Latvijas ūdens motosporta Goda zāle
Par augstiem sasniegumiem sportā un ieguldījumu sporta attīstībā

Miervaldis Zaharčenoks

Dzimis: 1955.gada 17.februārī.
Dzīvesvieta: Bauska
Miervalda Zaharčenoka tēvs Mihails, dzimis un uzaudzis Rīgā, ar motosportu
aizrāvās visu mūžu. 1945.gadā kļuva par Latvijas čempionu ātrumsacīkstēs
motocikliem šosejā pa apli 350 cm3 klasē. Tomēr šajā pašā gadā, par atteikšanos
ziņot par sava uzņēmuma strādniekiem, fabrikas „Metāltehnika” direktoru izsūtīja
uz pieciem gadiem aiz polārā loka uz
Arhangeļskas kuģu būves rūpnīcu ar spriedumu
„Par sadarbību ar starptautisko buržuāziju”, ar
mantas konfiskāciju un bez tiesībām pēc soda
izciešanas apmesties tuvāk par 50 km no Rīgas
(tēvu reabilitēja un piešķīra politiski represētā
statusu pēc Latvijas neatkarības atgūšanas).
Izdzīvojis skarbajos apstākļos, tēvs apmetās
Bauskā, sāka strādāt „Bauskas Amatniekā” kā
mehāniķis. Te Mihails, labojot šujmašīnas,
iepazinās ar Hertu – Mežotnes zemnieka Jāņa
Zaķa jaunāko meitu. Jānis Zaķis divzirgu

saimniecību saņēma 1920.gadā kā latviešu strēlnieks par piedalīšanos kaujās par
neatkarīgas Latvijas izveidošanu. Mihails brauca motokrosā, 1953.gadā apprecēja
ar izcilību pamatskolu beigušo šuvēju un 1955.gadā piedzima pirmais dēls
Miervaldis. Dzīvoja viņi mazā bēniņu dzīvoklītī blakus pamatskolai jeb tautā
sauktajai „Kreitiņa ģimnāzijai”. Pēc dēla piedzimšanas māte, baidoties no
sacensībās varbūtējām traumām, neļāva tēvam nodarboties ar motokrosu bet viņu
tehnika un ātrums vilināja. Tajā laikā „Bauskas Amatnieks” bija likvidēts, viņš bija
kļuvis par Patērētāju biedrības Autobāzes tehnisko vadītāju, saņēmis 21m2
divistabu dzīvokli par dzīvojamo ēku pārbūvētā 1898.gadā celtā Bauskas
namīpašnieka Brazovska kūtī un radās iespēja nodibināt ūdens motosporta sekciju.
Rajona Patērētāju biedrība uzticēja viņam materiāli atbildīgā lomu šajā sekcijā un
tā sāka darboties 1960.gadā. Vēl pirmie, sekciju dibinot, tajā startēja Pēteris Urbiņš
un Tālivaldis Rikmanis ar motorlaivām MA-250, Osvalds Tārs un Vilnis Baļuks ar
skuteriem, tai skaitā ar krāsota auduma virsu. Tēvs startēja ar skuteri SA-250, ko
dzina
forsēts
motors
„Moskva”. Aizsargķiveres
bija veidotas no marles ar
ģipsi. Piecus gadus vecais
Miervaldis
un
gadu
jaunākais Visvaldis tika
ņemti
līdzi
uz
veco
plostnieku šķūni, kurā bija
izvietojusies sekcija. Te ar
rokas darbarīkiem, bez
elektrības, bet ar lielu
aizrautību tika sacensībām
gatavoti skuteri un laivas.
Liels bija prieks par tēva 1963.gadā Niniera ezerā izcīnīto Latvijas BSB*
„Vārpa” čempiona kausu. Svētki bija Bauskā rīkotās sacensības. Sacensību rītā
tēvs apēda tikai vienu cukurgraudu, jo saprata svara nozīmi šajā sporta veidā.
Miervaldis ar Visvaldi uzauga pie ūdens, piebraukāja jaunos sacensībām
komandai paredzētos motorus, mācījās tikt galā ar tajā laikā bieži sastopamajām
tehniskajām problēmām – motori grūti pieleca u bieži norāva štifti. Vajadzēja
gaidīt 14.gadu vecumu lai piedalītos sacensībās.
Tēvs Miervaldim jau pamatskolas pirmajās klasēs atdeva fotoaparātu „Smena”,
vēlāk arī viņa apbalvojumā saņemto FED „Zarja”. Un par Miervalda otro mūža
aizraušanos kļuva fotografēšana.
1968 .gada decembrī nomirst māte un zēnus turpmāk audzina tēvs viens.
Skolēnu sanitāro posteņu republikāniskajā skatē Bauskas astoņgadīgās skolas
komandas sastāvā (Ingrīda Zēbolde, Aija Andrušēvica, Pauls Stelps un Miervaldis
Zaharčenoks) 1969.gadā tiek izcīnīta 1.vieta, par ko saņem ceļazīmi mēnesi

