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Zpět

Patrick Schober předčil všechna očekávání

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

Patrick Schober bol oveľa silnejší, v úvodnej sezóne Histo Cupu na Red Bull Ring ako sa očakávalo. Schober a jeho tím sa
rozhodli, že v roku 2019 budú súťažiť v Histo Cup Austria a len sporadicky na FIA CEZ / ESET Cup / Drexler Formula Cup.

14.03.2019 | Magazín NA FORMULI 2019 je na
světě

Dôvod je jednoduchý, Patrick má povolené jazdiť vo svojich 14 rokoch len vozidlá do
1600 cm3 a v druhej sérii je proti Formule 3, Formula 4 a Formula Renault s jeho Dallara
Formula Masters absolútne bezmocný a už od začiatku zaradený na koniec poľa.

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

Na druhej strane, v pohári Histo Cupu Formula König, ktorú používa Procar Motorsport,
svojim výkonom stačí na krásne duely s niekoľkými takmer rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi.
No s 1400 cm3, má opäť najmenšie auto v poli, ale to nebráni Patrickovi Schoberovi,
preniknúť takmer do stredu poľa. Patrick Schober spoznal Red Bull Ring už v októbri minulého roka, ale v ten istý víkend musel
aj na Slovensku získať titul kartingového šampionátu. Takže mohol pracovať naplno len teraz v otváracom preteku.
Spolu so svojím tímom sa pohrávali s nastavením, ktoré ako sa ukázalo počas celého víkendu bolo vynikajúce. O 10 sekúnd
rýchlejší ako v minulom roku a najrýchlejší čas v histórii Formule King, odkedy tieto autá vstúpili do Histo Cupu. Schober: "Pred
pretekárskym víkendom sme strávili hodiny optimálnym meraním auta a správnym vyvážením na váhe, a to som cítil." Auto bolo
naozaj skvelé a perfektné riadiť, najmä keď sme ešte stále pracovali na dolaďovaní počas a po tréningu. "
A naozaj, Patrick Schober predviedol krásnu jazdu, ktorá prekvapila každého zasväteného. Výsledkom bolo 16. miesto v prvom

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

PDFCROWD

preteku a 11. miesto v 2. preteku z celkového počtu 26 jazdcov. A zároveň to znamenalo dvojnásobné víťazstvo v triede pre
Patricka Schobera. Budúci týždeň pokračuje
Histo Cup v Brne a aj tu bude Patrick Schober stáť na štarte so svojou malou Formulou König.
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