Latvijas ūdens motosporta Goda zāle

Par ieguldījumu sporta attīstībā
JĀNIS RUŠTĀNS
Dzimis: 1939.gada 29.novembrī

PSRS Sporta Meistars ūdens motosportā un autosportā – šosejā.
 Jānis ir dzimis Rīgā un joprojām dzīvo dzimtajā pilsētā, Torņkalnā.
 Jaunībā aktīvi sportojis, nodarbojies ar riteņbraukšanu,
aviomodelismu un kuģu modelismu, kur sastapās ar vēlāk izcilajiem
ūdens motosportistiem V.Surnovu, J.Akolovu un R.Upatnieku.
Ātrumi uz ūdens vilināja un Jānis pievērsās ūdens motosportam, no
1964.gada sāka startēt sacensībās no Jūrmalas komandas.
 Pirmā laivu klase bija MA-250, kurā bija sīva konkurence ar komandas
biedriem J.Poseli un N.Ņikiforovu, kuriem bija handikaps svara ziņā,
jo bija vieglāki (tad laivām nebija svara ierobežojumu).
 No 1968.gada pārgāja uz jauno CU-500 motorlaivu klasi (no
1970.g.SC-500), kurā sasniedza teicamus rezultātus, izvirzoties
līderpozīcijās Latvijā. Ar labiem panākumiem pārstāvēja republikas
godu vissavienības sacensībās, startējot republikas izlases sastāvā SC
klasē.
 No 1972.gada startēja gan SC klasē, gan sāka piedalīties skuteru OC
klasē, izcīnot republikas vicečempiona titulu. No 1971.-1973.g. LPSR
čempions SC klasē un no 1974.-1975.g. arī OC klasē.
 Paralēli startiem Jūrmalas komandā, no 1971.gada sāk trenēt Bauskas
RPB (rajona patērētāju biedrība) komandu. Trīs gadu darbs vainagojās
ar Bauskas sportistu rezultātu izaugsmi gan republikas, gan
vissavienības sacensībās, pārstāvot sporta biedrību „Vārpa”.
 Jānis bija viens no Jūrmalas komandas līderiem un balstiem tās „ziedu
laikos” no 60-tajiem līdz 70-to gadu vidum. Startējot sacīkstēs visā
Latvijā – Rīgā, Jūrmalā, Bauskā, Jelgavā, Ventspilī, Mazsalacā, Cēsīs,
Staicelē – J.Ruštāns izcīnījis visa kaluma medaļas. Augstākais
sasniegums tika izcīnīts 1975.gadā Voroņežā VI PSRS tautu
spartakiādē, XXII PSRS čempionātā, uzvarot OC sacīkšu skuteru
klasē 10 jūdžu distancē. Uzvarēts arī PSRS brīvprātīgo sporta biedrību




















un resoru meistarsacīkstēs OC un OC sacīkšu klasēs
Novomoskovskā. Pēc šiem sasniegumiem Jānis tika iekļauts PSRS
izlasē.
Diemžēl komunistiskais režīms liedza Jānim startēt izlases sastāvā
ārzemēs, tāpēc veiksmīgajai sportiskajai karjerai ūdens motosportā
tika pielikts punkts un meklētas jaunas izaugsmes iespējas autosportā.
Iesākumā ar Formulu-4, F-„Moloģožnaja”, vēlāk F-3. 1979.gadā
Latvijas republikas čempions un Baltijas republiku vicečempions F-3.
Vēlāk, atīstoties bobslejam, R.Upatnieks uzaicināja Jāni pievienoties
savai komandai, kur jau darbojās Jānis Akolovs un Jevgēnijs
Ivanovskis, lai ar sacīkšu „Formulu” velotrekā trenētu bobslejistiem
ātruma izjūtas un pieradinātu pie slodzēm pagriezienos.
Šodien J.Ruštāns joprojām ir darba ierindā un strādā par autovadītāju
Latvijas televīzijā, tāpēc darbs bieži saved kopā ar lielākajām ūdens
motosporta sacensībām.
Ievērojamākie Jāņa Ruštāna sportiskie sasniegumi:
1969.g.- 4.vieta republikas čempionātā sērijā 2x5 jūdzes un 3.vieta 5
jūdžu individuālajā braucienā klasē motorlaivām CU 500 cm3.
1970.g.- 3.vieta republikas čempionātā sērijā 2x5 jūdzes klasē
motorlaivām SC 500 cm3.
1971.g.- Republikas čempions 2x5 jūdzēs un 10 jūdžu braucienā klasē
motorlaivām SC 500 cm3 Jūrmalā.
1972.g.- Republikas čempions 2x5 jūdzēs un 10 jūdžu braucienā klasē
motorlaivām SC 500 cm3 un 2.vietas 2x5 jūdzēs un 10 jūdžu
braucienā skuteru OC klasē Jūrmalā.
1973.g.- Republikas čempions 2x5 jūdzēs un 10 jūdžu braucienā klasē
motorlaivām SC 500 cm3 Jūrmalā.
 1.vieta LPSR kausā klubu komandām SC 500 cm3 klasē.
 3.vieta Baltijas valstu čempionātā klasē SC-500.
1974.g.- 1.vieta republikas čempionātā individuālajā 5 jūdžu braucienā
skuteru OC-500 klasē.
1975.g.- Republikas čempions 2x5 jūdzēs un 10 jūdžu braucienā
skuteru klasē OC. 1.vieta skuteru klasēs OC un OC ar sacīkšu
motoriem PSRS sporta biedrību un resoru meistarsacīkstēs
Novomoskovskā. 1.vieta 10.jūdžu braucienā VI PSRS tautu
spartakiādē un XXII PSRS čempionātā Voroņežā OC skuteru klasē
ar sacīkšu motoriem – 105,85 km/stundā.
1976.g.- 3.vieta republikas čempionātā klasē F-4 autosportā.

 1979.g.- Republikas čempions F-3 klasē autosportā. 2.vieta Baltijas
valstu čempionātā klasē F-3 autosportā.
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