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La temporada esportiva 2017 ha estat una de les més reduïdes dels darrers anys, tota
vegada que només s’ha pogut dur a terme el Campionat de Catalunya de motos
aquàtiques, en la modalitat de circuit, i només per a dues categories. No s’ha pogut dur
a terme cap competició d’embarcacions per manca de participants. En canvi, els èxits
assolits pels pilots catalans als Campionats d’Espanya i internacionals han tornat a ser
molt rellevants, tant pel que fa a motos com a embarcacions.
Les set curses de motos aquàtiques que s’han dut a terme han situat la nostra
federació en un nivell molt alt, confirmant els resultats de l’any anterior i mantenint un
calendari més ample del que poden oferir la resta de les federacions autonòmiques i la
mateixa federació espanyola juntes. Tot i així, és intenció de la Federació continuar en
aquesta dinàmica i augmentar el número de curses o de categories participants, per tal
de donar més activitat i més possibilitats de participació als clubs i pilots.
Pel que fa als èxits aconseguits més enllà de les aigües de Catalunya cal destacar, en
primer lloc, el Campionat del Món aconseguit per Josep Maria Izquierdo –fent equip
amb el gallec Sergio Pereira- a la modalitat d’Endurance Class B a la categoria de
Promoció. La regata va tenir lloc a Como (Itàlia) els dies 15, 16 i 17 de setembre. A la
mateixa regata i categoria el pilot David Burgos va aconseguir el subcampionat.
Pel que fa a les motos aquàtiques el pilot Jordi Tomás va guanyar el subcampionat
d’Europa de la classe GP4.
Pocs pilots catalans han seguit el Campionat d’Espanya, però ho han fet amb un
notable èxit. El pilot gironí Roger Pujol va guanyar el títol a la categoria Jet Ski GP3,
Jordi Tomás es va proclamar Campió d’Espanya a la categoria Spark i amb una gran
autoritat, tota vegada que ha guanyat set de les nou mànegues disputades.
Cal destacar, però, l’actuació del júnior Joan Sevil, que va guanyar dues categories: és
Campió d’Espanya 2017 de les categories Jet Ski Júnior i Spark Júnior. Amb aquests
resultats Sevil va revalidar els títols aconseguits l’any anterior.
Hem de comentar també la participació al Campionat del Món de Formula 2 del pilot
Hèctor Sanz, arribant a puntuar en alguna regata, la qual cosa l’encoratja per a la
temporada vinent.
En nom propi i de la Junta Directiva vull agrair a tots els comissaris i entitats
col·laboradores la seva contribució a l’organització i desenvolupament del campionat i
donar l’enhorabona a tots els esportistes que han aconseguit títols enguany i desitjar a
tots els millors èxits de cara a la temporada 2018.

Miquel Mallafré
President
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MOTOS AQUÀTIQUES
El Campionat de Catalunya de motos aquàtiques de circuit va arribar aquest any a la
seva XXVIII edició. És el més veterà de l’Estat Espanyol, ja que se celebra des de
1990.
El Campionat de Catalunya de circuit ha estat convocat per a tres categories del tipus
Esquí, és a dir, per a motos de conducció dempeus, que els pilots governen amb un
manillar situat al final d’un braç articulat; aquesta mena de motos són conegudes
popularment com a jet. Hi poden participar màquines de cinc marques - HydrospaceBenelli, Kawasaki, Polaris, Yamaha i Zapata- totes elles amb motors de dos temps,
excepte la marca Benelli, que munta un motor de quatre temps, i el model Kawasaki
de 1.550 cc, que també és de quatre temps.
La Federació Catalana ha convocat tres categories l’any 2017: GP1, que abans es
denominava F1 i encara més abans Esquí Superstock; GP3, nova denominació de la
classe F3 per a motos amb motors de fins a 800 cc, i F4, categoria similar a l’anterior,
però reservada a pilots sense palmarès i amb majors limitacions pel que fa a la
preparació del motors, amb un reglament que indica una preparació específica per a
cadascuna de les marques i models, de tal manera que les possibilitats de cada model
de moto estiguin equilibrades per tal de poder reunir un major número de participants.
D’aquestes categories convocades només s’han realitzat dues: GP3 i F4.
