
Havárie s poškozenými brzdami a dobrý výsledek ze 2. závodu

Autodrom Mo�t bol pre Patricka Schobe�a dalším novým okruhom v kolotoči

pretekov Euro NASCAR. Slovensko-�akúsky pilot EuroNASCAR mohol znova

ukázať svoj �alent, aj keď víkend neza�al veľmi ideálne.

Od začiatku boli na okruhu v Mo�te neu��ále

problémy s brzdami a vrcholom bolo úplné zlyhanie

bŕzd v sobotňajšom preteku. Tieto preteky trvali pre

Patricka len pol kola. Š�a�toval z 13. mie��a na

��a�tovo mro�te a do��al �a až na 8.pozíciu, až kým

��úpil na p�ázdny brzdový pedál a na�azil do �teny

pneuma�ík. To všetko do minúty. Po �ažkej nočnej

smene jeho mechanikov �a podarilo nielen op�aviť

poškodenie, ale aj náj�ť príčinu tohto brzdového problému. Nakoniec to bola chyba

materiálu a nedeľná �anná rozjazda ukázala, že auto už funguje. 

Kvôli pred�asnému ukončeniu v 1. preteku musel Patrick ��a�tovať ako posledný z

12. �adu, kde okamžite prepol na „Schobe��ime“. V poslednej zákrute, pár sekúnd

pred �achovnicou, dokázal prekvapiť jedného zo súperov a získať ďalšiu pozíciu.

Ako „pomasle“ �a prebojoval �akmer celým poľom na 7. mie�to. Jazdil úplne

bezchybne, mal za sebou množ�tvo pekných duelov a �ak získal aj prvé pódiové

umie�tnenie z pomedzi nováčikov, ktorí sú v tejto sezóne v top �ímoch na veľmi

vysokej úrovni. V týchto pretekoch �a Schober opäť vyznamenal a v tomto prípade

mohli preteky trvať dlhšie ako pol hodiny, pretože �ah v pred spomalila iba

�achovnicová vlajka. 

Malý „�ím jedného jazd�a“ - Double V Racing tento víkend ukázal obrovské

na�adenie a konečne od�t�ánil „defektné hodiabla“ na brzdách. To zase poskytlo

Patrickovi Schoberovi príležito�ť zapáliť skutočný ohňo�troj predbiehacích

manévrov na pretekoch v Mo�te. 

Pok�ačuje �a o 4 týždne v Zolderi - ďalšia nová t�ať, ale pre Patricka Schobe�a len

pekná výzva. 
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