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Zpět

Vítěz tví na za átku sezóny pro Patricka Schobe a
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Po koronovej pre
motori

ávke a konečne začína. A to aj pre Patricka Schobe a tentok át na fe

ického špo u na Salzburgringu. Prvý závod Patricka Schobe a v roku 2020

ivale

a skončil

ví az tvom a 3. mie tom v druhom preteku v klasifikácii FIA-CEZ Formuly 4 ako sú a

i

Drexlerovho pohá a.

V sobo u, po as nepretržitého dažďa a konali obe kvalifikácie a v
nedeľu oba preteky. Po as prvej kvalifikácie a žiaľ, vyskytol malý
problém s dažďovými pneuma ikami a Patrick Schober
sekundu

v

porovnaní

so

svojimi

konkurentmi.

t á al

Hlavnými

konkurentmi boli 2 pilo i z veľkého maďarského ímu.
Patrik k dôvodu nedo

atku sponzorov, ale v neposlednom ade

kvôli sú asnej kríze nemôže mať vytvorené aké podmienky, ako jeho konkuren i a preto musí
prechádzať

ažšou ce tou. V popoludňajšom

asovanom tréningu si v ak Patrick Schober

na adil druhú adu použitých dažďových pneuma ík a v horších poveterno tných podmienkach
ako bolo áno, ukázal, že treba s ním e te počí ať. Patrick Schober bol až o dve sekundy rýchlejší,
ako jeho bezpro trední oponen i, akže v druhom závode bol na

a tovom poli pred oboma

Maďarmi.
V nedeľu áno, na začiatku prvého závodu, mal Patrick Schober pred sebou zadné krídla svojich
oboch súperov, ale po pe fektnom

a te o

ával na zdolanie už len jeden z nich. Po niekoľkých

kolách a odvážnym manévrom z vonkajšej t any zákruty a Patrick Schober ujal vedenia a ako
prvý vo svojej triede prekročil cieľovú čiaru. V druhom závode nasvedčovalo všetko o
ví az tve, Patrick Schober tentok át

a toval pred oboma Maďarmi a mal by

teore icky udržať. To je iba teória, no ale v motori
Po nevydarenom
ví az tvo. Musel

a t-ciel

úto pozíciu

ickom špo te je všetko možné.

a te svojej Formule 4 Patrick Schober

t a il všetky

ance na dvojnásobné

a prebojovať k svojim súperom, a to aj cez niektoré silnejšie Formule 3 a

Formule Renault. V posledných 5 kolách došlo k tvrdému, ale férovému trojboju o pozície.
Nakoniec to žiaľ skončilo len 3 ím mie tom. To bol pre ne jeden z tých momentov, kedy by te
chceli aby závod pok ačoval e te pár kôl, pretože väč ina bola pre vedčená, že Patrick Schober
by dokázal po aziť oboch súperov, ale zo

alo iba P3 a najrýchlejšie kolo v pretekoch.

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

PDFCROWD

V každom prípade opäť výborný výkon Patricka Schobe a! Tak ako to Corona a rozpočet te az
dovolia, a bude pok ačovať v tejto sezóne. V každom prípade určite uvidíme Patricka Schobe a
v automobiloch Formuly 4 e te niekoľkok át a už čoskoro v Pohári E ET V4 v Grobniku.
Zdroj: Pro ar Motorspo t
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