A la primera regata es va disputar també la categoria GP1, però el reduït número de
pilots i les lesions patides per dos d’ells en altres competicions van impedir que es
pogués tornar a realitzar aquesta categoria.
Cal destacar que la condició “open” del campionat va permetre la participació, sense
puntuar, de pilots amb llicència d’Andalusia, Madrid i Murcia, i fins i tot de dos pilots
francesos.
La temporada va començar al Canal Olímpic de Catalunya (Castelldefels) el dissabte
dia 22 d’abril. La dificultat d’aquesta cursa és la reduïda amplada del Canal, així com la
presència de diferents instal·lacions que encara redueixen més l’espai disponible. Es
va triar aquesta data per tal de disposar de la màxima superfície d’aigua, aprofitant que
algunes de les instal·lacions del Canal no estaven encara muntades. Això també va
permetre de donar la sortida en línia recta, en lloc de fer-ho en angle com s’havia fet
les darreres temporades, la qual cosa va ser molt del gust dels participants.
A la categoria GP1, la de més preparació, va guanyar el pilot de Madrid Carlos Vela,
seguit d’Àlex Velasco (Club Nàutic Bétulo) i d’Ignasi Armillas, que va guanyar les dues
darreres mànegues, però es va haver de retirar a la primera per avaria.
La regata de la classe GP3 va resultar molt disputada, tota vegada que Àlex Muñoz va
guanyar la primera mànega, Roger Pujol la segona i el seu pare Juli Pujol la tercera. Al
final de la jornada Roger Pujol va resultar el guanyador, seguit de Juli Pujol i de
Muñoz. A pocs esports veureu dues generacions de la mateixa família ocupant més
d’un lloc al mateix pòdium.
A la categoria F4 va resultar guanyador Adnan Yassini, que es va adjudicar la primera i
la tercera mànega i va ser segon a la segona, mentre que el pilot de Barcelona Joan
Sevil va guanyar la segona i va fer segon a les altres dues, el gironí Oriol Oliva va ser
tercer a les tres mànegues.
Cal assenyalar que la cursa del Canal va posar de manifest l’existència de grans
diferències de nivell a la categoria F4, per la qual cosa es va suggerir a alguns pilots
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que passessin a la categoria superior, tot i que això implicava la pèrdua dels punts
aconseguits en aquesta primera regata. Amb gran esportivitat varis pilots van adoptar
el canvi. Per aquest motiu alguns pilots només apareixen a la classificació general de
la categoria F4 a la primera regata.
La segona cursa va tenir lloc a Cambrils, a la platja situada a llevant del port el dia 13
de maig, coincidint amb la celebració de la Fira Marítima de la Costa Daurada, i
comptant amb la col·laboració del Club Nàutic Cambrils, amb el suport de l’empresa
nàutica Hermanos Guasch i Caves Masachs. Aquesta ha estat la segona col·laboració
entre el Club i la Federació.
La prova va estar marcada per la presència d’importants onades en la part del circuit
més propera a la costa, la qual cosa va resultar molt espectacular per al públic allà
concentrat, però també va obligar als pilots a fer un esforç suplementari, mentre que
en trams de mar obert es va poder desenvolupar la velocitat màxima.
Jordi Tomás, pilot d’Amposta, va guanyar totes les mànegues a la classe GP3, seguit
del gironí Roger Pujol, que va ser segon a les dues primeres mànegues, però només
va poder ser quart a la tercera, degut a una caiguda, que el va obligar a remuntar.
Tercer va ser Àlex Muñoz i quart el júnior Joan Sevil, que va poder fer una meritòria
segona posició a la tercera mànega.
La categoria F4 va resultar molt disputada, ja que cap pilot va repetir victòria. Jordi
González va guanyar la primera mànega, Genis Vilalta la segona i Jordi Pratginestós
la tercera. Però Pratginestós, que és un practicant habitual del “freestyle” sobre les
motos d’aigua, es va trobar com a peix a l’aigua en mig de les onades i va aconseguir
el triomf final gràcies a que va fer segon a les dues primeres mànegues.

Roger Pujol a la regata de Cambrils.
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La tercera regata va tenir lloc el 20 de maig a la Platja de la Rubina d’Empuriabrava,
amb el suport de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, de les empreses Boats
Mediterrani, Styx Motor i de Caves Masachs.
