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PRESS RELEASE 
 
 

Mičánek Motorsport dominates ESET iSeries as Záruba and Makeš won 
at Slovakia Ring 
  
The ESET iSeries virtual racing championship continued on Sunday with its Round 4 of the season. This 
time its 23 drivers headed to a popular but very technical circuit Slovakia Ring. And it turned to be an 
incredibly successful race day for the Mičánek Motorsport powered by Buggyra team. 

Josef Záruba and Michal Makeš managed to take a fantastic 1-2 victory with Lamborghini Huracan cars in the 
first race, with Michal Makeš also setting the fastest lap of the race 2:01.672. The third driver Jakub Knoll 
then finished 10th, but still on the points. 
 
In the second race, it was all about Michal Makeš and his dominant performance. The Czech driver took a 
win ahead of Bartek Mirecki by 10 seconds. Josef Záruba then finished in the 7th place with Jakub Knoll 
crossing the line in the 10th position again. The race winner, Michal Makeš, added another fastest lap of the 
race, this time 2:01.647. 
 
“There is only race remaining in the championship – at Brno. Everybody knows that circuit perfectly well, so 
it’s going to be a tough fight. We currently lead both championships – drivers’ and teams’ – and obviously 
we’re going to do everything we can to stay in the lead even after the final two races,” said a very happy 
team manager Jiří Mičánek jr.  
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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
 

Mičánek Motorsport ovládá ESET iSeries, Záruba a Makeš dominovali na 
Slovakia Ringu 
 
V neděli pokračoval čtvrtým podnikem virtuální šampionát ESET iSeries. Jeho pomyslným dějištěm se stal 
u jezdců velice oblíbený Slovakia Ring. Ke dvěma závodům na této technicky náročné trati se přihlásilo 23 
jezdců, mezi nimiž excelovali jezdci týmu Mičánek Motorsport powered by Buggyra. 

 
Josef Záruba s Michalem Makešem dokázali v prvním závodě s vozy Lamborghini Huracan vybojovat 
fantastické double, přičemž Michal Makeš zaznamenal nejrychlejší závodní kolo s hodnotou 2:01.672. Třetí 
z jezdců Mičánek motorsport powered by Buggyra ACCR, Jakub Knoll projel cílem na pěkném desátém místě. 
  
Ve druhém závodě, díky bezchybnému výkonu, exceloval Michal Makeš, který zvítězil se 
suverénním náskokem 10 vteřin před Polákem Bartekem Mireckim. Josef Záruba byl odmáván na místě 
sedmém a Jakub Knoll napodobil své desáté místo z první jízdy. Vítěz závodu Michal Makeš si připsal 
autorství nejrychlejšího času i v této jízdě. Hodnota tohoto kola představovala 2:01.647. 
  
„Do konce celé série schází již jen jeden podnik a sice v Brně. To má najeto snad každý úplně na výbornou a 
tak to bude ještě tuhý boj. My aktuálně držíme průběžné vedení, jak v jezdcích, tak týmech a pochopitelně 
uděláme vše proto, aby tomu tak bylo i v posledních dvou závodech,“ řekl viditelně spokojený manažer týmu 
Jiří Mičánek jr.   
 

 

 
 

 
 


