
Latvijas ūdens motosporta Goda zāle

Par izcil

Dzimis 1981.gada 7.jūlijā Liepājā, kur uzsāka arī savas skolas gaitas 
Liepājas 1.vidusskolā. Ēriks auga sportiskā ģimenē, viņa tēvs Dainis 
nodarbojās ar motokrosu, savā laikā bija viens no vadošajiem Latvijas 
motosportistiem, vairākkārtējs repub
uzvarētājs, kurš pēc motosportista karjeras beigšanas sāka nodarboties 
ar ūdens motosportu braucot tautas laivu SN
sekoja panākumi, izcīnīja Latvijas čempiona nosaukumu, guva 
panākumus prestižajās žurnāla “Katera i j

Ērikam tehnika bija sirdslieta, tāpēc viņš  iestājās Liepājas 31.
profesionāli tehniskajā skolā, kur apguva metāla apstrādes un 
metināšanas prasmes. Pēc skolas sekoja darbs autoservisā. Ēriks 
iet tēva pēdās un sāka nodarboties ar motokrosu, 
atzīstamos rezultātus, taču viņu vilināja ātrums uz ūdens. Savas ūdens 
motosportista gaitas Ēriks iesāka ar tēva laivu. Savās pirmajās sacensībās 
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Ēriks Latvijas čempionātā ieguva 4.vietu, bet, jau 1997.gadā viņš SN-350 
klasē izcīnīja Baltijas čempiona titulu.  

Parādoties panākumiem radās iespēja braukt jau starptautisko 
skuteru O-350 klasē. Ēriks ātri sevi pieteica kā talantīgu braucēju un 
2000. gadā, savā pirmajā Pasaules čempionātā, lielā konkurencē, izcīnīja 
6.vietu! Tālāk sekoja panākumi gan Latvijā gan arī starptautiskajās 
sacensībās. 2004. gadā Pasaules čempionātā O-350 klasē tika iegūta 
sudraba medaļa. Pēc diviem gadiem notika tas, par ko sapņo katrs 
sportists - 2006.gadā Ēriks kļuva par Pasaules čempionu O-350 klasē! 
Cīņa bija spraiga. Tajā gadā šajā klasē kā līderi bija soms Ilka Rytkonens 
un polis Maršaleks, kuri sacīkstē bija vadošie, taču Ēriks arī brauca ātri, 
taktiski pareizi un droši, kā rezultātā pēdējais brauciens viņam atnesa 
Pasaules čempiona laurus. Bez Pasaules čempiona nosaukuma un 
Eiropas čempionātu medaļām karjeras laikā Ēriks ir kļuvis par 
vairākkārtēju  Latvijas  un  Baltijas  čempionu.  

                  Pieteica: Zigfrīds Bitainis 

              t.37129480212 

Pielikums. 
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