ספורטאים שחלו ונפטרו מאז דצמבר :2020
ספורטאים שחלו:
 12 .1בדצמבר2020 ,
קיונטאו ג'ונסון ,בן  .21כוכב הכדורסל מאוניברסיטת פלורידה .אושפז לאחר שהתמוטט במשחק.
שוחרר מבית החולים לאחר התאוששות מקומה רפואית.
 9 .2בדצמבר2020 ,
דימיטרי לינארד ,בן  .33כדורגלן  .FC Strasbourgהתמוטט במהלך משחק.
 9 .3בינואר2021 ,
ג'ורדן גלן ,כדורסלן מוויסקונסין .התמוטט פתאומיות במהלך הפסקה בתחילת המחצית
הראשונה של המשחק ,בוצעה בו החייאה באמצעות דפיברילטור ,והוא הועבר לבית חולים
באמבולנס.
 31 .4בינואר2021 ,
גאריסון אינוסנט ,בן  .20כדורגלן .שוער קבוצת קאן .במהלך משחק קבוצתו מול צ'אמבלי
התמוטט ואיבד את ההכרה .על פי הדיווח ,הוא לקה בהתקף טכיקרדיה .לא הצליח לדבר
ולנשום.
 4 .5בפברואר2021 ,
אנדרס פליפה רומן  ,בן  .25עקב בעיה בלב (זוהתה קרדיומיופתיה היפרטרופית) נקטעו תוכניותיו
לעבור לקבוצת בוקה.
 19 .6במרץ2021 ,
ריימונד ואן ברנוולד ,בן  .53שחקן מקצועי בקליעה למטרה בחצים .התמוטט וטופל על ידי
פראמדיק במהלך אליפות שחקני  .PDCהמשחקים הופסקו.
 25 .7במרץ2021 ,
ג'ק דרייפר ,בן  .19טניסאי .התמוטט במהלך משחק במיאמי במערכה הראשונה.
 31 .8במרץ2021 ,
ברט סמית ,שופט כדורסל של מכללת  .NCAAהתמוטט תוך כדי משחק .אושפז עם קריש דם
בריאות.
 21 .9באפריל2021 ,
אוורסט רומני ,בן  .17שחקן נוער כדורסל .לילה לאחר קבלת החיסון כנגד נגיף הקורונה ,אושפז
עם כאבי ראש וצוואר עזים ,אובחן עם קרישי דם במוח ,אוטם ריאתי ,קרישי דם בריאות.
 7 .10במאי2021 ,
סייג קנדי ,אצן-על ,סבל מקשיי נשימה שהחלו לאחר שקיבל את חיסון הבוסטר של פייזר .במשך
חודש הוא חשב שהוא סובל מדלקת ריאות וניסה לרוץ בריצה קלה .הוא אושפז ואובחן אצלו
תסחיף ריאתי דו-צדדי וקרישי דם.
 .11מאי 2021
מירוסלב קלוזה ,בן  .42חלוץ גרמניה לשעבר ,ועוזר המאמן בבאיירן מינכן .סובל מטרומבוזה
(פקקת) ברגל .נאלץ להפסיק לאמן.
 12 .12ביוני2021 ,
כריסטיאן אריקסן ,בן  .30כדורגלן דני מקבוצת אינטר מילאנו ונבחרת דנמרק .התמוטט במהלך
משחק הפתיחה של נבחרתו נגד פינלנד במסגרת טורניר יורו  .2020עבר החייאה ,אושפז ועבר
השתלת קוצב לב.
 17 .13ביוני2021 ,

פרדריק לוט ,שחקן קבוצת  RC Salouëlבצרפת ,סבל מדום לב לאחר אימון כדורגל בסאלואל.
ניצל הודות לפעולה המשולבת של עיסוי לב ודפיברילטור.
 23 .14ביוני2021 ,
כריסטוף למייטר ,אצן צרפתי .הודיע על פרישה מאליפות צרפת ומההשתתפות באולימפיאדת
טוקיו .אחד ממאמניו מסר שההחלטה התקבלה מכיוון שהוא "אינו עומד ב 100%-מהמאמצים
הפיזיים ,בעקבות תגובות שליליות במיוחד לחיסון הקורונה".
 .15חודש יולי2021 ,
פדרו אוביאנג ,בן  .29שחקן כדורגל איטלקי מקצועי ,שיחק כקשר במועדון הכדורגל הסרייה
בסאסולו ובנבחרת גיניאה המשוונית .כעשרה ימים לאחר שהתחסן אושפז בבית החולים עם
מיוקרדיטיס.
 3 .16ביולי – 2021 ,שתי שחקניות התמוטטו במהלך אותו משחק
צ'ינל הנרי ,התמוטטה במהלך משחק  T20Iלנשים של איי הודו המערבית-פקיסטן .אושפזה בבית
החולים בהכרה ובמצב יציב.
 3 .17ביולי 2021
צ'דיאן ניישן ,התמוטטה אף היא במהלך אותו משחק  T20Iלנשים .גם היא אושפזה ונמסר כי
היא במצב יציב.
 4 .18ביולי 2021 ,
ריוסוקה היראטה ,בן  .33שחקן בייסבול יפני .אובחן עם "אנגינה לא טיפוסית" בבדיקה בבית
חולים בעיר נאגויה.
 13 .19ביולי2021 ,
קייל וורנר ,בן  .29אופנוען הרים מקצועי מאיידהו ,פיתח מיוקרדיטיס סמוך לאחר חיסון פייזר.
אושפז ב 13-ביולי עם בעיות לב .שוחרר אך אושפז שוב עם "סימפטום של התקף לב" .אובחן
כסובל מפריקרדיטיס ו.POTS-
 14 .20ביולי2021 ,
 ,Kjeld Nuisבן  .31האלוף האולימפי בהחלקה מהירה בהולנד .לאחר חיסון ,אושפז בבית חולים
עם בעיות לבביות.