pavadīt Krimā vissavienības labākajā pionieru nometnē „Arteks”. Ļoti patika, bet
bija jābūt patstāvīgam.
1969.gadā Miervaldis sāk startēt sacensībās jauniešu laivu AU-250 klasē ar
vecu, no Rīgas kluba 10 gadus iepriekš norakstītu un saņemtu, var teikt „no
dibinātājiem pārņemtu” laivas korpusu, no kura pēc katra brauciena bija jāizsmeļ
spainis ūdens un pirms katrām sacensībām jāšpaktelē ciet laivas dibenā esošie
skrūvju izveidotie caurumi. Tad laivas dibenu atkal krāsoja sarkanu. Ar šo arī
pirmoreiz piedzīvo apmešanos griežoties ap boju.
Komandā bija divas AU-250 laivas –pieaugušais ar forsētu motoru un jaunietis
ar neforsētu. Bija prieks uzrādīt labāku ātrumu nekā spēja pieaugušais. Tajos gados
komandu ieskaitē gāja uzrādītie ātrumi pēc sacensību protokola. Starts tika dots
gaitā pēc 5 minūšu priekšstarta signāla, raķeti šāva, kad starta pulksteņa rādītājs
pēdējās minūtes beigās nostājās augšā. Šajā brīdī vajadzēja pilnā ātrumā šķērsot
starta līniju. Ja par ātru – falšstarts, par vēlu – pārējie tev tālu priekšā.
1970.gadā Miervaldis saņem no jūrmalnieka Kāpostiņa iegādātu BU-350 klases
laivu ar lielisku, gludu kā stikls dibenu un pelāgo to braukšanai AU-250 jauniešu
klasē. Ar šo jau iespējams ierindoties pirmajā trijniekā, kaut arī tā bija smagāka
nekā konkurentiem.
1972.gadā tiek iegādāta pilnīgi jauna Jāņa Apeļa būvēta apaļdibena laiva, tā iet
vēl ātrāk un tiek izcīnīts republikas BSB „Vārpa” čempiona tituls, kas dod iespēju
pirmo reizi piedalīties Vissavienības sacensībās. Republikas čempionātā 2.vieta
(pirmais Atis Slakteris), uzrādot lielāko ātrumu. 1972.gada 2.novembrī Miervaldim
tiek piešķirta sporta klase „Sporta meistara kandidāts”, kuru bija izpildījis,
braukdams jauniešos.
1973.gadā startē SC-500 laivu klasē ar no Jāņa Ruštāna iegādātu
„trīspunktnieku”, BSB „Vārpa” republikas čempionātā 2.vieta (pirmais Imants
Reiniks).
1974.gadā brauc SC klasē, Latvijas čempionātā nostartē ar brāļa
„trīspunktnieku” SB-350 klasē, savu SC laivu uzticot Igoram Mokrijam. Pēdējās
sezonas sacensībās -„Draudzības” balvas izcīņā uzliek savu motoru „Vihr-25” uz
kādreiz jauniešos brauktās Kāpostiņa plakandibena laivas un izcīna 1.vietu. Pēc
tehnikuma beigšanas sāk strādāt RPB Autobāzē par tehnisko vadītāju.
1975.gada 4.maijā tiek iesaukts obligātajā karadienestā, aizvests uz Rīgas
savākšanas punktu, kopā ar tur jau pirms Maija svētkiem iesauktajiem un uz
plikām koka nārām nakšņojušajiem, iesēdināts vilcienā un aizvests uz
Kaļiņingradas sadales punktu.
Armijā tiek ievērots kā labs autovadītājs un tāpēc norīkots uz Rīgas speciālo
kara autoinspekcijas daļu, kur brauc ar operatīvo automašīnu. No dienesta atgriežas
1977.gada 12.maijā kā 2.klases autovadītājs (tolaik nebija kategorijas, bet 3 klases,
augstākā 1.).
Pēc dienesta tiek nolemts turpināt nodarboties ar iemīļoto ūdens motosportu,
tāpēc tiek izvēlēts skuteris. Tomēr RPB labu korpusu nesola, bet ir vajadzīgs

