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Patrick Schober: Talentová zkouška na Red Bull Ringu
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Talentová skúška na Red Bull Ringu. Pre Patricka Schobe a a v skutočno

i sezóna 2021 začína

až te az. Po technických problémoch a zlyhaniach na Hungaroringu či v Monze mohol konečne
ukázať, čo v ňom je. Na okruhu Red Bull Ring mal v ak okrem dlhoročného rivala Benjamína Be u
aj 4

a ujúcich ho

í z nemeckého a alianskeho ampioná u F4.

Niet pochýb o tom, že Schoberovo auto a ím

a nemôžu či to z

finančných dôvodov porovnávať s profe ionálmi z Nemecka, ale
naskytla

a

pekná

príležito ť

sú ažiť

a

zi

iť,

koľko

sekúnd chýba na top ímy. Okrem odhadovaného 10-násobneho
rozpo

u mali všetci íto súperi, v á ane Benjamína Be u, výhodu,

že si vo

tv tok exkluzívne na 3 hodiny prenajali Red Bull Ring a

mohli už te tovať.
Lu us, ktorý je pre Patricka Schobe a nemožný.
V oficiálnych voľných tréningoch dokázal v ak rýchlo nabe ať na o áčkach a to nielen kvôli
znalo

iam z predchádzajúceho roku. Kvalifikácia prebiehala v daždi a hoci má Be a dobre

vybavený mnohopočetný ím, Patrick Schober ho za adil na posledné mie to v skupine Formúl 4
s náskokom vyše sekundy. Tento náskok bol dôležitý ukazovateľ pro i najdôležitejšiemu
súperovi v ak uálnych maj trov tvách. Kvôli technickým ažko

iam v prvých dvoch závodných

víkendoch má Be a už obrovskú bodovú výhodu, ktorú treba te az dobehnúť.
Prvý závod bol pre Schobe a jasný, i keď mu v prvej zákrute mierne prekážal jazdec formuly 3,
ktorý kvôli ažko

iam pri

a te

a toval úplne zozadu, a tým Schober t a il na o áčkach a Be a

dokázal prekĺznuť. Po tomto manévry bol prenasledovaný Be a a

al

a ví anou kori ťou

Patricka Schobe a. V 3-tej zákrute si pekným manévrom prip avil súpe a a potom ho z vonkajšej
t any v prvej z dvoch ľavých zákrut predbehol. Od tej chvíle Schober jednoducho ovládol
Maďa a a v prvých pretekoch ho ľahko po azil.
V druhom preteku

a ukázalo, že maďarský súper môže po aziť Patricka Schobe a už len

pomocou trikov. Rovnako ako v prvom preteku, aj v druhom kole maďarský ím namontoval 4
nové pneuma iky, čo ale porušuje predpisy Drexlerovho Pohá a. Zaujímavé, že nemecké
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ho ťovské ímy dodržiavali platné predpisy o pneuma ikách.
Peter Schober: „Metóda, ktorú už vlani íto „súdruhovia“ okolo Benjamína Be u použili bol asi

jediný spôsob, ako Patricka po aziť. Vedeli sme to, ale spätne to nikdy nebolo možné dokázať.
Tentok át exi

ujú dôkazy a mali by byť z nich vyvodené dôsledky, inak opäť získajú ví az tvo

maj trov

iev 2021 podvodom.“

Be a bol

amozrejme v týchto druhých pretekoch so svojimi novými pneuma ikami o niekoľko

de a ín rýchlejší. Napriek tejto nevýhode
okolno

í mu nenapadlo

a Patrick zapojil do pekného duelu a za žiadnych

a rýchlo vzdať. Po preteku bol Benjamín Be a diskvalifikovaný z

Drexlerovho Poha a z dôvodu porušenia p avidiel. Takže dvak át 4. mie to pre Patricka Schobe a
na okruhu Red Bull Ring.
A čo porovnanie s profe ionálnymi ímami? Znalí špeciali
že od

i v motoršpo te vopred skon

atovali,

up 2 - 3 sekúnd je pre Schobe a už dobrý, vzhľadom na rozpočet, ktorý používajú

profe ionáli, akých inžinierov majú a vzhľadom aj na technické vedenie týchto ímov. V prvom
závode bol najrýchlejší z týchto pilotov Luke Browning (US Racing) len o 0,9 s. rýchlejší ako
Patrick Schober.
Zdroj: Pro ar Motorspo t

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API

PDFCROWD

Motorsport

Odkazy

Mapa stránek

přihlásit
Copyright © 2019 Standa Hylán

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API

Chabera Tvorba stránek PS2 365

PDFCROWD

