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Hungaroring bol pre Patricka Schobe a záverom sezóny FIA-CEZ v ámci Formulového pohá a
Drexler-Automo ive. Patrick, úto t ať poznal len zo simuláto a a na jej reálne spoznanie mal iba
dva voľné tréningy. Keďže už pred pretekmi bolo o výsledku bodovo rozhodnuté a Patrick
skončil celkovo na 2. mie te v sú aži FIA-CEZ

a jeho ím rozhodol zariskovať a jedno ázovo

zmeniť značku pneuma ík.

Namie to obvyklých pneuma ík Pirelli a vyskú ali slicky Michelin,

"mohli sme si to dovoliť bez ohľadu na to, aký výsledok by mal na
Hungaroringu, na vícemaj trovskom

i ule by

a už aj

ak nič

nezmenilo."
V piatkovej prvej kvalifikácii chýbali zhruba 2 sekundy na
maďarského konkuren a, ktorý nielenže jazdil s novými Pirelli, ak
ako v každej kvalifikácii, ale bol aj na domácej t a i. Pre nováčika
Schobe a na neznámych gumách to nebolo vôbec zlé. V sobotňajších pretekoch v ak prišla
dezilúzia. Už

a hovorilo o tom, že pneuma iky Michelin

vyžadujú rozdielny tlak a na na
Zi

a veľmi rýchlo zhoršujú, pneuma iky

avenie podvozka Formule 4 Ta uus a vla tne vôbec nehodia.

il to aj Patrick Schober a jeho ím, pretože asy na kolo a v porovnaní s kvalifikáciou, kde boli

Micheliny prinajmenšom nové, a masívne zrú ili a v porovnaní s konkurenciou nemali absolútne
žiadnu ancu.
Po as 2. kvalifikácie, 3 hodiny po prvých pretekoch,
ale asy zo

michelinskú

a mohlo trochu poh ať s tlakom vzduchu,

ali kvôli pneuma ikám na zlej úrovni. Schober: "Museli sme to risknúť. Po prvé, úto

adu gúm sme do

ali veľmi lacno a po druhé sme si to mohli v našej si uácii

vyskú ať. Dohodli sme a v ak, že na druhé nedeľné preteky použijeme ojazdenú adu Pirelli.“
Všetko v ak dopadlo inak, ako

a akalo, pretože v nedeľu od skorého ána pr alo. Preteky

a

za ali na mokrej t a i. Vďaka e perimen u "Michelin" bol Patrick Schober akmer na konci malého
a tovného poľa s 10 imy vozidlami. Jeho konkurent o 2 ady pred mladým akúsko-slovenským
alentom o ktorom je známe, že v daždi mu to vychádza veľmi dobre.
Po od

a tovaní pretekov

a Patrick ocitol v

trede poľa a dokázal
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pilotom formuly 4 z Maďarska a veľmi dobre ho kontrolovať. Dokon a

a mu podarilo do

ať

medzi seba a Maďa a ďalšie dve vozidlá, Formulu Renault a Formulu 3 a zamieril k prekvapeniu,
ktoré v Maďarsku nikto ne akal. Ale v motoršpo te je všetko možné, v á ane toho že aj Patrick,
môže v daždi urobiť chybu. V neposlednom ade už na

arých pneuma ikách do dažďa

ačil

k átky okamih, priskoré pridanie plynu a Formula 4 vykúzlila na mokrom maďarskom a

alte

pirue u. Trochu plameňov z urba, na

a tovať motor a šlo a ďalej. V tomto okamihu a t a ila

an a na zaslúžené ví az tvo vo Formule 4. A napriek tomu, že t ať bola čo az rýchlejšia, zvyšné
4 kolá pok ačoval pomerne opatrne, pretože

aré dažďové pneuma iky dávali najavo akmer v

každej zákrute, že už t á ajú svoju funkčno ť.
Koniec sezóny FIA-CEZ prinie lo pre ne to čo a o akávalo, ale aj nové skúseno

i pre Patricka

na novej t a i a aj uvedomenia si, že Pirelli slicky sú lepšie pneuma iky pre Formulu 4.
Mimochodom, boli u aj dve druhé mie

a a ďalšie body pre ampionát, o ktorom už bolo vla tne

rozhodnuté.
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