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Zpět

Další úspěšný víkend Patricka Schobera

30.03.2019 | Mostečtí radní udělili výjimku
z platnosti vyhlášky pro všechny významné akce
autodromu

Po peknom výsledku v Histo Cupe na Red Bull Ringu pred dvomi týždňami, Patrick zopakoval svoj výkon aj v Brne, resp. ešte sa
14.03.2019 | Magazín NA FORMULI 2019 je na
světě

aj zlepšil.
V rakúskom seriály historických vozidiel s motoricky slabou formulou König bojoval o
pozície aj so silnejšími súpermi, a nejedného aj zdolal. S Patricka sa stáva rutinný jazdec,
ktorý bezchybne odjazdí tréning, kvalifikáciu a aj preteky a pritom podá super výkon. A

10.03.2019 | Legendu Formule 1 uctil Auto Moto
und Sport výpravnou knihou

ako najmladší pretekár v poli si získava aj rešpekt svojich súperov.

Cez víkend skončil prvý pretek na dobrom 11.mieste a druhý na 9. mieste z 27 štartujúcich. Patrick sa cítil vo formule skvelo,
najviac sa mu páčil moment z pretekov, kde predbehol dvoch súperov naraz, vďaka veľmi neskorému brzdeniu pred zákrutou. O
mesiac pokračuje Histo Cup na Salzburgringu, ale Patricka Schobera už môžeme vidieť v polovici mája na Red Bull Ring v
Dallara Formula Masters na Drexler Formula Cup / FIA-CEZ / Eset Cup. Tam je však malá šanca na dobrý výsledok, pretože
vzhľadom na svoj vek môže pretekať Patrick len vo formule s objemom do 1600 ccm a ešte nie na modernej Formule 4, či
Formule Renault, ktoré budú mať jeho súperi, napriek tomu je dobré zúčastniť sa a získať nové skúsenosti.

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

PDFCROWD

Text a foto: ProcarMotorsport

Motorsport

Odkazy

Mapa stránek

přihlásit
Copyright © 2019 Standa Hylán

Chabera Tvorba stránek PS2 365

► Klasické zobrazení

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

PDFCROWD