„Danišs”. Draugs Igors Mokrijs piedāvā pārnākt uz kolhoza „Code” sporta sekciju,
kur jau startē viņš. Miervaldis pieņem piedāvājumu un 1978.gadā sāk gatavot
sacensībām skuteri OCN-500. Lai komandai būtu ieskaite, ar SC-500 laivu
piedalās 12.Vissavienības žurnāla „Katera i Jahti” balvas izcīņas sacensībās. Šajās
sacensībās par absolūto uzvarētāju SB-350 klasē kļūst komandas biedrs Atis
Slakteris.
Tomēr drīz treneris Zigurds Stūris iedod Miervaldim divas motora „Privet-22”
galvas un pierunā komandai svarīgās ieskaites dēļ gatavot skuteri OBN-350, jo
klasē OCN-500 labi startē Igors Mokrijs, klase OBN-350 pieklibo.
No 1979.gada startē OBN-350 klasē. Tiek piedāvāts arī tehnisko apkopju
meistara darbs kolhozā „Code”, ko Miervaldis pieņem.
1980.gadā Latvijas BSB „Vārpa” čempions, PSRS BSB meistarsacīkstēs
10.jūdžu individuālajā braucienā 2.vieta (1.vieta Pēterim Beihmanim no Jelgavas
PMK), komandai 3.vieta. 1.vieta žurnāla „Zvaigzne” balvas izcīņā. Latvijas
čempions. Kopā ar Arni Pūci ved Latvijas skuteru un gliseru izlasi uz Hersonu, kad
to darīt atteicās automašīnu šoferi. Ceļā divreiz mainīja mašīnas buksiera āķi, jo to
pagriezienos nolauza nepareizi veidota piekabes sakabes cilpa. Tas arī bija iemesls
šoferu atteikumam braukt. Tomēr viss tika aizvests laikā.
1981.gada 12.martā piešķirts „PSRS Sporta Meistara” nosaukums. PSRS BSB
meistarsacīkstēs 2.vieta sērijā un 10 jūdzēs (1.vieta sērijā un 10 jūdzēs Zigfrīdam
Bitainim), komandai 1.vieta. Latvijas čempions. PSRS skuteru komandu
meistarsacīkstēs Ternopolē Latvijas komandai pirmo reizi vēsturē 2.vieta (Igors
Mokrijs un Māris Rūtenbergs OCN-500, Miervaldis Zaharčenoks un Zigfrīds
Bitainis OBN-350). PSRS Čempionātā 4x5 jūdzēs 3.vieta. Republikas čempions
gada kopvērtējumā OBN-350.
1982.gadā Latvijas BSB „Vārpa” čempions. Latvijas čempions. Uz PSRS BSB
meistarsacīkstēm Ļipeckā aizbrauca tikai 3 Latvijas sportisti. Miervaldim 1.vieta
OBN-350 skuteru klasē, pie tam pirmajā braucienā ieskaitīja 4.vietu, kaut bija
visus piedzinis pa apli, tiesneši nenoticēja, kamēr tas notika arī citos braucienos.
Ļipeckā Jānim Milleram 1.vieta SC-500 un Atim Slakterim 2.vieta SB-350 laivu
klasēs. Absolūtais Latvijas čempions OBN-350. PSRS skuteru komandu
čempionātā 3.vieta (Ilmārs Glazovskis un Andris Līcis OCN-500, Miervaldis
Zaharčenoks un Oļegs Kuķepovs OBN-350). PSRS Čempionātā Groznijā 4x5
jūdzēs 3.vieta OBN-350. Ieskaitīts PSRS izlases kandidātos ar Nr.3 klasē OBN.
1983.gadā Latvijas čempions, Latvijas BSB „Vārpa” čempions, 1.vieta žurnāla
„Zvaigzne” balvas izcīņā. PSRS BSB meistarsacīkstēs 2.vieta OC un OBN-350
skuteru klasēs sērijā 4x5 jūdzes. Absolūtais Latvijas čempions OBN-350. PSRS
Kausa finālā Ternopolē 2.vieta sērijā 3x5 jūdzes in 1.vieta 10.jūdžu braucienā.

1984.gadā Latvijas čempions OC klasē. PSRS Kausa
finālā Budjonovkā 3.vieta sērijā 3x5 jūdzes in 1.vieta
10.jūdžu braucienā OC skuteru klasē. 1.vieta žurnāla
„Katera i Jahti” Vissavienības sacensībās OBN-350
klasē. Republikas čempions gada kopvērtējumā OBN350. PSRS skuteru komandu čempionātā Groznijā
1.vieta (Ilmārs Glazovskis un Igors Mokrijs OCN-500,
Miervaldis Zaharčenoks un Oļegs Kuķepovs OBN-350).
PSRS Čempionātā Groznijā 10 jūdzēs 3.vieta OBN-350.
Ieskaitīts PSRS izlases kandidātos divās skuteru klasēs ar Nr.2 klasē OBN un ar Nr.8 OC.
1985.gadā 2.vieta Latvijas čempionātā (čempions Pēteris Beihmanis). 1.vieta
19.Vissavienības sacensībās žurnāla „Katera i Jahti” balvas izcīņā OBN-350 klasē.
PSRS skuteru komandu čempionātā Kinešmā 1.vieta (Igors Mokrijs OCN-500,
Miervaldis Zaharčenoks un Oļegs Kuķepovs OBN-350). 2.vieta republikas
čempionāta gada kopvērtējumā OBN-350 (1.vieta Pēterim Beihmanim). Decembrī
par gada rezultātiem LPSR Ministru Padomes Fiziskās kultūras un sporta komiteja
piešķīrusi goda nosaukumu „Latvijas PSR Sporta Laureāts”.
1986.gadā Latvijas čempions.
1987.gadā Latvijas BSB „Vārpa” čempions. 1.vieta žurnāla „Zvaigzne”
ceļojošās balvas izcīņā. 1.vieta žurnāla „Katera i Jahti” 9.Vissavienības sacensībās
par balvas „Sport” izcīņu OBN-350 skuteru klasē Narvā sērijā 2x5 jūdzes
(2.v.Indulis Graudužis, 3.v.Aivars Ramza, abi no Jelgavas) un 10 jūdžu sacīkstē
(2.v.Aivars Ramza).
1988.gadā Latvijas čempions. 1.vieta PSRS Kausa zonālajās sacensībās un
Baltkrievijas Kausa izcīņā Minskā.
1989.gadā Latvijas čempions O-500 skuteru klasē.
1999.gadā Zemgales čempions O-500. 23.decembrī ticis apbalvots ar
1991.gada barikāžu dalībnieka Piemiņas zīmi Nr.1844.
2000.gadā 1.vieta Latvijas čempionāta 4.etapā. 1.vieta Tartu (Igaunija)
meistarsacīkstēs skuteru O-500 klasē.
2001.gadā 2.vieta Baltijas čempionātā (1.v. anglis Peter Rix). 1.vieta Latvijas
čempionāta 1. un 4.posmā. 2.vieta Lietuvas čempionātā. Visas O-500 skuteru
klasē.
No 2002.gada palīdz F2 pilotam Uvim Slakterim kā mehāniķis.
No 2013.gada ir mehāniķis savam 2002.gadā dzimušajam dēlam Mikam
Zaharčenokam klasē GT-15. Mika panākumu sarakstā galvenie ir Baltijas
čempions 2013.gadā un Latvijas čempions 2015.gadā GT-15 laivu klasē, Eiropas
čempionāta sudraba medaļa Formula Future un 1.vieta paralēlā slaloma disciplīnā
2015.gadā 3.vecuma grupā (Class 3). Trīskārtējs Bauskas novada Jaunatnes sporta
laureāts 2013.,2014. un 2015.gadā.