 19 .21ביולי2021 ,
סנטו ג'וליאנו ,בן  .33רקדן לשעבר בלהקת אמיצ'י די מריה דה פיליפי .סיפר בחשבון האינסטגרם
שלו על כך שאושפז עם חום גבוה וכאבים עזים בחזה ארבעה ימים לאחר המנה הראשונה של
חיסון פייזר שקיבל.
 22 .22ביולי2021 ,
ניקי דליבור ,בן  .36שחקן קבוצת  Schlanstedtsבגרמניה .התמוטט במהלך המשחק ונזקק
להחייאה.
 .23יולי ,2021
אלכסנדר קיסונגה .שחקן כדורסל מקצועי איטלקי ,אושפז בסוף יולי לאחר חיסון מודרנה ,אובחן
כחולה בפרימיוקרדיטיס.
 31 .24ביולי2021 ,
רונה קוג'ה ,בן  .18קבוצת אנדרכט הוגלדי מבלגיה .לקה בהתקף לב והתמוטט בסוף המחצית
הראשונה של משחק ידידות .ניצל תודות לפעולה מהירה של חבריו השחקנים ולהתערבות מהירה
של שירותי החירום.
 31 .25ביולי2021 ,
דייוויד ווייקפילד ,בן  .27שחקן קריקט .התמוטט במהלך אימון ,הוחזר לחיים בעזרת
דפיברילטור ,אושפז למשך שלוש שבועות בטיפול נמרץ ,נדרש שיקום נרחב לפני שהצליח ללכת
ולדבר.

 .26אוגוסט – שלושה רוכבי אופניים צעירים מאותה קבוצה בבלגיה אושפזו במהלך שלושה שבועות
עם בעיות לב.
יארקו ואן-הרק ,בן  .15רוכב אופניים מבלגיה .סבל מכאבים בחזה במהלך מירוץ בוורסלאר,
יומיים לאחר החיסון .הוא אושפז ואובחן עם מיוקרדיטיס.
 .27ג'ופה ארפלס ,בן .15
 .28זנדר ורהגן ,בן .17
 3 .29באוגוסט2021 ,
דניאל בריטו ,בן  .23שחקן בייסבול בקבוצת פילדלפיה פיליס .לקה בשבץ והתמוטט במהלך
משחק בייסבול .נותר במצב אנוש לאחר האירוע .הוא הובהל לבית החולים שם עבר מאז שני
ניתוחים תוך פחות מ 24-שעות.
 11 .30באוגוסט2021 ,
קריס קיירן ,בן  .51שחקן קריקט מניו זילנד .לקה בהתקף לב מסיבי כתוצאה מכך סבל מקרע
באבי העורקים .עבר ניתוח לב ,והועבר לבי"ח בסידני לניתוח נוסף בכלי דם נוסף.
 16 .31באוגוסט2021 ,
סמואל קאלו ,שחקן ניגרי מקבוצת הכדורגל ז'ירונדינס בורדו ,התמוטט במהלך משחק.
 18 .32באוגוסט2021 ,
ג'נט ואן גרטצ'ן ,בן  .25שחקן כדורגל מבלגיה .במהלך משחק התמוטט וסבל מדום לב.
 22 .33באוגוסט2021 ,
פבריקה נסקלה ,בן  .31כדורגלן מקבוצת בשיקטש איסטנבול .התמוטט באמצע משחק ואושפז.
 22 .34באוגוסט2021 ,
פרנצ'סקה מרקון ,בת  .38שחקנית כדורעף איטלקיה .לאחר חיסון קורונה סבלה מקוצר נשימה
וכאבים בחזה .פונתה לחדר המיון ,למחרת אובחנה עם דלקת קרום הלב.
 25 .35באוגוסט2021 ,
חוסה דוס רייס ,בן  .29שחקן לוקסמבורג .התמוטט על המגרש ונזקק להחייאה.
 1 .36בספטמבר2021 ,
ויני קורי ,בן  .33שחקן  .NFLהפרעת דם נדירה שהופיעה לאחר החיסון כנגד הקורונה.
 1 .37בספטמבר.2021 ,
גרג ואן אברמאט ,בן  .36רוכב אופניים מקצועי מבלגיה .מכריז כי הוא נאלץ לוותר על גביע
העולם ברכיבה בשל תופעות לוואי במערכת החיסון שהופיעו לאחר חיסון פייזר שקיבל" .אני
מאשים את החיסון".
 4 .38בספטמבר.2021 ,
דייגו פרסאוד  ,בן  .16התמוטט מהתקף לב באמצע משחק .ASPTT Caen
 4 .39בספטמבר.2021 ,
פלוריאן פלונר ,בן  .22שחקן כדוריד מקבוצת  SCפרלאך ,אוסטריה .התמוטט חמש דקות לפני
סיום משחק עם קוצר נשימה ,דופק מהיר והפרעות בדיבור .אושפז.
 11 .40בספטמבר.2021 ,
אלסנדרו בסטוני ,כדורגלן בקבוצת אינטר מילן ,חלה קשה לאחר חיסון פייזר.
 12 .41ספטמב .2021 ,
עבוט עלי ,כדורגלן הולנד ,בן  ,22התמוטט באמצע משחק כדורגל.

 13 .42בספטמבר.2021 ,
אניל אוסטה .קבוצת  ,VfB Schwelmגרמניה .התמוטט על המגרש עקב בעיה לבבית.
 13 .43בספטמבר2021 ,
שוולמר ברונר ,שחקן ה ,VfB-התמוטט באמצע המשחק.
 14 .44בספטמבר2021 ,
ג'ון סטוקס ,בן  .21שחקן גולף מאוניברסיטת  .NCAAלקה במיוקרדיטיס ארבעה ימים לאחר
המנה השנייה של פייזר.
 15 .45בספטמבר2021 ,
אימוגן אלן ,בת  .22רוכבת סוסים מאנגליה .פיתחה שני קרישי דם מסיביים על ריאותיה שבועיים
לאחר קבלת מנה ראשונה של חיסון קורונה.
