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Zpět

Patrick Schober na Ma aryk Racing Days v Brně
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Patrick Schober a

ím Pro ar Motorspo t absolvovali v posledných týždňoch motoršpo tový

ma atón. Štyri závodné víkendy má Patrick Schober za sebou a nie všetky boli úspe né.

Okrem špičkových výkonov na Hi to Cupe na Slovakia Ringu, FIA
CEZ na rovnakom mie te a predovšetkým na Drexler poháry v
Imole, nevyšiel závodný víkend v če kom Brne úplne podľa
pred

áv.

V 1. pretekoch na Ma aryk acing days bojoval Schober so svojím
hlavným súperom o rôzne maj trov tvá v dueli, o ktorom bohužiaľ
rozhodol pilot formuly Renault. Treba pripomenúť akmer rovnakú
si uáciu aká a odoh ala na Slovakia Ringu, kde Schober vyh al prvé preteky, ale v druhej jazde
mu prekážal p áve tento pilot a Patrick a dokon a otočil.
V Brne Patrick a jeho súper vo Formuly 4 mali pred sebou te ne tohto pilo a. Maďarský
konkurent po malej jazdeckej chybe Renaul u dokázal predbehnúť, naopak Patrick Schober bol
Renaultom blokovaný a

akmer vytlačený z t ate. K átko nato, došlo k z ážke tejto Formuly

Renault s Formulou 3 a pri

ál v

trku Hoci vozidlo

álo na nebezpečnom mie te a niekoľko

mar álov bolo celé minúty zanep ázdnených tlačením au a späť na ce

u, o akávané afety ar

a na t a i neobjavilo.
Tým Patrick Schober už nemal príležito ť znovu

a spojiť so svojím súperom. Po as zvyšku

víkendu bolo bohužiaľ všetko pro i Patrickovi. V druhej kvalifikácii pr alo a e te k átko pred
ukončením bol pred svojím súperom. V poslednom kole v ak dokázal konkurent zajazdiť rýchlejší
as a na

a tovom ro te bol o jedno mie to pred Patrickom Schoberom. Peter Schober: „Vedeli

sme o čo ide a nebolo treba a obávať, len sme si priali, aby v pretekoch o 3 hodiny ne kôr, bola
rovnako mok á t ať, potom by sme boli veľmi op imi
Prečo op imi

ickí.“

icky? Peter Schober „Vieme, čo dokáže Patrick v daždi a suchá t ať by pre nás bola

opäť nevýhodou. K dispozícii máme iba jednu adu nových pneuma ík. Nemáme sponzorov, ktorí
by nás podporovali, máme len svoje srdce, svoj idealizmus a Patricka, ktorý to dokáže vynaložiť
pri najmenšom úsilí. Musíme analyzovať každé preteky, napr. v prvom závode s novými gumami
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sme boli vpredu, a to na Salzburgringu, Slovakia Ringu, alebo v Imole, kde sme boli veľmi blízko za
súperom. V druhých pretekoch, boli naše ance oveľa menšie. keďže novú adu pneuma ík mohli
na adiť len Maďari.“
K átko pred

a tom nepadlo z oblohy viac ako pár kvapiek a od

a tovalo a na slickoch. Tak a

boj s nerovnými zb aňami skončil pre Patricka Schobe a v Brne druhým mie tom.
Zdroj: Pro ar Motorspo t foto: Pro ar Motorspo t a S anda Hylán
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