Ūdensmotosports palīdzējis iemantot draugus visā republikā un pat aiz tās
robežām. Ar draugu palīdzību bijuši iespējami Miervalda sasniegumi, arī draugiem
palīdzēts gūt panākumus. Cīņai par komandas uzvaru, vai tā bija kluba vai
republikas izlase, vienmēr bijusi pievērsta Miervalda doma un uzmanība.
Kad skolas gados tika pasludināts par skolnieku Latvijas republikāniskā
fotokonkursa uzvarētāju, no balvas – brauciena ar kuģi – atteicās, jo bija jādodas
uz ūdensmotosporta sacensībām. Ar dziļu cieņu atceras savu skolotāju fotomākslā
Normundu Pūķi. Tagad fotogrāfēt ir daudz vieglāk nekā agrāk, kad tumsā pie
vanniņām vajadzēja pavadīt daudz laika un krāsainus varēja atļauties vienīgi
diapozitīvus. Tagad Miervalda kolekcijā ir daudzi tūkstoši fotogrāfiju, tai skaitā no
ūdens motosporta sacensībām. Daļu no ūdens motosporta fotogrāfijām par periodu
no 2008.gada līdz 2013. gadam var apskatīt un lejuplādēt, atverot saiti internetā
https://get.google.com/albumarchive/105225745920553797582?source=pwa vai
Googlē ierakstot „picasaweb.google.com” un atrodot publiski pieejamos albumus
lietotājam miervaldis51.Pēdējo gadu publiski pieejamas un lejuplādējamas
fotogrāfijas ievieto savā Facebook profilā katram notikumam atsevišķā albumā.
Dzīvē centies visu apgūt, spēt savām rokām padarīt. Ar mācībām ticis galā,
iegūstot sarkano diplomu 1970.gadā Bauskas astoņgadīgo skolu beidzot, ar izcilību
1974.gadā beidzis Pauļa Lejiņa Saulaines sovhoztehnikumu automobiļu remonta
un tehnisko apkopju specialitātē, iegūstot kvalifikāciju tehniķis-mehāniķis, un ar
izcilību 1991.gadā beidzot Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju automobiļu
saimniecības specialitātē, kur mācījās neklātienē, iegūstot inženiera mehāniķa
kvalifikāciju.
Apņēmis par sievu Mairu 1983.gadā. Pateicoties
bijušā kolhoza „Code” priekšsēdētājam Mihailam
Arcimovičam,
kurš
arī
bijis
Latvijas
Ūdensmotosporta federācijas priekšsēdētājs, ģimene
dzīvo tai uzceltā mājā. Trīs meitas jau pieaugušas.
Sekojot saviem vīriem, Aija un Santa dzīvo savās
mājās ārpus Latvijas, Linda gatavojas pabeigt
mācības augstskolā Zviedrijā. Uz sievas pleciem
vienmēr gūlušās rūpes par māju un bērniem, kamēr
Miervaldis mācījās neklātienē, gatavojās vai brauca
uz sacensībām kopdzīves laikā, tomēr viņa vienmēr
bija Miervalda drošs balsts. Patreiz visa uzmanība
pievērsta dēla Mika dalībai ūdensmotosporta
sacensībās. Un tas prasa ne mazāk pūļu un pacietības.
Mātes sirds vienmēr grib būt līdzās ar savu atbalstu, līdzi jušanu, rūpēm un
mīlestību. Tāda ir Mairas dzīve, audzinot trešās paaudzes ūdensmotosportistu
Miku. Savukārt uz Miervalda pleciem gulstas rūpes par dēla tehnikas sagatavotību,
kamēr viņš pats būs spējīgs to nodrošināt.

