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Zpět

Hi to Cup Red Bull Ring. Patrick Schober předvedl skvělý výkon na vodě.
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Preteky Formúl v Hi to Cupe na Red Bull Ringu boli prvýk át rozdelené do dvoch skupín. Nielen
kvôli enormnému po

u, viac ako 50 prihlášok len v závodných automobiloch Formule, ale aj pre

uvedenie novej triedy - Formula Young Gue t.

Táto trieda bude zahrnu á do prog amu Hi to Cup v roku 2021, v
ktorej za iaľ

a ujú iba Formule Renault od roku výroby 2000 -

teda ie, ktoré majú karbónový monokok. Medzi ieto dvojlitrové
a o 50 PS silnejšie vozy Formuly Renault

a zamie al aj Patrick

Schober so svojou Formulou Dalla a 1.6 Formulino, známa ako
bývalá Formula ADAC Ma ters.
Patrick bol jediný s najmenším objemom au a /1600/ a tým aj s menšou
umie tnenie, - pokiaľ neprší. A u

ancou na dobré

a naozaj delia „plevy od pšenice“, ktorú pred

Schober. Kvalifikácia a 1. pretek

avuje Patrick

a uskutočnili v sobo u za pekných, ale chladných

poveterno tných podmienok.
V poli 15. modernejších závodných automobilov skončil Schober v kvalifikácii dvaná ty a v
pretekoch jedená ty. Sú to umie tnenia s ktorými a počí alo, pri 145 hp motore jeho 1.6 Dallary.
Nedeľné daždivé po asie bolo ako na objednávku. Veď nie je ajom tvom, že alentovaný mladý
muž

a v daždi cí i ako ryba vo vode. Rovnako ako Senna či Schumacher je očividne aj Patrick

Schober vybavený vysokou úrovňou citlivo
po asia. Patrick Schober
dažďom po as pretekov
mie to a po

i, ktorú už niekoľkok át preukázal najmä za vlhkého

a skutočne po as kvalifikácie posunul na 5. mie to a s pribúdajúcim
a po

a al akmer o senzáciu. Hneď po

a te

a posunul na tre ie

upne a priblížil k Formule 3 druhého Filipa Thiela.

Pri predbiehaní pomalšieho vozidla ktoré bolo o kolo pozadu

a dokázal veľmi zručným

manévrom pretlačiť aj pred Thiela na druhú pozíciu. Pro i celkovému ví azovi Hanne ovi Gsellovi
vo Formule Renault 2.0 nemal ancu, ale celkovo druhé mie to s pod adným autom v tomto poli
je v ak sebapropagácia, kto á by nemala zo

ať bez pozorno

i.
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