
BUGGYRA ORGANISATION 
Emirates Towers, Sheikh Zayed Road 
P.O. BOX 31303, Dubai U.A.E. 
Email: buggyra@buggyra.com 
 

 

 

 

MIČÁNEK MOTORSPORT powered by BUGGYRA 
BUGGYRA ORGANISATION - Emirates Towers, Sheikh Zayed Road; P.O. BOX 31303, Dubai U.A.E. 

 

REPORT 
 
Makeš took first 10 points at Grobnik 

Michal Makeš had a successful debut in the TCR Eastern Europe series last weekend. The Mičánek 
Motorsport powered by Buggyra driver took his first 10 points after finishing in 7th and 8th positions. 

The first two rounds of the season took place near a Croatian city Rijeka, which saw 18 drivers from all 
across Europe competing for the first time this season. The organisers have managed to also bring a star in 
Dušan Borkovič, in the very last minute. He has a vast experience from the biggest races like WTCR or ETCR. 
But there were also some other fast drivers like Milovan Vesnič, Igor Stefanovski or Maťo Homola. 

“The TCR Eastern Europe series has managed to bring a lot of stars for its first event of the season. While 
most of the drivers have years of experience with TCR cars, it was a debut for Michal. We spoke before the 
weekend and said that there’s nothing to lose and we can only gain this weekend. And that is what’s 
happened in the end. Michal has gained a lot of experience at Grobnik, which he’s going to use in the 
remaining races of the season,” said the team manager Jiří Mičánek jr. about his driver. 

“We’ve entered this season knowing that we want to learn. I don’t think that getting the first 10 points is not 
a bad start at all. Considering the competition, I was facing, I’m glad that I could race against the very best 
during my first race. We tried several setups during the weekend, and we’ve made big progress over those 3 
days. I’d like to thank the whole team for their help, support and a perfect car,” said Michal Makeš. 

Next, Michal Makeš and his competition will be racing at a popular Slovakia Ring. The Slovak event is 
scheduled from August 21 to August 23, giving the driver and the team enough time to prepare and analyse 
all the data. 
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REPORT 
 
Makeš v Grobniku vybojoval prvních deset bodů 

Víkendová premiéra Michala Makeše v pohárovém klání TCR Eastern Europe přinesla jezdci týmu 
Mičánek Motorsport powered by Buggyra prvních deset bodů za sedmé a osmé místo. 

K úvodním dvěma podnikům se na okruh ležící nedaleko chorvatského města Rijeka sjelo osmnáct jezdců ze 
všech koutů Evropy. Promotérům seriálu se na poslední chvíli podařilo přivést i hvězdného Dušana 
Borkoviče, jenž má bohaté zkušeností ze startů na vrcholných podnicích WTCR a ETCR. Nescházeli však ani 
další velezkušení jezdci jako Milovan Vesnič, Igor Stefanovski či Maťo Homola. 

„TCR Eastern Europe přilákala k prvnímu podniku po koronavirové pauze celou řadu hvězd. Zatímco většina 
jezdců v poli má s vozy specifikace TCR letité zkušenosti, tak pro Michala to byla první ostrá zkušenost. Před 
víkendem jsme si řekli, že nemáme co ztratit a že můžeme o tomto víkendu jen získat a to se nakonec také 
stalo. Myslím, že sedmé a osmé místo představuje velice dobrý výsledek s nemalým příslibem do budoucna. 
Michal na Grobniku získal celou řadu zkušeností, což jistě zužitkuje ve zbývajících závodech sezóny,“ těmito 
slovy pochválil svého svěřence manažer týmu Jiří Mičánek jr. 

Sám Michal Makeš po víkendu řekl: „Do letošního ročníku jsme nastoupili s tím, že se budeme především 
učit. Myslím, že deset bodů není na začátek vůbec špatné. Uvážíme-li, jaká jména byla na trati jsem rád, že 
jsem se mohl hned při prvním podniku poměřit s těmi nejlepšími. V průběhu víkendu jsme vyzkoušeli několik 
nastavení a dá se říci, že jsme za ty tři dny ušli velký kus cesty. Chtěl bych poděkovat celému týmu za 
podporu, pomoc a skvěle připravené auto.“ 

 Příští dva závody zavedou Michala Makeše a zbytek startovního pole na oblíbený Slovakia Ring. Na 
Slovensku se pojede o víkendu 21.-23. srpna, což jezdci i týmu poskytne dostatek času na přípravu a 
potřebnou analýzu dat. 

 

 

 


