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PRESS RELEASE 

 
 

Mičánek Motorsport dominated ESET iSERIES, Záruba Is Champion!    

The Mičánek Motorsport powered by Buggyra team dominated the first ever edition of the virtual 
championship of ESET iSeries, at the same time the first series officially held in the Czech Republic. 
Josef Záruba became individual champion with the gain of 146 score points. 

Josef Záruba struggled for the overall victory until the last lap. He started for the second Sunday race on the 
virtual circuit of the Brno Automotodrome from 4th position, but due to a starting collision he immediately 
dropped down to 16th rank. After an excellent chase he crossed the finish line ranking eighth, thus assuring 
for himself the overall triumph in the championship. With his two victories and another three podium ranks 
he controlled the overall ranking above the second-ranking Petr Fulín and the third Bartek Mirecki. 

Michal Makeš, despite the missed Grobnik weekend, finally ranked sixth, and Jakub Knoll ranked 
seventeenth. 

The total of 232 points scored by this trio of pilots assured their control over the team ranking where they 
won with an advantage of 93 over the FullinRace Academy and the Vekra Racing Team. 

“This was certainly very interesting experience, as well as a necessary part of preparation for the postponed 
start of this season. I would like to thank all pilots for their positive attitude. Clearly the virtual racing cannot 
fully make up for real racing, but it certainly has its weight too,“ said the team manager Jiří Mičánek Jr. 

The five events held in the course of the two months were regularly attended by 32 pilots, most of them real 
racing pilots. The series was held on the popular Assetto Corsa simulator platform and who watched the live 
broadcast had to admit that the virtual races were very much like the real ones.  

“This weekend the first big racing series was started in Germany and our live start is scheduled for Grobnik, 
Croatia, in three weeks. We all very much look forward to it. I believe that we face a season unparalleled by 
anything in the circuit racing history,” adds the team manager Jiří Mičánek Jr. 
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ESET iSeries 2020  

Final results – drivers 

1. Josef Záruba – 146 points 

2. Petr Fulín – 139 points 

3. Bartek Mirecki – 135 points 

Final results – teams 

1. Mičánek Motorsport powered by Buggyra – 232 points 

2. FullinRace Academy – 139 points 

3. Vekra Racing Team – 136 points 
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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
 

Mičánek Motorsport ovládl ESET iSERIES, Záruba šampiónem!    

Tým Mičánek Motorsport powered by Buggyra ovládl historicky první ročník virtuálního šampionátu 
ESET iSeries, která byla zároveň i prvním oficiálně pořádaným seriálem na našem území. Josef Záruba 
se stal mistrem mezi jednotlivci se ziskem 146 bodů. 

Josef Záruba bojoval o celkové vítězství až do posledního kola. Do druhého nedělního závodu na virtuální 
trati brněnského Automotodromu startoval ze 4. pozice, avšak vinou kolize se hned propadl až na 16. místo. 
Po výborné stíhací jízdě protnul cílovou pásku na 8. příčce a tím si zajistil celkový triumf v šampionátu. Se 
dvěma vítězstvími a dalšími třemi pódii ovládl celkovou klasifikaci před Petrem Fulínem a Bartekem 
Mireckim. 

Michal Makeš i přes vynechání víkendu na Grobniku skončil na konečném šestém místě, Jakub Knoll obsadil 
v konečném zúčtování místo sedmnácté. 

Celkový zisk 232 bodů pak triu jezdců stačil také na ovládnutí týmového hodnocení, kde zvítězili s náskokem 
93 bodů před FullinRace Academy a Vekra Racing Teamem. 

„Byla to určitě velice zajímavá zkušenost, ze které se zároveň stala i nezbytná část přípravy na odložený start 
letošní sezóny. Rád bych poděkoval všem jezdcům za jejich pozitivní přístup. Je zřejmé, že virtuální závodění 
ani v tomto čase nemůže plně nahradit to reálné, nicméně svou váhu to zcela jistě má,“ říká týmový manažer 
Jiří Mičánek jr. 

Do pěti podniků v průběhu dvou měsíců pravidelně zasáhlo celkem 32 jezdců, z nichž většina byla skutečných 
závodníků. Seriál byl odjet na oblíbené simulátorové platformě Assetto Corsa a ten, kdo měl možnost 
sledovat živé přenosy, musel uznat, že si žádný ze závodů v ničem nezadal s těmi reálnými.  

„O tomto víkendu se rozjely první velké závodní série v Německu a na nás čeká ostrý start již za tři týdny 
v chorvatském Grobniku. Všichni se na to už moc těšíme. Jsem přesvědčen, že nás čeká sezóna, jakou 
okruhový sport nepamatuje,“ dodává manažer týmu Jiří Mičánek jr. 
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