Mazdēls Ralfs un mazmeita Sāra aug Zviedrijā. Priecīgas izvēršas tikšanās
reizes. Patreiz Ralfs aizraujas ar futbolu un skriešanu, bet jau ir vēlme mēģināt
braukt ar laivu, tikai gadi vēl neļauj.
Brāļa Visvalda jaunākā dēla Ginta Zaharčenoka ģimenē aug dēls Ralfs, kurš
2016.gadā kļuva par Zaharčenoku ūdensmotosportistu dinastijas ceturtās paaudzes
sacīkšu laivu braucēju. Piedaloties pasaules čempionātā Formula Future jaunajiem
laivu pilotiem, viņš izcīnīja savā vecuma grupā - 1.klasē 7.vietu divu disciplīnu
(manevrēšana un paralēlais slaloms + mezglu siešana) kopvērtējumā, dodot
ieskaites punktus Latvijas komandai 2.vietas iegūšanai starp pasaules stiprākajām
komandām.
No atmiņām par savu cīņubiedru Miervaldi.
Kopā ar Miervaldi man ir bijis gods startēt gan BSB "Vārpa" gan Latvijas
izlases sastāvā dažāda ranga sacensībās. Par cik abi ar Miervaldi braucām gan
OBN-350 gan starptautisko skuteru O-500 klasē, tad bijām konkurenti, taču,
kopādarbošanos posmu ar Mieriņu ( kā draudzīgi viņu saucām skuteristu aprindās)
atceros ar dziļu cieņu un patiesu apbrīnu. Vienmēr perfekti sagatavota tehnika, kas
gatava startam jebkurā brīdī. Kā meistardarbu varēja skatīt Mieriņa pašrocīgi
izgatavotos instrumentus un palīgierīces, lai skutera motoru varētu ātri izjaukt un
salikt, par cik skuteru dzinēji šad tad tomēr mēdz arī niķoties. Atzīšos, no Mieriņa
šo to tiku arī "nošpikojis". Tā kā ir iestājies spiegošanas nodarījuma noilgums, tad,
ceru, ka Mieriņš to ļaunā neņems. Miervaldim ir enciklopēdiskas tehniskās
zināšanas, ar kurām viņš labprāt dalās ar jaunajiem sportistiem, un, ne tikai no
Bauskas . Tā turpināt tālāk!
Zemāk Pielikumā minēti zināmie sasniegumi.
*BSB – brīvprātīgo sporta biedrību
Sagatavoja:

Zigfrīds Bitainis t.29480212 2016.gads

No kreisās:Tālivaldis Rikmanis, Visvaldis, Miervaldis un Mihails Zaharčenoks.
Pie „Laivumājas” vai vienkārši – „esam aizgājuši uz laivām”. Tā runāja tolaik.

Pie auduma virsas skutera ar benzīna „Delfīnu” 175cm3

Latvijas skuteristu komanda 1981.g. PSRS komandu čempionātā Ternopolē izcīnīja 2.vietu. Uz
pjedestāla no kreisās: Latvijas pārstāvis Viktors Zvaigzne, Krievijas federācijas skuterists
J.Stepanovs un Baltkrievijas skuterists E.Verigo. Aiz pjedestāla Latvijas komanda (no priekšas):
Z.Bitainis, M.Rūtenbergs, M.Zaharčenoks, I.Mokrijs.

Pēc Vissavienības BSB meistarsacīkstēm Stučkā. Pirmajā rindā no kreisās:Edvīns
Zālītis, Māris Kunkulbergs, Pēteris Beihmanis, Jānis Ozols, vidū centrā Arnis Kalnietis ar
komandas izcīnīto 1.vietas kausu un Zigfrīds Bitainis ar balvām par uzvarām sērijā un
individuālajā braucienā OBN skuteru klasē, otrajā rindā Arnis Pūce, Jānis Millers, Lotars
Millers, Harijs Uvens un Miervaldis Zaharčenoks.

Latvijas skuteristu komanda 3.vietā PSRS komandu sacensībās Groznijā 1982.gadā aiz
Lietuvas un Ļeņingradas. No kreisās: Oļegs Kuķepovs, aiz viņa Andris Līcis, Ilmārs Glazovskis un
Miervaldis Zaharčenoks.

Miervaldi sacensībās var redzēt arī filmējam. F2
sacensībās nofilmētais vairākkārt bijis par pamatu
tiesnešu lēmumu maiņai.

Miks Zaharčenoks 3 gadu vecumā pie vecmeistara Oļega Kuķepova skutera

Ar F2 pilotu Uvi Slakteri pasaules čempionāta posmā 2012.gadā Stokholmā

Vecmeistari 2013.gadā Alūksnē. No kreisās: Juris Lazdiņš, Nikolajs Avsejevs, Igors Mokrijs,
Māris Rūtenbergs, Andris Līcis ar kundzi, Oļegs Kuķepovs un Miervaldis Zaharčenoks.

Dēls Miks jau no mazotnes startējis Formula Future, JT-250 un GT-15 klasēs.

