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PRESS RELEASE 
 
 

Three Musketeers for Mičánek Motorsport at virtual Slovakia Ring 
 

Originally, Red Bull Ring was supposed to host the Round 2 of the ESET iSeries, but due to a large 
number of entries, Slovakia Ring had to step in. That made it slightly more difficult for the Mičánek 
Motorsport powered by Buggyra drivers, who went into qualifying without any prior testing. 

Jakub Knoll had lots of incidents in both races and he left the Round 2 of the season without any 
points. “The qualifying didn’t go too well for me at Slovakia Ring, which is a problem in these races. 
I was slowed down by collisions in both races and couldn’t score any points. Yet, I enjoyed some 
good racing and had some interesting battles,” said Knoll. 

Michal Makeš had a similar experience, but he at least grabbed some points in the opening race. “If 
it was a real race, I’d have to be much tougher on myself. But I can say that I finished 9th in the first 
race, and I got a huge hit in the second race, which forced me to retire,” said Makeš about his race. 

“I had a great start. I was in the lead after the first corner. Then, I went wheel to wheel with Tomáš 
Pekař for the next three corners before going wide after a small contact. I dropped back to the 16th 
position. But just like in real racing, I didn’t give up and I forced my way through to the 4th place in 
the end. In Race 2, I used the opportunity when two drivers ahead of me crashed. I was starting 4th 
and after that moment, I got just behind David Němček. Hats off to him, I was pushing all the way, 
even went side by side with him, but he held it together and didn’t make a single mistake. I had to 
settle for the 2nd place.”  
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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
 

Tři mušketýři Mičánek Mostorsport závodili na virtuálním Slovakia Ringu 
 

Pro druhý podnik ESET iSeries byl kvůli virtuální propustnosti tratě na místo původně plánovaného 
Red Bull Ringu Slovakia Ring, což jezdcům týmu Mičánek Motorsport powered by Buggyra lehce 
zkomplikovalo úvodní kvalifikace, do kterých šli bez možnosti tréninku a tím i jakýchkoli zkušeností. 

Jakub Knoll si v obou jízdách užil dost kolizí a druhý podnik tak pro něj skončil bez bodů: „Na 
Slovakia Ringu mi příliš nevyšla kvalifikace, což je i v těchto závodech problém. V obou jízdách mě 
přibrzdily kolize, takže jsem na body nedosáhl, i když jsem si docela dobře zazávodil a svedl několik 
zajímavých soubojů.“ 

Michal Makeš měl podobný zážitek s tím, že mu podařilo dojet alespoň první jízdu: „Kdyby to bylo 
ve skutečnosti, tak by mé hodnocení muselo být mnohem více přísnější. Takto mohu jen říct, že 
jsem v prvním závodě dojel devátý. V tom druhém jsem dostal velkou ránu, po které jsem závod 
nedokončil.“ 

„Měl jsem skvělý úvod. Po první zatáčce jsem vedl celé pole, pak jsem jel tři zatáčky kolo na kolo s 
Tomášem Pekařem a po drobném kontaktu vyletěl mimo trať. Následoval propad až na 16. místo, 
nicméně stejně jako ve skutečném závodě jsem nic nevzdal nakonec jsem se dokázal probojovat až 
na čtvrté místo v cíli. Ve druhém závodě jsem těžil z kolize dvou jezdců přede mnou. Startoval jsem 
z místa čtvrtého a po zmíněné chybě jsem se dostal za Davida Němčeka. Tomu bych na tomto místě 
chtěl vysmeknout velkou poklonu. Tlačil jsem na něj celou dobu. Dokonce jsem se párkrát dostal 
vedle něj. On to ale celé ustál, neudělal jedinou chybu a já se tak tentokráte musel spokojit s 
druhým místem. 
 

 

 

 

 

 


