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PRESS RELEASE 

Dramatic Sunday in Grobnik ended with a penalty for Michal Makeš, now 
he is second in the Championship 

After a dramatic Sunday in Grobnik, Michal Makeš and the Mičánek Motorsport powered by 
Buggyra team made their way to the TCR Eastern Europe title more difficult. Although he finished 
fourth in a race that was affected by several collisions, a penalty pushed him back to seventh place 
and once again tipped the championship standings. 

Even with sixty kilos of ballast, Michal Makeš managed to keep things under control on the Grobnik 
circuit. He finished fourth in Saturday's race, but kept his only rival for the title, Tomáš Pekar, behind 
him. But Saturday's result only foreshadowed Sunday's drama. 

In the restarted race, Makeš fought for third place with Milovan Vesnić and Sebastian Steible, but 
after a mass collision with his rivals, he finished fourth, but a 30-second penalty relegated him to 
seventh place. 

"I had a great first start, but then the race was stopped due to a four-car collision and we had to start 
from the grid. Unfortunately, I didn't manage to finish the clutch, so even when it was fully depressed 
it was working. The repeated start was not ideal," Makeš described the circumstances that preceded 
the unfortunate course of the race, which he led sovereignly after the first start. 

The key moment came in the eighth minute of the race when Makeš tried to overtake Steibel and 
Vesnić at the same time. In a daring manoeuvre, he hit the rear bumper of Vesnić's Audi and all three 
cars ended up off the track. Makeš was the only one who managed to get back into the race and 
finished in fourth place. But then came a severe penalty, which pushed the Czech driver and leader 
in the standings down to seventh place in the final, race standings. At least that's what the 
preliminary results show, the official ones have not been published yet. 

"I wanted to try the inside in the duel, but I got off the track where the track was dirty. Because of 
that I braked and then I knew we were going to fly out," Makeš described the key moment. His Cupra 
TCR then ducked all the way to the barriers, but the driver managed to narrowly miss them.  
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"Michal went into the manoeuvre very optimistic, but we have to see it from the driver's point of 
view and the fact that he has a minimum of time to make a decision. The important thing is that the 
cars are okay and there are no major consequences," said Mičánek Motorsport powered by Buggyra 
team manager Jiří Mičánek Jr., adding that the team and the driver himself coped well with the 
difficult conditions and the maximum load that the Cupra TCR in Mičánek Motorsport powered by 
Buggyra team colours had to carry.  

"We have the Slovakiaring ahead of us now, which we have trained for and we will only have 10 
kilograms of BoP there, so we should be very competitive," added Jiri Micanek Jr.  

After the weekend in Grobnik, Michal Makeš returned to second place in the championship standings 
behind Tomáš Pekar, who won the second race. If the preliminary results are confirmed, Makeš will 
be nine points behind Pekar with two races to go in the championship, with 100 points for four races 
still in play. After a stop at Slovakiaring in August, the TCR Eastern Europe series will culminate in 
Brno on the first weekend of September.  
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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Dramatická neděle v Grobniku skončila pro Michala Makeše penalizací, 
průběžně je nyní druhý 

Michal Makeš a tým Mičánek Motorsport powered by Buggyra si po dramatické neděli v Grobniku 
zkomplikovali cestu k titulu v TCR Eastern Europe. V závodě, který ovlivnilo několik kolizí, sice 
skončil čtvrtý, penalizace jej ale odsunula na sedmé místo a opět překlopila pořadí v čele 
šampionátu. 

I s šedesátikilovým balastem dokázal mít Michal Makeš na okruhu v Grobniku věci pod kontrolou. V 
sobotním závodu sice dojel čtvrtý, za sebou ale udržel jediného soupeře v boji o titul Tomáše Pekaře. 
Sobotní výsledek ale jen předznamenal nedělní drama. 

V něm Makeš bojoval v restartovaném závodu o třetí místo s Milovanem Vesnićem a Sebastianem 
Steiblem, po hromadné kolizi se soupeři nakonec sice skončil čtvrtý, ale třicetivteřinová penalizace 
jej odsunula až na sedmé místo. 

„První start se mi skvěle povedl, ale závod byl pak kvůli kolizi čtyř vozů zastavený a startovalo se z 
gridu. Mně se bohužel nepodařilo dochladit spojku, takže i při úplném sešlápnutí zabírala. Opakovaný 
start už ideální nebyl,“ popsal Makeš okolnosti, které předcházely nešťastnému průběhu závodu, 
který po prvním startu suverénně vedl. 

Klíčová chvíle nastala v osmé minutě závodu, kdy se Makeš pokusil předjet Steibela i Vesniće 
najednou. Při odvážném manévru zavadil o zadní nárazník Vesnićova Audi a všechny tři vozy skončily 
mimo trať. Makešovi se jako jedinému podařilo do závodu vrátit a dokončil jej na čtvrtém místě. Pak 
ale přišla přísná penalizace, která českého jezdce a lídra průběžného pořadí odsunula v konečném, 
hodnocení závodu nejspíš až na sedmé místo. Alespoň to tak vyplývá z předběžných výsledků, ty 
oficiální zatím nejsou zveřejněny. 

„Chtěl jsem to v souboji zkusit úplně po vnitřku, ale dostal jsem se mimo stopu, kde byla trať špinavá. 
Kvůli tomu jsem probrzdil a pak už jsem věděl, že poletíme ven,“ popsal klíčový moment Makeš. Jeho 
Cupra TCR se pak kačírkem doklouzala až k bariérám, které se ale jezdci podařilo těsně minout.  
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„Michal šel do toho manévru moc optimisticky, ale musíme to vnímat z pohledu jezdce a toho, že na 
rozhodnutí má minimum času. Důležité je, že auta jsou v pořádku a že tam nejsou žádné větší 
následky,“ hodnotí manažer týmu Mičánek Motorsport powered by Buggyra Jiří Mičánek jr. s tím, že 
tým i samotný jezdec se s těžkými podmínkami a maximální zátěží, kterou Cupra TCR v týmových 
barvách Mičánek Motorsport powered by Buggyra musela vést, popral skvěle.  

„Před námi je teď Slovakiaring, na který máme natrénováno a budeme tam mít jen 10 kilogramů BoP, 
takže bychom měli být hodně konkurenceschopní,“ doplnil Jiří Mičánek jr.  

Michal Makeš se po víkendu v Grobniku vrátil na druhé místo v průběžném hodnocení šampionátu 
za Tomáše Pekaře, který druhý závod vyhrál. Pokud budou potvrzeny předběžné výsledky, bude 
Makeš na Pekaře ztrácet dva podniky před koncem šampionátu devět bodů, přičemž ve hře je ještě 
stále 100 bodů za čtyři závody. Po srpnové zastávce na Slovakiaringu vyvrcholí série TCR Eastern 
Europe první víkend v září v Brně. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