Pielikums:
Gads

Datums

Izcīnītā
vieta

15.02.
20.06.
10.08.

1
1
3

Au-250j

2x5 jūdzes

25.07.
2.08.
29.08.
19.09.
11.10.

2
3
2
3
1

AU-250j
MA-250
AU jaun.
AU-250
AU-jaun.

2x5 jūdzes
2x5 jūdzes

Bauskas RPB ceļojošās balvas izcīņas sacensības
Kolhoza "Skaņaiskalns" ceļojošās balvas izcīņas sacensības
Žurnāla "Zvaigzne" dāvātā kausa izcīņa
Sacensības Klaipēdā
Bauskas rajona DOSAAF rīkotas sacensības

28.08.

2

OA

2x5 jūdzes

Žurnāla "Zvaigzne" balvas izcīņa

8.07.
15.07.
16.07.
29.07.
4.-6.08.
"
9.09.

1
1
2
2
4
2
2

SA
SA jaun.
SA
SA-250
SA jaun.
SA
OA

2x5 jūdzes
2x5 jūdzes
2x5 jūdzes
2x5 jūdzes
2x5 jūdzes
5 jūdzes
2x5 jūdzes

Jūrmalas atklātais individuālais čempionāts
BSB "Vārpa" republikas meistarsacīkstes
Popova radiorūpnīcas ceļojošās balvas izcīņas sacensības
L/a "Draudzība" ceļojošās balvas sacensības
Latvijas republikas čempionāts
Latvijas republikas čempionāts
Bauskas RPB ceļojošās balvas izcīņas sacensības

9.06.
30.06.

2
3
5

SC
SC-500
SC-500

2x5 jūdzes
2x5 jūdzes
2x5 jūdzes

BSB "Vārpa" republikas meistarsacīkstes
Sacensības "Ungurs - 73"

8.06.
15.06.
3.08.
"
17.08.
25.08.
21.09.

3
3
6
6
3
3
1

SC
SC
SB
SB
SC
SC-500
SC-500

2x5 jūdzes
2x5 jūdzes
2x5 jūdzes
5 jūdzes
2x5 jūdzes
2x5 jūdzes
2x5 jūdzes

Rīgas čempionāts
Jūrmalas individuālais čempionāts
Latvijas republikas čempionāts
Latvijas republikas čempionāts
Žurnāla "Zvaigzne" kausa izcīņas sacensības
K-za "Skaņaiskalns" ceļojošā kausa izcīņa
Bauskas RPB ceļojošās balvas izcīņas sacensības

Klase

Distance

Sacensību nosaukums

1969
Bauskas rajona šaušanas sacensības, veltītas karaspēlei "Kāvi"
X Republikāniskajā skolēnu sanitāro posteņu skatē
L/a "Draudzības" balva

1970

1971
1972

1973

1974

1975
5.03.
4.05.

Ģīmetne ievietota Bauskas RPB Goda Plāksnē
Iesaukts obligātajā karadienestā līdz 1977.g,maijam

1978
14.-19.06.

17

SB

3x5 jūdzes

Žurnāla "Katera iJahti" 12.Vissavienības sacensības

18.08.
8.09.
29.09.

1
3
2

OBN
OBN
OBN

2x5 jūdzes
2x5 jūdzes
2x5 jūdzes

Žurnāla "Zvaigzne"un Ventspils pilsētas IK kausa izcīņa
Liepājas pilsētas komjaunatnes komitejas balvas izcīņa
Baltijas čempionāts

21.06.
5.-6.07
"

3
1
2

OBN-350
OBN
OBN

2x5 jūdzes
2x5 jūdzes
2x5 jūdzes

Cēsu raj.atklātās meistarsacīkstēs ceļojošās balvas izcīņā
Latvijas BSB "Vārpa" meistarsacīkstes
Baltijas Kauss

1979

1980

"
"
10.-13.07.
20.07.
"
"

2
2
2
1
1
1

"
"
OBN
OBN
"
"

5 jūdzes
2x5 jūdzes
10jūdzes
2x5 jūdzes
"
"

"
Jelgavas rajona meistarsacīkstes
PSRS BSB un resoru meistarsacīkstes
Sacensības Ventspilī
Žurnāla "Zvaigzne" balvas izcīņa
Žurnāla "Zvaigzne" balvas izcīņa

26.07.

1

OBN-350

2x5 jūdzes

Sacensības " Alūksne - 80 "

"
7.-10.08.
"
31.08.

1
1
2
1

"
OBN
OBN
OBN

"
3x5 jūdzes
ind.brauc.
2x5 jūdzes

VEF 14.ceha balvas izcīņas sacensības
Latvijas čempionāts
Latvijas čempionāts
Latvijas rudens čempionāts

31.05.
"
28.06.

