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Zpět

Další dobrodruž tví Patricka Schobe a ve Formuli 4 se odeh ál v chorvat kém
Grobniku
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Ďalšie dobrodruž tvo Patricka Schobe a vo Formule 4

a odoh alo v Chorvát ku na

automotodróme Grobnik neďaleko Rijeky. V piatkovom voľnom tréningu a v ak ukázalo, že ím
poslal Patricka Schobe a s nevhodným prevodom na úto t ať a ak neo
ihnúť nap aviť do ďalšieho tréningu a zároveň zmeniť na

ávalo nič iné, ako chybu

avenie au a do dažďa.

Mladý 15 ročný Slovák bol prvým jazdcom so všetkých Formúl 3 a
Formúl 4, ktorý vyšiel na mokrú t ať. Dážď
po asie a zhoršovalo a keď už všetci o

a zmenil na búrku,

atní pilo i boli v boxoch,

Patrick ako posledný ukončil tréning.
Za iaľ nie celkom pozi ívny zážitok v Grobniku,
v sobo u. Patrick Schober mal veľké

a

a e te zhoršil a to v prvý kvalifikačný deň,

ie, kde predišiel nehode, keď a mu už po prvom kole

uvoľnila skrutka na p avej prednej náp ave. Monopo t po provizórnej op ave bol prip avený na
popoludňajšie preteky, v ktorých a skú ala skôr jeho funkčno ť. Patrick Schober odviedol veľmi
dobrú p ácu, až na zlý

a t. Nebol v ak ám komu a nedarilo, no nakoniec preteky dokončil na

druhom mie te a získal dôležité body .
Nedeľa vyze ala v ak inak. Na a

ajú a dôve a v auto a veľmi dobre fungujúce provizórne

rie enie na prednej náp ave a zväč ovali. V kvalifikácii chýbalo už len 6 de a ín na najrýchlejšie
kolo vo Formule 4. V

amotnom preteku mal Patrick Schober

a

ie, po skvelom

a te

a dokázal odtrhnúť od svojho najväč ieho súpe a a mal náskok niekoľko sekúnd.
V priebehu preteku

a v ak náskok zmenšoval, a keď

a na konci objavila konkurencia v

spätnom zrkadle, Patrick ukázal nervy z ocele a svojou bezchybnou jazdou ukončil
preteky ví az tvom vo Formule 4 v chorvát kej G and Prix. Patrickov

ím vyhodno il, že v

porovnaní so Salzburgringom mala konkurencia v podobe dvoch maďarských pilotov tento az
vyššiu rýchlo ť.
So svojim ímom Pro ar Motorspo t sú si toho vedomí, ale pri obmedzenom rozpo te je ažké
sú ažiť s konkurentom, ktorého rozpočet dovoľuje maximálne možno

to

i v tomto špo te. „No mi

amozrejme nevzdáme a v ďalších pretekoch na Slovakia Ringu, budeme znova bojovať“

povedal Patrick Schober.
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