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Sadarbībā ar moto

Nu jau septīto 
gadu notiek 
visai jestrs 
starptautisks 
pasākums – 
Baltijas 
motoklubu 
hokeja 
čempionāts. 
Šoreiz Latvijas 
motociklistu 
izlase devās uz 
Sanktpēterburgu 
Krievijā.

Katru gadu šis hokeja čem-
pionāts notiek savā valstī, 
un viesus laipni uzņēma 
Sanktpēterburgas kubs MC 

Werevolf ar tā prezidentu Mihailu 
Ņekrasovu priekšgalā. Sacensības 
risinājās Sanktpēterburgas kalnu slē-
pošanas kūrortā Igora, kur esošā ledus 
halle esot speciāli radīta kā treniņbāze 
Krievijas hokeja izlasei. 

Turnīrā piedalījās Krievijas, Igau-
nijas, Lietuvas, Latvijas un Somijas 

motoklubu izlases. Latvijas komandā 
bija 12 spēlētāji no Vēja brāļu ordeņa, 
Hermeja, Pārdaugavas, Hells Angels un 
citiem motoklubiem. Lai arī Latvijas 
motociklistu izlase trīsreiz bijusi šo 
sacensību čempione, šoreiz mūsējie 
rokeri zaudēja visiem pretiniekiem. 
Savukārt par uzvarētājiem kļuva somi, 
kuri šajā turnīrā piedalījās pirmo reizi. 
Somijas komandā spēlēja vīri vecumā 
ap 40–50 gadiem, un izšķirošajā cīņā 
viņi spēja ar savu pieredzi noturēt 

neizšķirtu pret jaunajiem un agresīvu 
hokeju spēlējušo Krievijas izlasi.

Uz Sanktpēterburgu devās ne tikai 
hokeju spēlējošie motobraucēji, bet arī 
viņu atbalstītāji. Tostarp MC Hermejs 
vīri, kuru mērķis bija turēt īkšķus par 
savējiem hokejā un it īpaši par kluba 
biedru Ilvaru Moču, kā arī apskatīt 
vienu no vadošajām Pēterburgas 
motopārbūves darbnīcām Moto-M. 
Par pieredzēto stāsta konkursa Latvijas 
Gada motocikls organizators Blodons.

Latvijas motociklisti 
Pēterburgā uzspēlē 
hokeju un pēta močus
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Tieši tad, kad ciemojās latvieši, Moto-M vadītājs 
Andrejs Marčenko kļuva par tēvu, bet gripas 
karantīnas dēļ viņš nevarēja būt kopā ar ģimeni, 
toties ieradās savā darbnīcā un varēja aprunāties 
ar letiņu rokeriem. Arī ar Arni Blodonu.

Šis ir Andreja tēva Alekseja 
motocikls. Paša rokām pārtaisīts. 
Arī šī miroņgalva ir viņa roku darbs.

Iemetiens. Latvija 
pret Lietuvu. 
Laikam pirmo 
reizi hokeja 
vēsturē Lietuva 
pārspēja Latviju 
ar 8:2.

Dodoties projām, 
MC Hermejs vīri pateicībā 

par izrādīto viesmīlību 
uz Moto-M darbnīcas 

durvīm atstāja savu 
uzlīmi. „Viņiem palika 

par mums labas atmiņas. 
Vienojāmies, ka viņi 

reiz atbrauks pie mums, 
savukārt letiņiem tagad 

Sanktpēterburgā būs 
vieta, kur saremontēt 

mocīti,” saka Arnis 
Blodons.

Latvieši darbnīcas 
vadītājus sveica 
ar tradicionālo 
suvenīru – Melno 
balzamu. No kreisās: 
Juris Veidmanis, 
Moto-M saimnieki 
Aleksejs un Andrejs 
Marčenko, Roberts 
Elbakjans un Arnis 
Blodons.

Neveiksmīgā spēle Latvijas līdzjutējiem omu 
nesabojāja. No kreisās: kāda Krievijas izlases 
fane, Arnis Blodons, Juris Veidmanis, Latvijas 
Motoklubu asociācijas prezidents Frīdis jeb 
Aivars Freimanis un aizmugurē Vēja brāļu 
ordeņa vācu draugs Andreass. Letiņi atrada 
izklaidi un viņam iemācīja frāzi krievu valodā: 
„Gaņi babki, kozjol”, ar ko turpmāk Andreass 
priecēja krievu motociklistus.

Latvijas izlases treneris bija Sančo jeb Sandris Paplavskis no 
Vēja brāļu ordeņa. Viņam bija visgrūtāk, jo viņš paralēli bija arī 
komandas pamatvārtsargs. Jau otrajā cīņā Sančo laukumā vairs 
nedevās, bet mēģināja spēli glābt no spēlētāju soliņa. 

Ar saviem pārbūvētajiem močiem Marčenko piedalās 
starptautiskās izstādēs un pat iegūst balvas. Šeit 

redzams, kā pārbūvi piedzīvo kādreizējais 1972. gada 
ražojuma milicijas Ural motocikls.

Moto-M ir ģimenes uzņēmums, ko vada tēvs un dēls 
– Aleksejs un Andrejs Marčenko. Viņu pamatnodarbe ir 
motoserviss, bet sirdslieta - motociklu pārbūvēšana. Attēlā no 
kreisās (Aleksejs, Juris Veidmanis no MC Hermejs un Andrejs.

Šis ir Harley Davidson Sportster 1200 ar 
vieglu Marčenko veiktu tjūningu. 