 16 .46בספטמבר.2021 ,
בריאן מקלאקי ,בן  .53מאמן כדורגל .לקה בהתקף לב והתמוטט במהלך אימון זום .פונה לבית
החולים שם עבר ניתוח חירום על ידי החדרת שני סטנטים לאחר שהתברר כי אחד מעורקיו סגור
כמעט לחלוטין.
 17 .47בספטמבר2021 ,
קינגסלי קומאן ,בן  .25שחקן באיירן מינכן .נאלץ לעבור ניתוח לתיקון הפרעות בקצב הלב.
 19 .48בספטמבר2021 ,
דירק ספליסטסר מאמן הכדורעף מ ,SG Traktor Divitz-גרמניה ,התמוטט.
 21 .49בספטמבר2021 ,
הלן ביירן שופטת קו אנגלית ,בגרמניה ,התמוטטה עם בעיה לבבית ,פונתה על אלונקה מהמגרש.
 21 .50בספטמבר2021 ,
אנטואן מאצ'ין ,בן  .31טריאטליסט .סבל מתסחיף ריאתי לאחר חיסון מודרנה.
 24 .51בספטמבר2021 ,
גרג לויסן ,בן  .22רוכב אופניים מקצועי מבטיח מבלגיה .פורש ומסיים את הקריירה בעקבות
בעיית לב.
 25 .52בספטמבר2021 ,
ג'רמי צ'ארדי ,בן  .34טניסאי צרפתי ותיק .השעה את המשך משחקיו בעונה בעקבות תגובה קשה
לחיסון קורונה.
 28 .53בספטמבר 2021 ,
 ,JSG Hoher Hagenבן  .17שחקן  .TG Mündenהתמוטט באמצע משחק לאחר המחצית ,נדרש
דפיברילטור להחזרתו לחיים .אושפז בבית החולים האוניברסיטאי גטינגן.
 30 .54בספטמבר2021 ,
מרקוס ספיק ,בן  .20כדורגלן נבחרת אסטוניה .התמוטט ופונה לבית החולים בעקבות כאבים
בחזה.
 2 .55באוקטובר2021 ,
רומיאו מנטי .שחקן כדורגל איטלקי בקבוצת אלרונה סקאלו ,התמוטט בסיום המחצית
הראשונה של משחק.
 3 .56באוקטובר2021 ,
ברנדון גודווין ,בן  .26שחקן  NBAמאטלנטה .סבל מקרישי דם זמן קצר לאחר קבלת חיסון
הקורונה.

 3 .57באוקטובר2021 ,
טימוצ'ין סן ,גרמניה .במהלך משחק התמוטט ואושפז בבית חולים.
 8 .58באוקטובר.2021 ,
בנואה סאבארד ,בן  .49שחקן כדורגל צרפתי ממועדון הכדורגל  .SC Massayהתמוטט ונפטר
בפתאומיות במהלך משחק אליפות נגד וינו-סור-ברנג'ון 20 ,דקות לפני סיום המשחק .ניסיונות
החייאה לא צלחו .זהו מקרה המוות השלישי במועדון  ,SC Massayאחרי ז'אן-פיליפ רו ,לשעבר
נשיא המועדון וסגן ראש העיר ,ופרנק מרטין ,שחקן לשעבר וסגן נשיא לשעבר.
 9 .59באוקטובר2021 ,
לוקאס סורק ,בן  .24שחקן קבוצת  BFC Chemie Leipzigבגרמניה .סובל מדלקת שריר הלב.
 9 .60באוקטובר2021 ,
ראיין באומן ,בן  .29החלוץ המקצועי של שרוסברי ,אנגליה .התמוטט על המגרש לאחר חצי שעה
של משחק ,טופל בדפיברילטור.
 12 .61באוקטובר2021 ,
פיליפו ,מגן בסיס אתלטיקו , GO-לקה בשני דומי לב במהלך אימון ב .CT do Dragão-לאחר
החייאה ,הוא הועבר לבית חולים בגויאניה.
 11 .62באוקטובר2021 ,
אונדריי פאבלק ,שחקן הוקי קרח ,שוער אטלנטה ת'ראשרס ,איבד את הכרתו על הקרח במהלך
משחק הפתיחה של הקבוצה והועבר לבית חולים .מצבו אובחן כסינקופה נוירו-קרדיוגנית.
כתוצאה מהנפילה על הקרח הוא לקה בזעזוע מוח.
 13 .63באוקטובר2021 ,
אניל אוסטה .קבוצת  VfB Schwelmגרמניה .התמוטט על המגרש עם בעיות לב.
 14 .64באוקטובר2021 ,
ג'יאני מוסקון בן  .27אלוף רכיבה מאיטליה .נזקק לניתוח בגלל הפרעות קצב לב חמורות.
 14 .65באוקטובר 2021 ,
פליפה דה ז'סוס מוריירה .כדורגלן צעיר ,לקה בהתקף לב כפול ונלחם על חייו.
 15 .66באוקטובר2021 ,
אווה אזופרדי ,בת  .14שחקנית כדורגל נוער ,ארה"ב .התמוטטה על המגרש וכעת היא נלחמת על
חייה .מונשמת ומורדמת.
 19 .67באוקטובר.2021 ,
מייגן רות' ,בת  .34מרתוניסטית ,מאמנת ריצה ואצנית תת עילית .לקתה בדום לב והתמוטטה
במהלך מרתון בוסטון .צופים ביצעו בה החייאה והצילו את חייה .עברה ניתוח להשתלת .ICD
 21 .68באוקטובר2021 ,
סיינה נואלס ,בת  .19רוכבת סוסים תחרותית מהחוף המרכזי של  ,NSWאוסטרליה .אושפזה עם
קרישי דם בחזה ,לדבריה כתוצאה מחיסון פייזר שקיבלה.