2
2
2
3
3
3
2
2

OBN-350
OBN
OBN
OBN
OBN
OBN
OBN

2x5 jūdzes
"
2x5 jūdzes
2x5 jūdzes
2x5 jūdzes
"
3x5 jūdzes
10 jūdzes

Jūrmalas pilsētas atklātais čempionāts
Latvijas pavasara čempionāts UMS
Cēsu rajona atklātais čempionāts
Žurnāla "Zvaigzne" balvas izcīņa
Latvijas BSB "Vārpa" meistarsacīkstes
Jelgavas čempionāts
PSRS BSB un resoru meistarsacīkstes
"

1

OBN

10 jūdzes

Latvijas čempionāts

3x5 jūdzes

Latvijas čempionāts

S

1981

4.07.
"
16-19-07.
"
30.07.2.08.
"

2

16.08.

2

OBN-350

2x5 jūdzes

VEF Alūksnes filiāles balvas izcīņas sacensības

5.09.
"
"
10.-13.09.
25.-28.09.

1
1
1
2
3

OBN
OBN
OBN
OBN
OBN

2x5 jūdzes
"
RČ summā
kom.vērtēj.
4x5 jūdzes

Latvijas rudens čempionāts
Jūrmalas pilsētas atkl. rudens čemp. par av."Jūrmala" b.
Gada kopvērtējumā republikas 1981.g. čempionātā
PSRS komandu čempionāts skuteriem
PSRS individuālais čempionāts

22.05.
29.05.
"
5.06.
"
9.-12.06.
"
17.-20.06.
4.09.
"
1.-4.10.
8.-11.10.

1
1
1
1
1
1
2
1
2
ARČ
3
3
2

OBN
OBN-350
OBN
OBN
"
OBN
OBN
OBN
OBN
OBN
OBN
OBN
OBN
OBN

2x5 jūdzes
2x5 jūdzes
"
2x5 jūdzes
"
4x5 jūdzes
10 jūdzes
4x5 jūdzes
2x5 jūdzes
RČ summa
kom.vērtēj.
4x5 jūdzes
2x5 jūdzes
gada kopv.

Latvijas pavasara čempionāts
Sacensības "Code - 82"
8.tehnisko sporta veidu spartakiāde
Latvijas BSB "Vārpa" meistarsacīkstes
Jelgavas rajona meistarsacīkstes
Latvijas čempionāts un 8.spartakiāde
"
PSRS BSB un resoru meistarsacīkstes
Latvijas rudens čempionāts
Reublikas apsolūtā čempiona skuteru klasē OBN diploms
PSRS komandu čempionāts skuteriem
PSRS individuālais čempionāts
Jūrmalas slēgtais čempionāts par avīzes "Jūrmala" balvu
gada kopvērtējumā ieskaitīts PSRS izlases kandidātos ar Nr.3

22.05.
"
16.-19.06.
2.07.
1.-3.07.

2
2
1
1
1

OBN
"
OBN
OBN
OBN

2x5 jūdzes
"
10 jūdzes
2x5 jūdzes
2x5 jūdzes

Latvijas pavasara čempionāts
Jūrmalas čemp. par izmēģ.-eksper.laivu rūpn."Dzintars" balvu
Latvijas čempionāts
Jelgavas rajona čempionāts
Latvijas BSB "Vārpa" meistarsacīkstes

1982

1983

S

9.07.
22.07.
26.-27.07

2x5 jūdzes

14

OBN
OBN-350
OC

9

OC

10 jūdzes

Cēsu rajona atklātais čempionāts
8.PSRS Spartakiāde
PSRS čempionāts sacīkšu skuteriem
 

6.-7.08.

2

OBN

3x5 jūdzes

PSRS Kausa Baltijas zona

13.08.

1

OBN

2x5 jūdzes

"
18.-21.08.
"
27.08.

1
2
2
1
1
ARČ
2
1
2

"
OC
OBN
OBN
"
OBN
OBN
OBN
OBN

"
4x5 jūdzes
4x5 jūdzes
2x5 jūdzes
"
RČ summa
3x5 jūdzes
10 jūdzes
2x5 jūdzes

Žurnāla "Zvaigzne" balvas izcīņa
Sacensības "Alūksne - 83"
PSRS BSB un resoru meistarsacīkstes
PSRS BSB un resoru meistarsacīkstes
rudens Jūrmalas čempionāts par avīzes "Jūrmala" balvu
Latvijas republikas rudens čempionāts
Reublikas apsolūtā čempiona skuteru klasē OBN diploms
PSRS Kausa finālsacensības
"
Liepājas pilsētas atklātais čempionāts

1
3
2

OBN-350
OBN
OBN

2x5 jūdzes
2x5 jūdzes
2x5 jūdzes

Sacensības "Code - 84"
Jūrmalas pilsētas atklātais čempionāts
Latvijas republikas pavasara čempionāts

1

OC

3x5 jūdzes

Latvijas republikas čempionāts

1

OC

10 jūdzes

Latvijas republikas čempionāts

2

OBN

3x5 jūdzes

Latvijas republikas čempionāts

2
1
3
1
3
1
3
3

OBN
OBN-350
OC
OC
OBN
OBN
OBN
"

10 jūdzes
2x5 jūdzes
3x5 jūdzes
10 jūdzes
2x5 jūdzes

1

OBN

RČ summa

Latvijas republikas čempionāts
Liepājas pilsētas komjaunatnes komitejas balvas izcīņa
PSRS Kausa finālsacensības
"
Žurnāla "Zvaigzne" balvas izcīņa
Žurnāla "Katera iJahti" 18.Vissavienības sacensības
Latvijas rudens čempionāts
Jūrmalas atklātais čempionāts par avīzes "Jūrmala" balvu
Gada kopvērtējumā republikas 1984.g. čempionātā

1

OBN-350

kom.rezult.

