ziņas

Reportāža sadarbībā ar

Lai zinātu, ko pirkt!
Žūrijas pārstāvji – radio
Skonto programmu
vadītājs Valdis Melderis
un motoinstruktors
Ģirts Vilnis – iemūžina
konkursa
laureātus.

Gada mocis ir noskaidrots!
Titula ieguvējs – BMW
S1000XR. Balvu saņēma
BM Auto pārstāvis
Jurģis Bergs.

Streetbike freestyle meistars Jānis

Rozītis balvu pasniedza Latvijas
paaugstināta komforta motocikla 2015
titula ieguvēja Harley Davidson Road
Glide tirgotājam - SIA Motofavorīts
pārstāvim Viktoram Paļenovam.

Labs darbiņš, kas
padarīts! Uzņēmējs
un motobraucējs
Jānis Grants konkursa
noslēguma svinībās.

Šis jaukais
“verķis” - BMW
R1200GS
mocītis ieguva
otro vietu un
titulu Latvijas
piedzīvojumu
motocikls 2015.

Lūk, juveliera Oļega
Auzera sudrabā
kaltā ceļojošā balva
Latvijas gada
motocikls.

Gada motocikls
ir noskaidrots!
Pēc vairāku mēnešu cītīgas
vērtēšanas, noskaidrots
konkursa Gada Motocikls 2015
uzvarētājs. Īpaši atlasīta žūrija
šo titulu šogad piešķīra BMW
S1000XR braucamrīkam.

Konkursa Gada motocikls 2015
padomes priekšsēdētājs Oskars Irbītis
pateicībā par ieguldīto darbu saņēma
īpašu motobraucēju ķiveri.

Pēc apbalvošanas
ceremonijas žūrijas
pārstāvji pulcējās uz
nelielu pasēdēšanu
jaunatvērtajā ceļotāju
krodziņā Dēkaiņi.
Konkursa organizators
Arnis Blodons galdā cēla īpašu
viskiju, ko pērn konkursam
uzdāvināja iepriekšējā
gada uzvarētāja KTM 1190
Adventure motociklu tirgotājs
Kristers Serģis.

Nu

jau otro gadu Latvijā notiek
konkurss, kurā žūrija – motobraukšanas entuziasti, motosportisti, tehnikas eksperti – nosaka
viņuprāt labāko motociklu. Pērn tas bija KTM 1190
Adventure modelis, bet aizvadīto otrdien tirdzniecības
centrā Mols tika paziņoti šī gada laureāti. Balsojumā
bija pārstāvēti vienpadsmit 2015. gada spēkrati. No
tiem par Latvijas gada motociklu 2015 izvēlēja BMW
S1000XR, otro vietu žūrijas vērtējumā ieguva BMW
R1200GS, bet trešo vietu - Yamaha MT09 Tracer. Par
Latvijas piedzīvojumu motociklu 2015 atzīts BMW
R1200GS, savukārt par Latvijas paaugstināta komforta motociklu 2015 - Harley Davidson Road Glide. Balsojumā par labāko ielas motociklu izvēlēts Yamaha
MT09 Tracer un arī par tautas balsojuma uzvarētāju
atzīts Yamaha MT09 Tracer.



Kas Jauns

Juris Vaidakovs

Foto: Mārtiņš Ziders

Noskaidrošanā, ka par Latvijas gada motociklu 2015 atzīstams
BMW S1000XR, tika iesaistīti labākie Latvijas auto un moto
speciālisti. Šis motocikls ir jaunums motobūvē – pilsētas baiks,
apvienots ar iespēju izbraukt nelielos tūrisma braucienos.
Kas Jauns