 25 .69באוקטובר.2021 ,
טוויטה ברייס ,בן  .28שחקן רוגבי מניו ג'רזי .התמוטט על המגרש  15דקות לפני סיום המשחק.
במשך  28דקות לא היה לו דופק .החייאה באמצעות דפיברילטור הצילה אותו והוא אושפז.
בניתוח חירום הוסר קריש דם שנוצר בעורק המפשעה ונסחף אל לבו .לדברי הרופאים ,הוא שרד
שני התקפי לב ושבץ מוחי.
 27 .70באוקטובר2021 ,
רפאל דוומנה ,בן  .26אוסטריה .לפני משחק גביע  ÖFBבין  FC Blau-Weiß Linzו,TSV Hartberg-
קרס והתמוטט עם בעיות לב קשות .בעקבות זאת המשחק בוטל.
 31 .71באוקטובר.2021 ,

סרחיו אגוארו ,בן  .33ארגנטינאי ,שחקן קבוצת ברצלונה .סבל מכאבים בחזה במהלך משחק,
התמוטט ,הוחלף לפני המחצית והובל לבית החולים.
 1 .72בנובמבר2021 ,
אמיל פאלסון ,בן  .28כדורגלן נורבגי ,שחקן קבוצת סונגדאל .התמוטט באמצע משחק בגלל דום
לב ,עבר החייאה ואושפז.
 5 .73בנובמבר 2021
פלוריאן דאגורי ,מחזיק השיא העולמי בצלילה חופשית סטטית של עצירת נשימה,
אובחן עם דלקת שריר הלב ודלקת קרום הלב  40יום לאחר המנה השנייה של חיסון פייזר.
 5 .74בנובמבר2021 ,
קרוליין גרהאם ,בת  .26כדורגלנית קבוצת ברצלונה נשים .התלוננה על דופק מהיר וכאבים בחזה
במהלך משחק והוחלפה.
 5 .75בנובמבר 2021,
דאודה פיטרס ,בן  .22כדורגלן ,קשר יובנטוס .אובחן כלוקה בנוירופתיה ,עם הפרעות תחושתיות
וקשיים מוטוריים.

ספורטאים שנפטרו מאז דצמבר :2020
 7 .1בינואר2021 ,
אלכס אפולינריו ,בן  .24שחקן כדורגל ברזילאי ממועדון  .FC Alvercaהתמוטט במהלך משחק
ליגה ,בדקה ה ,27-לאחר שסבל מדום לב .הצוות הרפואי שהוזעק הצליח להחיות אותו לאחר
מספר ניסיונות והוא הועבר לבית חולים ,שם הורדם והונשם ,אך נפטר כעבור ארבעה ימים.
 11 .2בינואר2021 ,
בלייק בארקלי ,שחקן טניס בנבחרת תיכון לה סאל בווינדמור ,פנסילבניה .התמוטט ונפטר מדום
לב פתאומי ,לאחר ניצחון קבוצתו ב.PCL-
 18 .3בינואר2021 ,
איברהים חליל ,בן  .49אחד ממאמני הנבחרת הלאומית באתלטיקה של טורקיה .נפטר מהתקף
לב.
 30 .4בינואר 2021
וויין רדפורד ,בן  .64כוכב  NBAוכוכב קבוצת אינדיאנפוליס לשעבר ,נפטר בביתו באינדיאנפוליס.
 6 .5בפברואר 2021
קלמנט לוצ'ו ,בן  .25שחקן כדורסל קמרוני .שיחק במנילה ,בפיליפינים .לקה בהתקף לב מוקדם
בבוקר שבת ונפטר.
 21 .6בפברואר2021 ,
זלטקו סרצ'ביץ' ,בן  ,60שחקן עבר ואלוף עולם בכדוריד ששיחק בנבחרת יוגוסלביה ,זכה
במדליית זהב עם נבחרת קרואטיה באולימפיידת אטלנטה ,ובעשורים האחרונים שימש כמאמן
כדוריד .נפטר מהתקף לב .הוא התמוטט לאחר הניצחון של קבוצתו במשחק דרבי ,זמן קצר לאחר
שמסר הצהרה לתקשורת על הניצחון .הועבר באמבולנס לבית החולים ,אך ניסיונות ההחייאה
נכשלו.
 22 .7בפברואר2021 ,
אלפרדו קינטנה ,בן  .33שוער כַּדּור יָד בפורטוגל ממוצא קובני .התמוטט לאחר שלקה בדום לב
במהלך אימון .אושפז ונלחם על חייו .ארבעה ימים לאחר מכן נפטר עקב סיבוכים מדום הלב.
 4 .8במרץ2021 ,
מיקל לוגו ,בן  .17שחקן פוטבול בקבוצת במחוז אולסר ,במהלך אימונים .נפטר במפתיע .סיבת

המוות לא נמסרה.
 8 .9במרץ.2021 ,
עבד אל רחמן עטאף ,בן  .23כדורגלן .נפטר לאחר שהתמוטט במהלך משחק של קבוצתו "אל
קונאית" מול מועדון "אל רואד" בעיר שרקיה .ניסיונות החייאה לא צלחו.
 10 .10במרץ2021 ,
איגור חאצ'י ,בן  .49שחקן הוקי לשעבר .התמוטט במהלך אימון חובבים במוסקבה.
 19 .11במרץ2021 ,
ג'ו ברדשאו ,בן  .19שחקן פוטבול מבאוניברסיטת צ'רלסטון סאות'רן .סיבת המוות טרם
פורסמה.
 22 .12במרץ2021 ,
עמנואל אנטווי ,בן  .18שחקן כדורגל של תיכון קנדי בסקרמנטו .התמוטט ונפטר במפתיע במהלך
משחק קבוצתו עגד קבוצת חירם ג'ונסון .ניסיונות ההחייאה במגרש לא צלחו. .
