Latvijas ūdens motosporta Goda zāle

Par izciliem sasniegumiem sportā un ieguldījumu sporta attīstībā
JĀNIS MILLERS
Dzimis: 1946.gada 13.janvārī, Jelgavā

 Jāni Milleru upe un laivas ieinteresēja 13 gadu vecumā, kad viņa
kaimiņš Antons Aizpurs izvizināja ar pašbūvētu motorlaivu. Tas
notika 1959. gadā un Jelgavā 14.jūnijā notika pirmās sacensības. Šajā
gadā Jelgavā arī tika nodibinātas pirmās ūdensmotosporta sekcijas
Mašīnbūves rūpnīcā un pilsētas rūpkombinātā. No tā laika līdz
1968.gadam viņš apmeklēja visas sacensības un brauca līdzi Jelgavas
LLA sekcijas komandai.
 Pirmo sporta laivu MA-250 Jānis uzbūvēja 1962.gadā, bet sacensībās
nebija iespēja piedalīties.
 Piedalās sacensībās no 1968.gada. Pirmās sacensības palikušas atmiņā
ar to, ka, lai nokļūtu sacensību vietā Jaundubultos, agri no rīta bija
jāizbrauc no Jelgavas pa Lielupi sacīkšu laivā uz Jūrmalu. Vakarā
brauciens mājup pa Lielupi uz Jelgavu. Tā tas turpinājās vairākus
gadus.
 Zemāk minēti labāk zināmie Jāņa Millera sasniegumi:
 1968.g.- 12.vieta LPSR sporta biedrību un resoru meistarsacīkstēs.
 1969.g.- 10.vieta Republikas čempionātā CU-500 klasē sērijā 2x5 j.
 1970.g.- 10.vieta Republikas čempionātā CU-500 klasē sērijā 2x5
j., 5.vieta individuālajā braucienā 5 jūdzes.
 1972.g.- 10.vieta Republikas čempionātā SC-500 klasē sērijā 2x5
jūdzes. Iegūst PSRS Sporta Meistara nosaukumu.
 1973.g.- Nodibina Jelgavas „Lauktehnikas”, kur strādā par
autovadītāju, ūdensmotosporta sekciju un kļūst par tās vadītāju un
treneri. 2.vieta Republikas čempionātā SC-500 klasē sērijā 2x5
jūdzes.
 1974.g.- Latvijas čempions SC-500 klasē. 2.vieta individuālajā
braucienā 5 jūdzes.
 1975.g.- Latvijas čempionātā 2.vieta, iekļauj republikas izlasē,
PSRS Tautu spartakiādē Voroņežā 4.vieta.









