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Projekts sadarbībā ar
Slavenais motosportists, trīskārtējais Baltijas 
čempions motokrosā Leons Kozlovskis 
novērtējis savdabīgo Can-AmSpyder 
GT motociklu uz trim riteņiem: 
„Komfortabls braucamais, 
kuru liktu segmentā starp 
kabrioletu un motociklu. 
Liela priekšrocība ir tā, 
ka nav nepieciešamas A 
kategorijas tiesības – 
motociklista priekus 
varat baudīt, ja 
ir autovadītāja 
apliecība. Šo 
braucamo 
ievēros 
visi.”

Ētera personība Valdis Melderis 
un pasaules apceļotājs ar 
motociklu Mārtiņš Sils pie BMW 
F800GS. „Ar savu mocīti esmu 
izbraucis Latviju krustu šķērsu, 
un šis braucamais ir parocīgs 
tiem, kas plāno ceļot ne tikai 
pa asfaltētām promenādēm. 
Ar atbilstošu ekipējumu un 
piemērotām riepām nekas 
nebūs neiespējams,” motociklu 
novērtējis Valdis.

Savukārt Mārtiņš Sils par BMW F800GS teic: 
„Motocikli, ar kuriem esmu apceļojis daudzas 
zemes, bijuši dažādu kategoriju. Uzticamais 
KTM Adventure 990 jau veicis teju pāri par 
150 000 kilometriem, tāpēc šobrīd ceļojumam 
no Austrālijas līdz Latvijai meklēju vieglāku 
braucamo. Šis varētu būt viens no kandidātiem.”

Autožurnālists Pauls 
Timrots izbraucis ar 
Yamaha Tracer 700: 
„Kā tāds vācu E klases 
200 Mercedes. Parocīgs, 
precīzs un atbilstošs 
cenai. Un, kas svarīgi: 
velkot pa asfaltu, 
norausi pa zemes 
ceļu – nesabīsies. Labs 
ikdienas braucamais, 
kura viena no pazīmēm – 
ieej garāžā, piedarbini 
un brauc bez jebkādas 
ķimerēšanās.”

Profesionālais 
motofrīstailists Mārtiņš 
Aleksandrovičs jeb Alex par 
labu esam atzinis SWM 650: 
„Motocikls, ar kuru, līdzi 
esot draudzenei, pie Gaujas 
ievziedus lasīt var braukt. 
Ceļojuma nozīme. Nedaudz, 
šķiet, amortizācija ir kā 
dīvānam un ātrumi stingri. 
Bet tā – pastaiga brīvā dabā. 
Protams, tas nav sporta 
mocis, bet izgāzt pa Latvijas 
ārēm ir okei.”

Latvijas Gada motocikla 2017 
žūrija darba sesijā Biķernieku 
kompleksajā sporta bāzē.

Arī tāds 
Konkursā Latvijas Gada 

motocikls 2017 žūrija testē 
visdažādākos motociklus. 

Pat tādus, kas ir ar 
trim riteņiem.

�  Kas Jauns

ir motocikls!