 28 .13במרץ2021 ,
דווראג' אנצ'אן ,בן  ,33שחקן כדורעף ברמת המדינה .התמוטט על הקרקע כשהוא אוחז בחזהו
במהלך משחק בטורניר ומת בדרכו לבית החולים.
 4 .14באפריל.2021 ,
ניקיטה סידורוב ,בן  .18כדורגלן קבוצת הנוער של מועדון ליגת הכדורגל המקצועית ( )PFLזנאמיה
טרודה .נפטר במהלך משחק באצטדיון טורפדו .נפטר כמעט מיד בטרם הספיקו לבצע בו פעולות
החייאה.
 11 .15באפריל2021 ,
דג'אן אורשוש ,בן  .24כדורגלן קרואטי ,שחקן קבוצת  .NK Otokבמהלך משחק התמוטט
בפתאומיות על המגרש במהלך משחק של המועדון שלו .חבריו ,ובהמשך הצוות הרפואי ניסו
להחיות אותו במשך  25דקות על המגרש .הוא הועבר לבית החולים במחוז צ'אקובץ ,אך נפטר.
 18 .16באפריל 2021
אנטרון פיפן ,בן  .33כדורסלן ,שיחק באוניברסיטת טקסס  A&Mהבינלאומית ולאחר מכן
בקבוצת  Upstate Heatשל איגוד הכדורסל העולמי .נפטר במפתיע ,ללא כל בעיה בריאותית,
תאונה או גורמי מוות אחרים.
 18 .17באפריל.2021 ,
טרמיין סטיוארט (טאן טאן) ,שחקן כדורגל ג'מייקאני ,עבר מ Waterhouse FC-ל-
 Dunbeholdenבתום העונה האחרונה בפרמייר-ליג הלאומית .התמוטט בזמן ששיחק כדורגל
בעיר ספרדית ,סנט קתרין ביום ראשון בבוקר .הוא הובהל לבית החולים הספרדי ,שם נקבע
מותו.
 23 .18באפריל2021 ,
לואיס אוג'דה ,בן  .20שחקן כדורגל ארגנטינאי .נפטר בפתאומיות.
 7 .19במאי2021 ,
נטליה ג'ונסון ,בת  .37רקדנית בלט מקצוענית מקליפורניה בעלת שם עולמי .בעלת קונסרבטוריון
לבלט .נפטרה במפתיע ,שישה שבועות לאחר שקיבלה חיסון קורונה.
 10 .20במאי2021 ,
ג'וש דאוני ,בן  .24שחקן קריקט .נפטר לאחר התקף לב במהלך אימון .הרופאים ניסו לבצע בו
החייאה ,אך ללא הצלחה .לדברי אמו ,ללא בעיות בריאות ידועות.
 12 .21במאי2021 ,
פראנק ברייאר ,בן  .37כדורגלן עבר צרפתי-בלגי .נפטר מהתקף לב.

 14 .22במאי2021 ,
הזיק קמרודין ,בן  .27אתלט מלזי ,התאמן כדי לנסות להגיע לאולימפיאדת טוקיו .נפטר לאחר
החיסון .ב 13-באפריל קיבל מנה ראשונה ,ואת השנייה ב 4-במאי .ב 14-במאי הלך לשירותים
לאחר תפילת עיד אל פיטר ,יצא ולפתע התמוטט .נפטר כעבור פחות משעתיים בביתו.
 .23מאי 2021
מארק איטון ,בן  .64שחקן עבר מוביל ב .NBA-יצא מביתו לרכיבה על אופניים ביום שישי בלילה.
זמן קצר לאחר מכן נמצא שוכב על הכביש חסר הכרה .אושפז בבית החולים ונפטר מאוחר יותר.
 24 .24במאי.2021 ,
גריגורי מלנקו ,בן  .22אצן מסיביר .נפטר בפתאומיות במהלך ריצת אימון באומסק.
 30 .25במאי2021 ,
מייקל אוג'ו ,בן  .27שחקן כדורסל מקצועי ניגרי-אמריקני מפלורידה ,שיחק בסרביה .התמוטט
במהלך אימון פרטני ונפטר תוך כדי ניסיונות החייאה בבית החולים המקומי בסרביה.
 4 .26ביוני2021 ,
ג'וזפה פרינו ,בן  ,29מפוג'יומרינו ,איטליה .התמוטט ונפטר במהלך משחק הוקרה לאחיו המת.
פרמדיקים במקום ניסו להחיותו ,אך ללא הצלחה.
 5 .27ביוני2021 ,
מקסים אישקלדין ,בן  .30אלוף העולם בהוקי שדה ,קשר נבחרת רוסיה מת בפתאומיות
בנובוסיבירסק ,כתוצאה מאירוע קרישיות.
 7 .28ביוני.2021 ,
מיכאל שניידר ,בן  .38שחקן טניס שולחן ,גרמניה .נפטר במפתיע.
 12 .29ביוני.2021 ,
קלואי ג'יאני ג'יאבאצי ,בת  .12טניסאית נוער איטלקייה .נפטרה בפתאומיות .נמצאה מתה
במיטתה על ידי אמה.
 14 .30ביוני.2021 ,
מארקיס קידו ,בן  .36שחקן בדמינטון אינדונזי .התמוטט במהלך משחק ,הועבר לבית חולים
וטופל ,אך ללא הצלחה.
 18 .31ביוני2021 ,
רוברט לימה ,בן  .49כדורגלן אולימפיה לשעבר מאורוגוואי ,הונדורס .התמוטט ונפטר מדום לב
פתאומי בזמן ששיחק כדורגל עם חברים.
 22 .32ביוני.2021 ,
ויקטור מרסל הגדוס ,בן  .18שחקן כדורגל הונגרי .התמוטט ונפטר במהלך חימום לאימון
 26 .33ביוני.2021 ,
מקסים דוברובולסקי ,בן  .17התמוטט ואיבד את הכרתו במהלך משחק ליגת החובבים בכדורגל
במוסקבה .נפטר עוד לפני שהאמבולנס הגיע למקום.