 1976.g.- PSRS čempionātā Tallinā 4.vieta. Šajā gadā Jānis uzbūvē
savu pirmo katamarānu.
 1977.g.- Latvijas čempionātā 3.vieta sērijā 2x5 jūdzes ar vienu
braucienu, 1.vieta 5 jūdžu individuālajā braucienā, PSRS Kausa
finālā Novomoskovskā 1.vieta, iekļauj PSRS izlasē SC-500 laivu
klasē. Uzvara žurnāla „Katera i Jahti” sacensībās Liepājā.
 1978.g.- sezonas atklāšānas sacensībās Jūrmalā 1.vieta SC-500, 8.10.maijā Brestā Sociālistisko valstu „Draudzības” kausa sacensībās
PSRS izlases sastāvā izcīna 1.vietu SC-500 klasē uzvarot visos
braucienos. Kļūst par Starptautiskās klases PSRS Sporta Meistaru.
Uzvar žurnāla „Katera i Jahti” sacensībās Liepājā. PSRS Kausa
finālā Stučkā 1.vieta SC-500 klasē 3x5 jūdžu sērijā. 1.vieta PSRS
BSB un resoru meistarsacīkstēs Stučkā 3x5 jūdžu sērijā un 10
jūdzēs klasē SC-500. 2.vieta PSRS individuālajā čempionātā
Groznijā. Oktobrī Gruzijas pilsētā Gali uzstāda PSRS rekordu
1km distancē laivu SC-500 klasē 88,88 km/st.
1978.gadā, tēva atbalstīts, sevi kā sacīkšu braucēju parāda Lotars
Millers, sākot nodarboties ar ūdensmotosportu tai pašā Lauktehnikas
klubā.
1979.g. - pavasara sacensībās Jūrmalā 1.vieta SC-500 klasē. PSRS
Kausa finālā Hersonā 3.vieta sērijā 3x5 jūdzes un 4.vieta 10 jūdžu
individuālajā braucienā. LPSR čempionātā sērijā 4x5 jūdzes 2.vieta
SB-350 un 1.vieta SC-500 klasēs, individuālajā 10 jūdžu braucienā
1.vieta abās iepriekšminētajās klasēs. PSRS čempionātā un vienlaicīgi
tautu spartakiādē Voroņežā 4.vieta 4x5 jūdžu sērijā. Līdz 1981.gadam
iekļauts PSRS izlasē laivu SB-350 klasē.
1980.g.- pavasarī Jūrmalā 2.vieta klasē SB-350, Jelgavā 1.vieta šai
klasē. Kļust par republikas čempionu SB-350 klasē.
1981.g.- Pēc gada rezultātiem tiek nominēts kā 1981.gada labākais
republikas ūdensmotosportists klasēs SB-350 un SC-500.
1982.g.- pāriet dzīvot uz Bausku un sāk izgatavot sporta laivas
Zigurda Stūra lolojumā - laivu būves darbnīcā Bauskā. Jāņa
konstruētās laivas kļūst pieprasītas pat ārpus Latvijas robežām. Kopā
ar dēlu Lotaru tiek uzbūvēti ap 100 korpusu. Līdz 1988.gadam startē
Codes komandā „Mēmele Sport”. 1.vieta Latvijas komandas sastāvā
PSRS komandu meistarsacīkstēs motorlaivām, 1.vieta PSRS sporta
biedrību un resoru meistarsacīkstēs Ļipeckā. 3.vieta PSRS čempionātā
Groznijā SB-350 klasē sērijā 4x5 jūdzes.

 1983.g.- Pavasara meistarībā Jūrmalā 25.maijā izcīnīja 1.vietu abās
laivu klasēs – SB-350 un SC-500. Bijušais republikas treneru padomes
priekšsēdētājs Arnis Kalnietis uzskatīja, ka Jānis Millers ir unikāla
parādība ūdensmotosportā jo vienlīdz labi brauc pats un vienlīdz labi
taisa laivas sev un citiem. Izvērtējot gada rezultātus, šajā gadā kļuvis
par republikas labāko SC-500 klases ūdensmotosportistu un PSRS
izlases kandidātu.
 Jāņa darbavieta- Jelgavas Lauktehnika , kur viņš strādāja par
šoferi.Pusdienas pātraukumos mēdza spēlēt novusu, turpat novusu
spēlēja arī Anna Kolosova. Un tā, kādā pusdienas pārtraukumā
spēlējot novusu, Jānis Annai piedāvāja sākt nodarboties ar
ūdensmotosportu. Anna (dz.6.02.1957.) savas sporta gaitas sāka
Lauktehnikas sporta klubā no 1984.gada,startējot S-350 klasē.
Daudzkārtēja Latvijas čempione, godalgotu vietu ieguvēja sacensībās
Latvijā, Baltijā un Polijā. PSRS Sporta Meistare. Sportistes karjerā divi
„salto” – 1984.g. pirmajās sacensībās Pērnavā un 1985.g.Jelgavā. No
1988.gada Anna startē kā Anna Millere. 1997.gadā startējusi pat
skuteru OSY-400 klasē. Bijusi aktīva braucēja 12 gadus.
 1984.g.- sacensībās Code-84 Jānis izcīna 1.vietu divās klasēs – SB-350
un SC-500, 3.vietu PSRS čempionātā Groznijā SC-500 klasē 10 jūdžu
braucienā. 1984.gadā no Latvijas sešiem PSRS izlases kandidātiem
četri bija codieši, tai skaitā Jānis Millers.
 1985.g.- republikas čempions SC-500 klasē, uzvarētājs Codes balvas
izcīņā SC-500, gada labākais republikas sportists klasē SC-500.
 1986.g.- Jūrmalā pavasarī 1.vieta, Codes-86 sacensībās 1.vieta, Jelgavas
(reizē BSB„Vārpas”republikas čempionātā) balvas izcīņas sacensībās
2.vieta, Liepājas Lauksaimniecības mašīnu rūpnīcas balvas izcīņā
1.vieta, Staburadze-86 izcīņā 1,vieta – viss klasē SC-500. Republikas
čempionātā sērijā 3.vieta, individuāli 5 jūdzēs 2.vieta klasē SC-500,
4.vieta sērijā SB-350 klasē. PSRS IX tautu spartakiādē Kinešmā 6.vieta
SC-500.
 1987.g.- Uzvarētājs žurnāla „Katera i Jahti” sacensībās Narvā klasē
SC-500, bija kolhoza „Code” komandas sastāvā, kura Zigurda Stūra
vadībā izcīnīja 1.vietu sporta komandu vērtējumā šajās sacensībās.
 1988.-1994.g.- Jānis ir aktīvs sportists, bet sacensību rezultāti vēl nav
apkopoti.
 1995.g.- 2.vieta LR čempionātā SN 500 klasē.
 1996.g.- LR čempions S550 klasē.

