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Vasárnap az Egyesült Államok-
ban nyolcvankilencedik alkalom-
mal tartották a világ leghíresebb 
hegyiversenyét, amelyen újabb 
pályarekord született. A francia 
Renault Sport által átépített Da-
cia Duster a legjobb harmadik 
időt teljesítette a Colorado-hegy-
ségben található hegyi pályán.

Nyolcvankilencedik alkalom
mal tartották vasárnap a 
világ leghíresebb hegyi au

tós versenyét, a Pikes Peaket. A Co
loradohegységben kialakított pálya 
19,99 kilométer hosszú és 156 ka
nyarból áll. A leghíresebb kanyar a 
Bottomless Pit (Feneketlen Gödör), 
ami egy 1800 méter mély szakadék 
mellett van, elhibázni tehát nem le
het. Tovább nehezíti a dolgot, hogy 
vegyes talajú a pálya. A rajtvonal ten
gerszinttől mért 2862 méteren, a cél 
4300 méteren volt, az átlagos emel
kedés 7, a legmeredekebb emelkedő 
10,5%. A versenyzőknek és az autók
nak is megterhelő a rajt és a cél közöt
ti 1439 méteres szintkülönbség: az 
oxigénritkulás miatt egy átlagos kon
díciójú embernél légszomj alakulhat 
ki, a motoroknál 2030 százalékos 
teljesítménycsökkenést jelent.

A pályarekordot 2007ben 
Nobuhiro „Monster” Tajima egy 
átépített Suzuki SX4gyel tartotta, 
idén pedig két kérdés volt: sikerüle 
valakinek a japán csúcsát megdönte
ni és sikerüle valakinek tíz perc alatt 
teljesíteni a pályát. Az első nem, de a 

második megvalósult a vasárnapi vi
adalon.

Az idei versenyen tizenhárom 
kategóriában összesen 150 pilóta 
állt rajthoz. Magyar versenyző is 
részt vett idén a Pikes Peaken, Antal 
Krisztián egy Toyota Celica TG–S 
Turbóval teljesítette a pályát. Román 
pilóta nem, de egy félig román autó 
volt a rajtnál. A Renault Sport egy 
Dacia Dustert épített át a versenyre, 
a miovenii gyár adta a „kasztnit”, az 
autóba a franciák pedig egy a Nissan 
GT–Rből származó, 3,6 literes V6
os, 850 lóerős benzinmotort szerel
tek, az erőátvitelt egy hatsebességes 
szekvenciális váltóval oldották meg, 
az aerodinamikai kialakítás többórá

nyi szélcsatornás tesztelés eredménye. 
A 3as rajtszámú Dustert a francia 
JeanPhilippe Dayraut vezette.

Annak ellenére, hogy nem a leg
erősebb versenygéppel száguldott a pá
lyarekordot négy éve tartó, hatvanéves 
Tajima, egyedül neki sikerült tíz perc 
alatt teljesítenie a 19,99 kilométeres tá
vot a Coloradohegységben. A Suzuki 
sportigazgatója és veterán ralipilóta 
1992 óta minden évben elindult a 
Pikes Peaken, először a győzelemért, 
később az abszolút rekordért, négy éve 
pedig a tízperces határ áttöréséért har
colt. Tajima Suzuki SX4ese egy csővá
zas, középmotoros, összkerékhajtású, 
kupéfazonú autó, melyet egy 3,1 li
teres, ikerturbós V6os motor hajtotta 
925 lóerővel. A japán pilóta vasárnap 
9 perc 51,278 másodperc alatt teljesí
tette a 19,99 kilométeres távot, közel 
tíz másodpercet faragva a 2007től 
álló pályacsúcsából.

A második legjobb időt az ameri
kai Millen Rhys egy Hyundai RMR 
PM580as átépített járgánnyal érte 
el, míg JeanPhilippe Dayraut a Da
cia Dusterrel harmadik lett, ideje 26 
másodperccel volt gyengébb a győzte
sénél. Antal Krisztián a Time Attack 
2WD (kétkerékmeghajtású autók 
géposztálya) kategóriában a hetedik 
helyen zárt. A magyar pilóta 3 perc 38 
másodperccel mászta meg lassabban a 
hegyet, mint az immár pályarekorder 
Nobuhiro „Monster” Tajima.
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Harmadik lett a Dacia Dusterrel versenyző Jean-Philippe Dayraut

Nobuhiro „Monster” Tajima négy év után javított a pályacsúcson

Kosárlabda- és úszótábor. Au
gusztus 8–13., illetve augusztus 
15–20. között Borszéken a Telemark 
Sportegyesület kosárlabda és úszótá
bort szervez. A kosárlabdatábor prog
ramjában napi 3 óra kosárlabdaedzés, 
barlanglátogatás (Jég, illetve Med
vebarlang), borvíztúra, pataképítés 
és csapatjátékok szerepelnek. Az 
úszótábor műsora annyiban változik, 
hogy itt napi 2 óra úszásoktatás van 
a kosárlabdaedzés helyett. Egy tábor 
ára 450 lej. Az ár tartalmazza a szállást 
(Ely Villa), az étkezést és az oktatást, 
a szállítást viszont nem. Érdeklődni 
Décsei Leventénél a 0740–186086
os telefonszámon vagy Endes Tün
dénél a 0743–014386os telefonszá

mon lehet, illetve a telemark_se@
yahoo.com email címen.

Focitorna Alcsíkon. A Csík
szentmártonban nemrég felavatott 
multifunkcionális műfüves pályán 
szombaton labdarúgótornát tarta
nak. Érdeklődni és iratkozni László 
Antalnál a 0727–315837es tele
fonszámon lehet pénteken 13 órá
ig. Ugyanitt érdeklődhetnek azok 
a személyek is, akik a pályát bérelni 
szeretnék.

Atlétikaverseny Csomafalván. 
Egészséges gyermekek, egészséges nem-
zedékek címmel rendeznek atlétika
versenyt Gyergyócsomafalván szom
baton. A szervezők három verseny
számot tartanak: lesz 5000 méteres 

és 20 kilométeres futás, valamint 
duatlon (2 kilométer futás és 30 
kilométer kerékpározás). Nevezési 
díjak: 10 év alattiaknak ingyenes 
a részvétel, 11 és 18 év közöttiek
nek 5 lej, 18 év fölöttieknek 10 lej. 
Nevezni a verseny napján 9 és 9.45 
óra között lehet a csomafalvi Piac 
téren, a rajt pedig 10 órától lesz. 
A vonattal érkezőket egyeztetés 
alapján a gyergyószentmiklósi vas
útállomásról Gyergyócsomafalvára 
szállítják. A versennyel kapcsolatos 
további információkért Köllő Csa
ba szervezőnél lehet érdeklődni a 
0727–779446os telefonszámon, 
illetve a csabakollo@yahoo.com 
email címen.
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