 30 .34ביוני2021 ,
צ'ינו ילום קג'טן נסופור ,בן  13מלאס וגאס .התמוטט ונפטר במהלך אימון כדורגל.
 10 .35ביולי2021 ,
מייק סאלאס ,שחקן ליגת הרוגבי של נורת'לנד .התמוטט על המגרש במהלך משחק .ניסיונות
ההחייאה כשלו והוא נפטר.
 12 .36ביולי2021 ,
ולדימיר דורוז'קין ,בן  .38מאמן וספורטאי מאזור ירוסלב .נפטר לאחר חיסון קורונה" .התחסן ב-
 ,13:00מת בחצות" .האבחנה בתעודת הפטירה " -קרדיומיופתיה".

 13 .37ביולי2021 ,
סבסטיאן יובנק ,בן  .30מתאגרף.
נפטר לאחר 'התקף לב מסיבי' במהלך שהות בחוף הים בדובאי.
 15 .38ביולי2021 ,
אנדרו רוזמן ,בן .שחקן בייסבול בתיכון פנסילבניה .שחקן בייסבול בית ספר תיכון בRed Land -
 ,Patriotsאחת הקבוצות המובילות של פנסילבניה .נפטר בפתאומיות.
 15 .39ביולי2021 ,
ארתור זוקוליני ,בן  .29כדורגלן לשעבר .נפטר מדום לב במהלך השינה.
 16 .40ביולי.2021 ,
עימאד ביומי ,כדורגלן ממצרים .התמוטט ונפטר במהלך משחק ידידות במצרים.
 18 .41ביולי.2021 ,
מריליו קוסטה לייט ,בן  .48אצן מקצועי פורטוגלי ,רץ למרחקים ארוכים .נפטר יומיים לאחר
קבלת החיסון של פייזר .הוא נעלם ב 18-ביולי ,במהלך ריצת שטח .נמצא מת יומיים לאחר מכן.
 19 .42ביולי2021 ,
מקסוד אנואר ,בן  .44אתלט קריקט הבריטי מוויילש .לקה בהתקף לב ונפטר .הפרמדיקים ניסו
להחיותו במשך  45דקות ברציפות ,ללא הצלחה.
 23 .43ביולי.2021 ,
טים ב' ,בן  .27כדורגלן מקבוצת ( SV Hambergeשלזוויג-הולשטיין) .התמוטט ונפטר לאחר
שחזר מטורניר כדורגל.
 23 .44ביולי2021 ,
דבון דוהארט ,בן  ,16שחקן פוטבול בתיכון בליטל רוק ,ארקנסו .נפטר במפתיע.
 27 .45ביולי2021 ,
ג'ושוע אייבורי ,בן  ,15שחקן כדורגל בתיכון סאות'ווסט מג'ורג'יה .התמוטט ונפטר לאחר אימון
כדורגל במרכז ג'ורג'יה .נפטר בחדר המיון בבית החולים .סיבת המוות הרשמית טרם נמסרה.
 31 .46ביולי.2021 ,
וויטנה אבריסקה ,בת  .19שחקנית כדור-יד מהולנד .נפטרה מדום לב בפתאומיות.
 5 .47באוגוסט .2021
יוסוקה קינושיטה ,בן  .27שחקן בייסבול מיפן .פונה לבית חולים לאחר שהתמוטט במהלך אימון
ב 6-ביולי .הונשם והורדם במשך כחודש ,עד למותו .נפטר  7שבועות לאחר קבלת חיסון קורונה.
 7 .48באוגוסט2021 ,
סטיבן סילבסטר ,בן  .15כדורגלן ,שחקן בית הספר התיכון הקתולי המרכזי של דטרויט (.)WDIV
נפטר במפתיע.
 8 .49באוגוסט2021 ,
קוונדריוס ווילבורן ,בן  ,18שחקן פוטבול מכללות מווירג'יניה ,שיחק עבור הפנתרים של
אוניברסיטת וירג'יניה יוניון .נפטר בפתאומיות לאחר שהתמוטט במהלך אימון .הוא הובהל לבית
החולים באמבולנס ,אך נפטר מאוחר יותר באותו יום.
 10 .50באוגוסט2021 ,
אוליביה פודמור ,בת  .24רוכבת אופניים אולימפית ניו זילנדית .נפטרה בפתאומיות.
 13 .51באוגוסט2021 ,
דימיטרי מקק'י ,בן  .18שחקן בקבוצת הפוטבול ב .Robert E. Lee High-התעלף ונפטר במהלך
אימון .הועבר במסוק לבית חולים בברמינגהם ,אך הרופאים לא הצליחו להצילו.
 15 .52באוגוסט ,2021

מארקו טמפה ,בן  .19כדורגלן אתלטיקו פיוג'י מרומא נפטר מדום לב.
 17 .53באוגוסט .2021
רוי באטלר ,בן  .23כדורגלן מאירלנד ,שיחק בעבר ב , Waterford FC-נפטר  4ימים לאחר חיסון
ג'ונסון &ג'ונסון ,לא סבל מבעיות בריאות ידועות לפני מותו הפתאומי.
 19 .54באוגוסט2021 ,
מוירה קלייר ארני ,בת  15מטקסס .שחקנית כדורגל ובתו של מאמן כדורגל בתיכון ,התמוטטה
ונפטרה במהלך אימון עם המועדון שלה באקדמיית טורוס.
 19 .55באוגוסט2021 ,
אלכס ברוס ,בן  .20שחקן ליגת הרוגבי האנגלית .נמצא מת בחדר המלון בבוקר שלאחר הופעת
הבכורה שלו בליגת הרוגבי המקצוענית.
 20 .56באוגוסט .2021
אורנלדו גלוצי .מאמן אישי וספורטאי ,ספרד .נמצא מת ימים ספורים לאחר אליפות אירופה
העולמית של  NPCשנת  .2021סיבת המוות משוערת כהתקף לב.
