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PRESS RELEASE 
 

 

Racing world slowed down, but it did not stop! It’s Esports time! 
 

In the past two months, the coronavirus pandemic has affected almost every industry across the 
whole world. And that applies for the racing world as well. All fast cars have remained hidden in 
garages and drivers have been left only with gyms and simulators. And that is why Mičánek 
Motorsport is also taking part in the ESET iSeries championship, that starts at Hungaroring. 

“Everybody’s got to deal with this situation. And we are no different,” said Jiří Mičánek jr., a team 
manager for Mičánek Motorsport powered by Buggyra. 

“After the first two weeks, the reality was clear and suddenly all different subjects had started to 
come up with different virtual racing championships. Esports is a logical and probably the only way 
how to stay in shape, apart from private testing, and also stay in the racing world, which is, as we 
believe, going to return in summer,” added Jiří Mičánek. 

“Apart from Buggyra Zero Mileage GT Cup series, which is being organised by our team Buggyra, we 
also take part in the ESET V4 Cup series, we’ve been racing there for the past five years, and their 
virtual racing efforts. This esports series offers real racing drivers battling at tracks that are part of 
the series’ calendar. Also, race cars and their liveries are just like in the real world. It’s amazing to 
see how big progress has the esports done over the past few months. We’ve decided to enter with 
a maximum number of drivers, so we were represented at Hungaroring by Josef Záruba, Jakub Knoll 
and Michal Makeš.“ 

“While sim racing can’t compete with real racing, it’s surely a very interesting way how to continue 
even though real racing is not possible. Also, I like the whole series concept – including an 
interesting competition with drivers that I often meet at real racetracks. I’ve had some previous 
experience with the simulators, but I wasn’t a regular. Only when I needed to learn a new track,” 
said Jakub Knoll. 

“Hungary went really well for us. I had a lot of fighting with Michal Makeš and Jáchym Galáš. In the 
end, I finished 3rd behind the fastest Porsche cars. In Race 2, I took 4th place, which is a very 
promising start,” said Josef Záruba. 
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“The iSeries championship is a great replacement for the postponed season, and we can at least 
have some fun racing each other on simulators. It was great fun and I’m really happy about 
finishing 5th twice,” added Michal Makeš. 
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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

 

Závodní svět se zpomalil, ale nezastavil! Přišel čas na Esport 
 

Pandemie korona viru, se v uplynulých dvou měsících dotkla snad všech odvětví napříč celou 
planetou. Ušetřen nebyl ani závodní svět, ve kterém zůstaly rychlé stroje ukryty v garážích a jejich 
jezdci zůstali v posilovnách a na simulátorech. Proto se i Mičánek Motorsport účastní virtuálního 
šampionátu ESET iSeries zahájeného na Hungaroringu. 

„S nastalou situací se musíme vypořádat všichni. Ani my nejsme vyjímkou,“ říká manažer týmu 
Mičánek Motorsport powered by Buggyra Jiří Mičánek jr. 

„Poté co se přehnaly první dva týdny se všem ukázaly aktuální reálné možnosti a nejrůznější 
subjekty začaly přicházet s pořádáním nejrůznějších virtuálních šampionátů. Esports je logickou a 
snad i jedinou variantou, jak se vedle privátních testů udržet ve formě a alespoň se trochu naladit 
na zkrácenou sezónu, která jak všichni věříme začne uprostřed léta,“ dodává Jiří Mičánek. 

„Vedle série Buggyra Zero Mileage GT Cup, za jehož pořádáním stojí náš mateřský tým Buggyra, 
přišel s pořádáním vlastního seriálu také pohárový seriál ESET V4 Cup, ve kterém jsme nastupovali v 
posledních pěti sezónách. Jedná se o seriál, ve kterém závodí skuteční jezdci na tratích, kde se 
běžně přes rok potkávají. Skutečnosti odpovídají i závodní vozy a jejich zbarvení. Je až neskutečné, 
jak velký pokrok esport za těch posledních pár měsíců udělal. Rozhodli jsme se pro nasazení 
maximálně možného počtu jezdců a při prvním podniku na Hungaroringu nás tak reprezentovali 
Josef Záruba, Jakub Knoll a Michal Makeš.“ 

Jakub Knoll o závodech na simulátorech řekl: „Reálnému závodění se simracing určitě nemůže 
vyrovnat, ale určitě je to zajímavé zpestření, když se nemůže závodit normálně. Navíc se mi líbí 
koncept celého šampionátu - vč. zajímavé konkurence, která se skládá z jezdců, se kterými se 
normálně potkávám na opravdových okruzích. Nějaké základní zkušenosti se simulátory jsem měl, 
ale jednalo se spíš o nárazové ježdění, např. když jsem se potřeboval naučit nějakou trať.“  

„Maďarsko se nám hodně povedlo. Hodně jsem bojoval s Michalem Makešem a Jáchymem 
Galášem. Nakonec jsem dojel třetí za nejrychlejšími vozy Porsche. Ve druhé jízdě to pak bylo místo 
čtvrté, což si myslím, že je na začátek velice slibný výsledek,“ tak hodnotil své počínání Josef Záruba.  

Slova třetího z jezdců, Michala Makeše, pak zněla následovně: „Šampiónat iseries je skvělou 
náhradou za odloženou sezónu kde si aspoň můžeme mezi sebou zazávodit na simulátorech. Bylo 
to hodně zábavné a se dvěma pátými místy jsem hodně spokojen.“ 
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