3

OBN

10 jūdzes

OBN
OC

gada kopv.
gada kopv.

OBN
"
OBN
OBN
OBN
OBN
OBN-350
OBN

2x5 jūdzes
"
2x5 jūdzes
3x5 jūdzes
5 jūdzes

"
8.-11.09.
"
18.09.

1

4x5 jūdzes

1984
20.05.
27.05.
"
29.06.2.07.
"
29.06.2.07.
"
14.07.
19.-22.07.
"
4.08.
2.09.
"
29.09.2.10.
2.-9.10.
15.12.

2x5 jūdzes
"

PSRS komandu čempionāts skuteriem
PSRS individuālais čemponāts
BSB "Vārpa" Atzinības raksts
gada kopvērtējumā ieskaitīts PSRS izlases kandidātos ar Nr.2
gada kopvērtējumā ieskaitīts PSRS izlases kandidātos ar Nr.8

1985
1.06.
"
8.06.
27.-30.06.
"
2.-5.08.
31.08.
Decembris
1986

2
2
1
2
2
1
1
2

kom.vērtēj.
RČ summa
par gada
rez.

Jūrmalas atklātais čempionāts
Latvijas pavasara čempionāts
Sacensības "Code - 85"
Republikas čempionāts un 9.spartakiāde
"
Žurnāla "Katera i Jahti" 19.Vissavienības sacensības
PSRS komandu čempionāts skuteriem
Gada kopvērtējumā republikas 1985.g. čempionātā
Piešķirts nosaukums Latvijas PSR Sporta Laureāts

S
S

26.-29.06.
"

1
2

OBN
"

3x5 jūdzes
5 jūdzes

Republikas čempionāts un 9.spartakiāde
"

6.06.
20.06.
21.06.

1
2
1

OBN
OBN
OBN

2x5 jūdzes
2x5 jūdzes
2x5 jūdzes

Sacensības "Code - 87"
Jelgavas rajona atklātās maistarsacīkstes
Latvijas BSB "Vārpa" meistarsacīkstes

1.08.

1

OBN

2x5 jūdzes

VEF Alūksnes ceha balvas izcīņa

"
1.-3.08.
"
29.08.

1
1
1
1

"
OBN
"
OBN

"
2x5 jūdzes
10 jūdzes
2x5 jūdzes

Žurnāla "Zvaigzne" balvas izcīņa
Žurnāla "Katera i Jahti" 9.Vissav.sac. balvas "Sport" izcīņa
"
Jūrmalas atklātais čempionāts par avīzes "Jūrmala" balvu

28.05.
8.-10.07.

2
1

OBN
OBN

2x5 jūdzes
3x5 jūdzes

Bauskas rajona čempionāts
Republikas čempionāts

6.08.

1

OBN

2x5 jūdzes

"

1
3

OBN
OBN

"
2x5 jūdzes

Žurnāla "Zvaigzne" balvas izcīņa
VEF balvas izcīņa
Sacensības "Code - 88"

7.-9.07.
1.-3.09.

1
1

OBN
OBN

3x5 jūdzes
3x5 jūdzes

Latvijas republikas čempionāts
PSRS Kausa zona un Baltkrievijas Kauss

20.06.
18.07.
22.08.

1
2
1
1

apv.sk.kl.
O-500
O-500
O-500

2x5 jūdzes
2x5 jūdzes
gada kopv.

Sacensības "Alauksts - 98"
Latvijas republikas čempionāta 3.posma sacensības
Latvijas republikas čempionāts
Latvijas čempionāta kopvērtējums

28.08.

1

O-500

2x5 jūdzes

Zemgales čempionāts 99

1987

1988

1989

1998

1999
23.12.

Apbalvots ar 1991.g.barik.dalībn.Piemiņas zīmi

2000

22.07.
10.09.

4
3
1
3
1

O-500
O-500
O-500
O-500
O-500

2
2
1
1
2
2

O-500
"
O-500
O-500
O-500
O-500

1
1
1
2
ALČ

OBN-350
OBN
OBN
OBN
OBN

gada kopv.

Latvijas čempionāta 2.etaps
Latvijas čempionāta 3.etaps
Latvijas čempionāta 4.etaps
Latvijas čempionāta kopvērtējums
Tartu meistarsacīkstes

2001
8.07.
"
14.07.
28.07.
16.09.

gada kopv.

Baltijas čempionāts
Lietuvas čempionāta 2.etaps
Republikas čempionāts
Republikas čempionātsa IV posms
Lietuvas republikas čempionāts
Latvijas čempionāta kopvērtējums

Bez

3x5 jūdzes
RČ summā

Cēsu rajona atklātais čempionāts
Latvijas PSR čempionātā
Latvijas PSR čempionātā
Latvijas PSR pavasara čempionātā
Latvijas PSR čempionātā

A

