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Další skvělý výkon Patricka Schobe�a - jen kousek �tě��í
chyběl k lepšímu výsledku

Double V Racing, �ím Patricka Schobe�a mal po prvýk�át v tejto sezóne

pilo�a aj v sú�aži Nas�ar Club Challenge. Ide o te�t p�avideľno��i a je

primárne určený pre nováčikov. Pôvodné pretekárske au�á riadia jazdci,

ktorí �a zú�a�tňujú skutočných pretekov.

Bohužiaľ, nový �ímový kolega poškodil spoločné auto pri havárii už po

niekoľkých kolách. Op�ava bola dokončená len k�átko pred prvým

voľným tréningom Patricka Schobe�a na druhý deň v piatok. Keďže

Zolder je pre Patricka Schobe�a opäť úplne novou pretekárskou d�áhou,

je potrebné vyskú�ať každé jedno kolo vo voľných tréningoch. Ale ani v

Zolderi mu ��a��ie neprialo. Už po jednom kole v druhom tréningu �a

zlomila spojovacia tyč a Patrick mal plné ruky p�áce, aby opäť nena�azil

s autom do �teny. 
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Do ďalšieho �ána �ím spojovaciu tyč vymenil, auto zme�ali a kvalifikácia

na mokro – vysychajúcej t�a�i mohla za�ať. Preteky musel od��a�tovať z

P 14, ale Patrick to svojim �týlom do�iahol až na P7. Aspoň dovtedy,

kým nena��ala �afety �ar �áza. Bohužiaľ, Patrick urobil posledné dva

predbiehacie manévre v tom i�tom kole, v ktorom vyšiel �afety �ar a

podľa predpisov �a do klasifikácie započí�ava predchádzajúce kolo.

Takže späť na P9, po re��a�te pretekov došlo opäť v prvej zákrute k

ne��a�tnej nehode, do ktorej nie vla�tnou vinou bol za�iahnutý aj

Patrick Schober. 

Zvlá�tne je, že došlo k nehode s dvoma jazd�ami, ktorých musel nechať

predbehnúť – no osud to �ak chcel. Do záverečných nedeľných pretekov

odviedol �ím super p�ácu a poskytol Patrickovi opäť veľmi dobre

fungujúce auto. Zo �tredu poľa �a opäť do��al do prvej de�iatky s

niekoľkými dychberúcimi predbiehacími manév�ami a bol dokon�a v

prvej päťke pre najrýchlejšie kolá. 

Ďalšie preteky sú o 3 týždne v Grobniku. Prvýk�át v sezóne �a bude

jazdiť t�ať, kto�á pre neho nie je novinkou a je na�ase, aby osud konečne

uznal a spočí�al úspechy Patricka Schobe�a. 

Zdroj: Pro�ar Motorspo�t
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