tungvikt. 

De två kubaner som inte vann guld 
var lätte flugviktaren (48 kg) Dami-
an Arce som föll i semifinalen mot 
Puerto Ricos blivande guldmedaljör 
Oscar Collazo och flugviktaren (51 
kg) och världsmästaren Yosbani 
Veitía som sensationellt förlorade 
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ska boxningsförbundet. 1989 fick 
han FN-organet Unescos Pierre 
de Coubertin Fair Play-pris för sin 
sportsmannanda och för sin gärning 
för idrotten. Stevenson avled 2012, 
60 år gammal.

Den förre världsmästaren i fjädervikt, 
irländaren Barry McGuigan, förkla-
rade en gång de kubanska boxarnas 
framgångar så här: »Kubanerna ser 
alltid större och starkare ut än andra 
boxare i deras respektive viktklass. 
De tränar på högsta nivå och de har 
den perfekta fysiken: långa, smidiga 
och med breda skuldror. De har trä-
nare av världsklass och en disciplin 
av järn. Det är en explosiv kombina-
tion.”

De första kubanska boxarna som tog 
medalj i OS var Enrique Requeife-
ros (63,5 kg) och Rolando Garbey 
(71 kg) som båda förlorade finalerna 
i OS i Mexiko City 1968. Tre år 
senare, i München 1972, stod en 
kuban överst på prispallen för första 
gången: bantamviktaren (54 kg) 
Orlando Martinez. Han fick senare 
under finalpasset sällskap av Emilio 
Correa (67 kg) och Téofilo Steven-
son (91 kg).

Resten är idrottshistoria!

PanAm-spelen

Nu Kuba ledande boxningsnation
Kuba håller ställningen som en av världens ledande boxnings-
nationer. Kubanerna dominerade grenen stort när Panameri-
kanska mästerskapen avgjordes i den peruanska huvudstaden 
Lima under några veckor i månadskiftet juli-augusti i år.