 1997.g.- LR čempions S550 klasē, 5.vieta T550 klasē, atzīts par otro
labāko republikas ūdensmotosportistu gada topā*.
 1998.g.- LR čempions TN-550 klasē.
 1999.g.- LR čempions TN-550 klasē, 5.vieta SN-500 klasē, 3.vieta
republikas gada topā*.
 2000.g.- 5.vieta S-550 klasē.
 Sagatavojis 8 PSRS Sporta Meistarus: Arni Degaini, Haraldu Uvenu,
Daini Bāliņu, Annu Milleri, Lotaru Milleru, Gunāru Lindenbaumu un
Valēriju Beļski.
 Braucis tikai ar paša būvētām laivām. Īpaši jāatzīmē Jāņa Millera
būvētās laivas jauniešu klasē JT-250. Ar šādu laivu Jāņa sagatavotais
sportists no Bauskas Toms Smilškalns kļuva par 2009.g. pasaules
čempionu, ar tām par pasaules un eiropas čempioniem kļuvuši vai
tajos godalgotas vietas ieguvuši daudzi dažādu valstu jaunie sportisti.
Pasaules ātrumrekordu JT-250 klasē 2008. gadā uzstādījis H.Fatkins,
startējot ar Jāņa būvētu laivu (UIM reģ.Nr.3690). 2014.gada Eiropas
čempionātā šajā klasē Alūksnē no 19 laivām 12 bija Jāņa Millera
būvētas, tai skaitā uzvarējušās – 1.,2.,3.,4.,6., u.t.t. vietas.
 Pieredzējušais laivu būves meistars joprojām palīdz braucējiem ar
padomu un veic bojāto laivu remontu, lolo plānus uzbūvēt vēl
nevienu vien veiksmīgu laivu cacensībām.
*Republikas gada tops ir sportistu sacensībās (visās šaja gadā – republikā un
ārpus tās) uzrādīto rezultātu apkopojums, piešķirot punktus atbilstoši
sacensību nozīmīgumam. Saskaitot sportista iegūtos punktus, ierindo tos
gada top sarakstā. Visvairāk punktu ieguvušais tiek paziņots par attiecīgā
gada labāko ūdensmotosportistu.

Sagatavoja: Arnis Degainis, Jelgava, t.26449925