 20 .57באוגוסט .2021
סופיה גרהם ,בת  .27שרירנית .נפטרה בשנתה עקב סיבה לא ידועה.
 20 .58באוגוסט 2021
אלקסאידה גואדז ,בת  .30אצנית מרתון מוולנסיה שהשתתפה במשחקים לאומיים .התמוטטה
ונפטרה מהתקף לב במהלך מרוץ ניסיונות החייאה לא צלחו.
 22 .59באוגוסט .2021
אדין שרנוביץ' ,בן  .45חלוץ פרימורז'ה לשעבר ששיחק גם בליגה הסלובנית בקבוצת פרימורייה.
לקה בהתקף לב קשה ,הורדם והונשם מספר ימים עד למותו.
 22 .60באוגוסט .2021
מילוש ג'ורג'ביץ'  ,בן  .31נפטר בשנתו ,ככל הנראה כתוצאה מבעיה לבבית.
 23 .61באוגוסט2021 ,
טירל וויליאמס ,בן  .19שחקן פוטבול .התמוטט ונפטר במהלך משחק.
 23 .62באוגוסט2021 ,
לי מוזס ,בן  .29התמוטט ונפטר מהתקף לב פתאומי במהלך אימון עם מועדון הכדורגל
.Palmerston North Marist
 5 .63בספטמבר2021 ,
ג'אלן לבי ,בן  .19שחקן כדורגל לשעבר של תיכון פילדלפיה .התמוטט ונפטר במפתיע לאחר משחק
של קבוצתו.
 6 .64בספטמבר.2021 ,
דילן ריץ ' ,בן  .17כדורגלן נוער .הובהל לבית החולים לאחר שהתמוטט על המגרש בזמן משחק,
נפטר עקב דום לב.
 6 .65בספטמבר .2021
ג'נס דה סמט ,בן  .27כדורגלן ממלדגן .נפטר מהתקף לב לאחר שהתמוטט במהלך משחק.
 8 .66בספטמבר2021 ,
דייב הייד ,בן  .29שחקן רוגבי ממועדון הכדורגל הנלי .התמוטט ומת בחדר ההלבשה לאחר משחק
של קבוצתו בהנלי-און-תמז ,אוקספורדשייר .הוא הוטס באמבולנס אווירי לבית החולים אך
הרופאים לא הצליחו להציל אותו.
 9 .67בספטמבר .2021
כריסטיאן בלאנדיני ,שחקן כדורעף באוניברסיטת קטניה ,איטליה .נפטר בפתאומיות.

 10 .68בספטמבר .2021
פרדריק לרטיוט ,כדורגלן צרפתי .נפטר מהתקף לב לאחר התמוטטות במהלך משחק.
 11 .69בספטמבר .2021
סבסטיאן בוס ,בן  .19שחקן ההוקי קרח מהולנד .נפטר בפתאומיות.
 14 .70בספטמבר .2021
פריס הרלסון ,בן  .37מקצוען  NFLלשעבר מארה"ב .נפטר בפתאומיות.
 17 .71בספטמבר .2021
אלכסנדר נסונוב ,בן  .25מרים משקולות מקזחסטן .סיבת המוות אינה ידועה.
 19 .72בספטמבר .2021
פרנסיס פרון ,בן  .25כדורגלן .שחקן ההגנה בקבוצה של אוניברסיטת אוטווה .נפטר בפתאומיות.
סיבת המוות הרשמית טרם פורסמה .אוניברסיטת אוטווה הנהיגה מדיניות חיסוני חובה כתנאי
לכניסה לקמפוס.
 27 .73בספטמבר2021 ,
איוון היקס ,בן  .16שחקן כדורגל של תיכון פילדלפיה .התמוטט ונפטר במהלך הפסקה במשחק,
מבעיה לבבית.
 28 .74בספטמבר .2021
אנטונלו קמפוס ,בן  .53מאמן כדורגל בקבוצת נוער מסרדיניה .התמוטט ונפטר לעיני שחקניו
במהלך אימון ,ניסיונות החייאה לא צלחו.
 28 .75בספטמבר .2021
לטיסיה ריקו גונזלס  ,בת  .51טריאתלוניסטית .נפטרה עקב התקף לב במהלך תחרות טריאתלון
"איירון מן  "70.3נסיונות החייאה לא צלחו ,מותה נקבע בבית החולים.
 1 .76באוקטובר .2021
ברונו סטיין ,בן  .15שוער צעיר מקבוצת  FC An der Fahner Höheבגרפנטונה ,תורינגיה ,גרמניה,
נפטר בפתאומיות.
 3 .77באוקטובר.2021 ,
נילס דה וולף ,בן  ,27ממועדון הכדורגל הבלגי  .White Star Sombekeסבל מדום לב לאחר
משחק עם קבוצת ורברוק .עבר החייאה באמצעות דפיברילטור ,אך נפטר בבית החולים כעבור
שלושה ימים.
 4 .78באוקטובר .2021
אלכסנדר זיגפריד ,בן  .42כדורגלן בקבוצת  VfB Moschendorfגרמניה .התמוטט בפתאומיות
ונפטר.
 4 .79באוקטובר2021 ,
היידן הולמן ,בן  .22רץ מרתון .התמוטט במהלך ריצת מרתון סנט ג'ורג' .בתחילה הצליחו להחיות
אותו ,אך הוא נפטר זמן קצר בבית החולים .סיבת המוות אינה ברורה.
 8 .80לאוקטובר .2021
אלברטו אולגווין ,מקסיקו סיטי ,התמוטט על המסלול ,נפטר לאחר ניסיונות החייאה ,מותו נקבע
בבית חולים בנואבו ואלארטה
 8 .81באוקטובר2021 ,
דין צ'יאזארי ,בן  .31חותר קאנו .נפטר מהתקף לב.
