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Další úspěchy pro mladého Patricka Schobe a
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Po as víkendu a Patrick Schober(16 r.) zú a tnil ihneď dvoch pretekov, v dvoch rôznych au ách.
Bola to pre neho dvoji á výzva, na jednej

t ane prvýk át v tejto sezóne

a toval s Formulou

König v Hi to cupe a na druhej t ane zdieľal kokpit v BMW vo vytrvalo tnom závode Ravenol so
svojím otcom, bývalým maj trom ce tných automobilov Petrom Schoberom.

V piatkovych tréningoch Patrick bez problémov menil au á v
polhodinových intervaloch. Peter a Patrick Schober chceli BMW
vyskú ať prvýk át v pretekoch a skutočne ne akali, že budú mať
nejakú

ancu medzi 8

ímami v tejto triede. V piatok večer

uskutočnil tento hodinový pretek s povinným

a

topom v boxe,

ankovaním a výmenou vodi a. Netrval v ak dlho.
Len k átko po

a te došlo k nehode na cieľovej rovinke / na konci ktorej bolo vozidlo úplne

zničené ná azom do železnej b ány a silou ná azu v átené na t ať, kde p áve prechádzalo BMW
riadené Petrom Schoberom.
Video: h tps://www.you ube.com/watch?v=jIr0NO6DcgA&fea ure=you u.be
Preteky boli odložené na sobo u áno z dôvodu obrovského poškodenia múru a vodič ké duo
Peter a Patrick Schober dokázali v tejto premiére ob adiť druhé mie to vo svojej triede. Bol to
ví aný úspech, ktorý a v skutočno
Zo

i ani neo akával.

upienka ví azov hneď do kvalifikácie s Formulou, s pomedzi 25

a ujúcich si Patrick

zabezpečil 17. mie to a prvé vo svojej triede. Pred pretekom v popoludňajších hodinách za alo
mierne pr ať a je známe, že tento mladý pretekár má v daždi mimoriadny alent. Tento pretek a
skutočne mohol nazvať "Patrick Schober Show" Bol to iba slabý dážď, ale Schoberov ím
rozhodol pre dažďové pneuma iky a na

avenie do dažďa. Preteky

senzačným prvým kolom Patricka Schobe a a mladý muž

a

a za ali ako mokré, so

a ocitol na neuveriteľnom treťom

mie te.
Video: h tps://www.you ube.com/watch?v=aKZYonfY1G8&fea ure=you u.be
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O svoje 3. mie to bojoval s konkurentom ktorý jazdil s dvak át výkonnejším špo tovým vozidlom
a tento súboj za iaľ obhajoval. Po asi 5 kolách už slabý dážď ne
mokrú a na skoro suchom a

ačil „udržať“ t ať skutočne

alte už neexi tovala an a pro i PS mon tru. Patrick a ak ocitol na

celkovom tv tom mie te a to so značnou medzerou medzi nim a P5.
Musíme si uvedomiť, že Patrick Schober riadi najslabšie auto v poli. Formulu König s objemom
1400 cm3 a 120 hp. Pro i hi torickým formuliam 3, Opel Lo us, špo tovým automobilom a
podobným, ktoré pretekajú od 90. rokov smerom nadol. Boli to preteky bez

a tného kon a.

Dve kolá pred koncom, motor vydával podozrivé ch apľavé zvuky a na hrôzu každého z nás
Patrick zaparkoval svoje pretekárske auto na bezpečnom mie te, aby a vyhol ďalším škodám.
Opäť je p avdepodobné, že došlo k poškodeniu ložísk na motore, čo je problém, ktorý a objavil
už minulý rok a momen álne je záhadou pre celý ím, prečo sú opäť technické problémy.
Touto vynikajúcou jazdou Patrick znova ukázal svoj alent. Te az je p avý as, aby
motori

ického špo u prebudili a všimli si, že u a

Ďalšie preteky

a sponzori

ie skutočný alent, ktorý si zaslúži podporu !

akajú Patricka už tento víkend vo FIA - CEZ, tento az opäť vo Formule 4 na

Slovakiaringu.
Zdroj: Pro ar Motorspo t
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