
Halálos végkimenetelű balese-
tet szenvedett a Las Vegas-i 
Indy 300-as versenyen Dan 
Wheldon. A 33 évet élt brit ver-
senyző 2005-ben megnyerte az 
IndyCar-sorozatot, és ugyanab-
ban az évben, valamint az idén 
is ő győzött a legendás Indy 
500-as futamon.

Az oválpályás verseny 12. kö-
rében történt tömegkaram-
bolt Wade Cunningham 

és James Hinchcliffe koccanása 
okozta, Cunningham a következő 
kanyarnál megpördült, és további 

kocsikat sodort el. Több közülük a 
falhoz vagy a kerítéshez csapódott, 
volt, amelyik kigyulladt. A pálya 
majdnem egész, 2400 méteres hosz-
sza törmelékkel és roncsokkal volt 
borítva, olyan volt a környezet, 
mint egy katasztrófafilmben. A 
győzelemért járó ötmillió dolláros 
fődíjért a 34 fős mezőny végéről raj-
tolva gyorsan felzárkózó, már a 24. 
helyen haladó Wheldon autója a 
horrorisztikus balesetben a levegő-
be emelkedett, és a falnak csapódva 
lángba borult. Az autó felső része 
teljesen szétroncsolódott, a pilóta 
fejének megvédésére szolgáló me-

revítő is eltörött. Wheldon óriási 
sebességgel ment, amikor a baleset 
történt, 300-350 kilométer per órás 
tempóval hajthatott, fékezés nélkül 
ütközött, autójával átrepült több 
másik felett.

A 33 éves versenyzőt mentő-
helikopterrel szállították kórház-
ba, de már nem tudták megmen-
teni az életét. A versenyt kétórá-
nyi várakozás után törölték.

A negyedik bajnoki címét 
megszerző Dario Franchitti magá-
ba roskadva, sírva ült autójában az 
ötkörös tiszteletmenetet követően, 
nem tudott örülni sikerének. „Az 
egyik pillanatban még viccelődünk 
egymással, a másikban pedig már 
nem él. Hatéves kora óta ismerem 
Dant, aki nagyon jó barátom lett, 
csapattársak is voltunk. A bajnoki 
cím? Arról most hadd ne beszél-
jek” – mondta Franchitti.

Wheldon mellett Will Po-
wert, Pippa Mannt és J. R. Hil-
debrandot is kórházba szállítot-
ták, előbbit alapos kivizsgálás 
után kiengedték, a másik két ver-
senyzőt éjszakára bent tartották.

2005-ben győzött először In-
dianapolisban Wheldon, abban 
az évben az Indycar-bajnokságban 
is megnyerte, idén ismételt az 500 
mérföldes versenyen. 128-szor raj-
tolt a sorozatban, 16-szor győzött, 
ötször indult a pole pozícióból.A súlyos balesetbe 15 autó keveredett bele, Wheldon autójának a lángjai látszanak
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> Duplán büntették. A Forma–1-es 
Koreai Nagydíj sportfelügyelői egy öthelyes 
rajtbüntetést és egy megrovást is kiszab-
tak Vitalij Petrovra, aki ütközött Michael 
Schumacherrel vasárnap. Az orosz éppen 
szélárnyékból kibújva előzte meg Fernando 
Alonsót a 3-as kanyarba menet, azonban túl 
későn fékezett, és oldalról megtorpedózta 
az éppen kanyarodó Mercedest. A Renault 
versenyzője a rajtbüntetés mellett megrovást 
is kapott, amelynek az idén már nagyobb 

jelentősége van, amennyiben ugyanis valaki 
egy évben hármat összegyűjt belőle, automa-
tikusan öthelyes rajtbüntetés jár neki. Az FIA 
éppen a koreai futam előtt döntött úgy, hogy 
a sportfelügyelők ezentúl a büntetések mellé 
is adhatnak megrovást. A sportfelügyelők a 
Hispaniát ötezer eurós pénzbírsággal sújtot-
ták, amiért veszélyesen engedték ki Daniel 
Ricciardót a bokszból az egyik kerékcseréje 
után.

> További haladék. A Renault annak 
ellenére hajlandó tovább várni a februári 

ralibalesetéből lábadozó Robert Kubicára, 
hogy az október közepére kitűzött eredeti 
határidő, ameddig ki kellett volna próbálnia 
magát egy versenyautóban, lejárt. A csapatfő-
nök, Eric Boullier már néhány héttel ezelőtt 
megerősítette, hogy október végéig min-
denképpen haladékot adnak Kubicának, de 
most azt mondta, novemberig még biztosan 
számolnak vele. A lengyel versenyző, akinek a 
jobb karja sérült meg a legsúlyosabban – ron-
csolódtak benne az idegek is –, Boullier sze-
rint egyelőre nincs olyan állapotban, hogy ve-
zethessen. Boullier ugyanakkor hangsúlyozta, 

hogy tekintettel kell lennie csapata érdekeire 
is. Ha Kubica visszatér, a Renault jelenlegi ver-
senyzői – Vitalij Petrov és Bruno Senna – kö-
zül az egyiket mindenképpen el kell küldeni-
ük. A korábbi tervek szerint Kubicának már 
szeptemberben ki kellett volna próbálnia ma-
gát egy szimulátorban, de erre mostanáig sem 
került sor. Boullier úgy véli, „egy hónapon be-
lül” bepótolhatják az elmaradást. Korábban a 
Renault-istálló tulajdonosa, Gérard Lopez azt 
nyilatkozta, hogy átutalták már Kubicának az 
idei fizetését, holott a pilóta idén nem is ver-
senyzett a Renault-nál.
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Egy hazai jégkorong bajnoki és 
egy MOL Liga-mérkőzést ját-
szottak tegnap, a Vákár Lajos 

Műjégpályán. Az ISK–HSC Csík-
szereda Farm a Gyergyószentmiklósi 
Progym csapatát fogadta, míg 
Bukarestben a Steaua és a Brassói 
Corona Fenestela 68 csapott ösz-
sze. Az ISK–HSC Farm 11–0-s 
sikert aratott a gyergyóiak fölött, a 

két csapat ma 19 órától újra jégre lép 
Csíkszeredában. A meccs előtt, 18 
órától a HSC vezetősége szurkolói 
találkozót tart a műjégpálya pro-
tokolltermében. A fővárosban ját-
szott MOL ligás mérkőzésen szét-
lövés döntött. Eredmény: Steaua 
– Brassó 1–2 (0–0, 0–1, 1–0, 0–0, 
0–1) /Berdilă (53.), illetve Pál (27.), 
Borsos (GWS).


