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   Мениджъра на M6 YAMAHA RACING TEAM Мартин Тодорoв се e доказал през 

годините, като състезател, треньор и професионалист. Неговите умения и 

способности да развива млади таланти са в основата на отбора. Амбицията на 

отбора е да положим началото на по-добро развитие на млади мотокросисти в 

България. Сътрудничеството ни с Yamaha Bulgaria и Dunlop Motorsport е 

показател за правилна визия и професионална работа на отбора.  

   Благодарение на партньорството ни с Yamaha Bulgaria, нашите пилоти ще 

разполагат с най-новите и добре подготвени машини, с които да постигат 

поставените цели пред отбора. През сезон 2019 M6 YAMAHA RACING TEAM ще 

присъства на над 20 състезания в България, Гърция, Румъния, Сърбия, 

Молдова, Босна и Херцеговина, като състезателите ще участват в множество 

медийни участия, които ще рекламират отбора пред феновете. 

   Целите пред отбора за сезон 2019 са:  

 Развитие и популяризиране на детско-юношеския мотокрос в България; 

 Високи резултати на нашите състезатели. 

M6 YAMAHA RACING TEAM  

Team manager Мартин Тодорoв  

+359 898 711 795 / info@m6team.eu  

Pr & Marketing Христо Генчев  

+359 892 381 362 / info@m6team.eu  

Team Coordinator Митко Сергиев  

+359 895 966 696 / info@m6team.eu  

Състезатели:  

Дани Цанков MX65 №96 Yamaha YZ 65  

Цветан Бузин МХ85 №38 KTM SX85 

Мартин Тодоров MX №6 Yamaha YZ450F  

Петьо Петров  MX  №42 Honda crf 450 

Web: www.m6team.eu 



 

   През сезон 2019 екипът на M6 YAMAHA RACING TEAM се е заел с нелеката 

задача да развие детско-юношеския мотокрос по европейски модел, 

включвайки 2 тренировъчни школи и едно традиционо състезание. Фокусът е 

насочен най-вече към най-малките състезатели от МХ65, където навиците 

трябва да бъдат изградени правилно от най-ранна детска възраст. 

Конкуренцията в класа е изключително силна, а амбициозността на децата, 

амбицира и нас, и надяваме се – и вас, да развиваме мотоциклетния спорт.  

   Съвместно с YAMAHA BULGARIA и DUNLOP MOTORSPORT се роди изцяло 

новата M6 Academy, основен треньор в която ще бъде доказалият се 

специалист и многократен републикански и балкански шампион по мотокрос 

Мартин Тодоров. Предвидено е двата лагера да се провеат на 29-30 юни в гр. 

Главиница, област Силистра и 17-18 ангуст в гр. Габрово. 

ГАЛЕРИЯ 

Motocross school 2018   









 