 9 .82באוקטובר .2021
בנג'מין טאפט ,בן  .31כדורגלן גרמני ,קפטן קבוצת  .SC Großschwarzenloheהתמוטט מהתקף
לב לאחר משחק של קבוצתו ונפטר.
 10 .83באוקטובר .2021

סימון בדודי ,בן  .40שחקן בייסבול איטלקי ומאמנה של קבוצת הבייסבול פארק ריינג'ר .נפטר
בשנתו.
 12 .84באוקטובר .2021
אלישע גורהאם ,בן  .17שחקן כדורגל מבולטימור .התמוטט במהלך משחק .נפטר כתוצאה מדום
לב ואי ספיקה מערכתית.
 12 .85באוקטובר .2021
לוקאס בומר ,בן  .25כדורגלן ,שוער  .HC TuRa Bergkamenנפטר באופן פתאומי.
 13 .86באוקטובר .2021
הקטור מנואל מנדוזה ,בן  .16ממקסיקו .התמוטט ונפטר מהתקף לב בזמן אימון במתקן כושר.
 13 .87באוקטובר .2021
ריקי פירארלו ,בן  .29שחקן כדורגל מצ'יליאנו ,איטליה .נפטר באופן פתאומי.
 15 .88באוקטובר .2021
כריסטוף רמסאמי .54 ,שחקן  AHמצרפת .התמוטט במהלך משחק ונפטר מהתקף לב.
 16 .89באוקטובר .2021
אבי ברוט ,בן  .29שחקן קריקט מהודו .אושפז לאחר שחש ברע בביתו ונפטר.
 17 .90באוקטובר2021 ,
ג'ואאו סאנטוס אלנקאר .38 ,כדורגלן עבר ברזילאי בקבוצת  .FC Bruskiדום לב פתאומי במהלך
טורניר כדורגל.
 17 .91באוקטובר2021 ,
פיליפו מורנדו .37 ,שחקן כדורגל בפדובה איטליה .התמוטט ונפטר במהלך ריצה .מסוק ההצלה
הגיע מאוחר מדי.
 18 .92באוקטובר.2021 ,
לקסי ריגלס ,שחקנית כדורסל מהאנובר .שיחקה בנבחרות התיכון והמכללה Panthers and
 Warriorsבהאנובר .נפטרה במפתיע.
 17 .93באוקטובר2021 ,
הייטאם ג'אבר פתחאללה .32 ,שחקן כדורסל בקבוצה האיטלקית פורטיטודו מסינה .לקה בדום
לב והתמוטט במהלך משחק .נפטר בבית החולים.
 22 .94באוקטובר .2021
ג'ורג פטרסון ,בן  .37שרירן .נפטר בפתאומיות .נמצא מת בחדר מלון (ככל הנראה כתוצאה
מדימום מוחי) .לאחרונה השלים קבלת שתי מנות חיסון קורונה ,כחלק מדרישת השתתפות
באולימפיאדת אורלנדו.
 25 .95באוקטובר .2021
מיכאל אנגלברט ,בן  .37נפטר בפתאומיות מהתקף לב לאחר משחק .ניסיונות החייאה לא צלחו,
מותו נקבע בבית החולים.
 28 .96באוקטובר .2021
סלים לבנט ,בן  .48מאמן בקבוצת הרטה  .BSCנפטר בפתאומיות במהלך חופשה.
 29 .97באוקטובר .2021
בוריס סדצקי ,בן  ,24שחקן הוקי קרח מסלובקיה ,חלוץ מועדון ברטיסלבה קפיטלס .התמוטט,
איבד הכרה על הקרח ונפטר.
 30 .98באוקטובר .2021
דודו פאיה ,בן  .35שחקן כדורסל סנגלי .נפטר מהתקף לב

 1 .99בנובמבר .2021
לוגאן לוקר ,בן  .17שחקן רוגבי ,קפטן הנוער בקבוצת  .Penygraig RFCנפטר בפתאומיות .סיבת
המוות לא מצוינת.
 1 .100בנובמבר .2021
ג'ייסון קיד ,בן  ,12שחקן כדורסל מברידג'וויל ,פנסילבניה .נפטר במפתיע בזמן חימום לאימון
כדורסל בבית הספר.
 2 .101בנובמבר .2021
ויטוריה קמפו ,בת  ,23כדורגלנית מפאלרמו .נפטרה בפתאומיות חודשיים אחרי אחיה.
 2 .102בנובמבר .2021
אנדריאה קורסיו ,בן  ,42מאמן כדורגל איטלקי .נפטר בפתאומיות
 2 .103בנובמבר .2021
שון רודן ,בן  ,46שרירן מקצוען ואלוף מיסטר אולימפיה לשעבר .נפטר מהתקף לב
 3 .104בנובמבר .2021
ג'ורדן טאקר ,סוף שנות העשרים לחייו ,קפטן לונגרידג' טאון לשעבר .נפטר בפתאומיות.
 5 .105בנובמבר2021 ,
ג'מרקוס הול ,בן  ,16שחקן כדורגל בתיכון מיסיסיפי .נפטר בביתו בבוקר שבו היה אמור לשחק
במשחק הפלייאוף של יוסטון ותיכון סנאטוביה.
 7 .106בנובמבר2021 ,
אזאיה בנקס ,בן  .16שחקן כדורגל בתיכון נורקרוס (ג'ורג'יה) .דווח כי הוא נפטר "מבעיה רפואית
שאינה קשורה לכדורגל בזמן ששהה בבית".
 10 .107בנובמבר2021 ,
ארמנו פרארי ,בן  ,51מאמן כדורגל בבראשיה ,איטליה .נפטר בפתאומיות.
 12 .108בנובמבר .2021
ג'יוב אדנאן ,בן  .30כדורגלן ממקדוניה.
נפטר שלושה ימים לאחר המנה השנייה של חיסון קורונה במהלך משחק כדורגל עם חבריו .בזמן
ההפסקה הוא התמוטט על ספסל ומאמצי ההחייאה עלו בתוהו.