La prova es va iniciar amb el mar absolutament en calma però les onades van anar
guanyant en intensitat a mida que avançava la jornada, obligant a fer un esforç
suplementari a tots els pilots.
L’absència d’alguns pilots a causa de compromisos internacionals va deixar el resultat
molt obert fins al darrer moment, especialment a la categoria GP3. Més encara quan
un dels favorits, Roger Pujol, es va saltar una boia a la primera mànega, la qual cosa
el va relegar a la cinquena posició d’aquesta mànega que, d’altre manera, hagués
guanyat. Aquesta primera mànega va ser per Àlex Muñoz. A la segona mànega la
lluita entre Pujol i Muñoz va ser constant, però una errada en l’elecció del doble circuit
va fer que Muñoz fos avançat pel tercer en discòrdia, Denis Munnikhuis, quedant
Muñoz tercer. Això li va costar a Muñoz la victòria de la cursa, tota vegada que Pujol i
Muñoz van ocupar els dos primers llocs a la darrera mànega, empatant a 61 punts a la
classificació final, però com que Pujol va fer el millor resultat a la darrera mànega va
pujar al calaix més alt del pòdium.
En aquesta categoria cal destacar la presència de dos pilots francesos, els germans
Quentin i Thibaut Sintes, que van quedar a les posicions cinquena i setena,
respectivament, però sense puntuar per al Campionat.
A la categoria F4 les coses van estar molt més clares des del principi, ja que Genis
Vilalta es va adjudicar les tres mànegues, seguit a totes elles per Jordi Pratginestós.
Rubén Galisteo, Carlos Hidalgo i Jordi González es van disputar la tercera plaça que,
finalment, va ser per González.
La quarta cursa va tenir lloc també en aigües gironines, concretament al càmping el
Delfín Verde de l’Estartit el dia 27 de maig. Això vol dir que es van disputar tres
regates en només dues setmanes.
La federació va comptar aquest cop amb la col·laboració de l’empresa d’activitats d’oci
i aventura Lassdive i amb el suport de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí.
La prova es va desenvolupar tota la jornada amb vent de marinada i una mica de mar,
obligant de nou als pilots a un major esforç físic. De fet, aquesta ha estat una
característica comuna a les primeres quatre regates de la temporada: la presència del
vent i de les onades, a excepció de la primera regata, disputada al Canal Olímpic, on
no s’arribaren a formar onades.
La categoria GP3 va ser la més disputada. El gironí Roger Pujol va guanyar dues de
les tres mànegues i va fer segon a l’altre, que va guanyar Jordi Tomás, però Tomás es
va veure molt perjudicat al saltar-se una boia a la darrera mànega, la qual cosa el va
relegar a la sisena posició en lloc de la segona, la qual cosa li va fer perdre també la
segona posició de la regata en favor de Denis Munnikhuis. Quart va ser Àlex Muñoz.
A la categoria F4 també els salts de boies van alterar el resultats. Genis Vilalta, que va
guanyar les dues primeres mànegues, es va saltar una boia a la darrera i va caure fins
a la quarta posició de la mànega i segona de la regata, només a dos punts de Jordi
Pratginestós que, si no hagués estat per l’errada de Vilalta, hauria estat segon. El
tercer de la jornada va ser Jordi González.
La cinquena regata es va disputar el 10 de juny a la platja de Riumar de Deltebre, amb
el suport de l’Ajuntament local. Els participants van trobar aquí una aigua inusualment
tranquil·la, de manera que varen imprimir velocitat a les motos.
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La primera mànega de cada categoria van estar sorprenents, tota vegada que les van
guanyar pilots que no es prodiguen al cap de la cursa. Efectivament, Àlex Muñoz va
guanyar la primera mànega de GP3 i Jordi González la de F4, la qual cosa va fer
pensar que tal vegada hi hauria un canvi substancial a la part més alta de la
classificació general provisional, però a mida que avançava el matí les coses van
evolucionar cap a resultats més habituals. Jordi Pratginestós va guanyar la segona i la
tercera mànega de F4, es va endur el primer lloc de la regata i es va consolidar al
capdavant de la classificació general.
A la classe GP3 la cosa va estar més disputada, perquè Roger Pujol va guanyar la
segona mànega i Jordi Tomás la tercera, aconseguint la victòria final aquest darrer per
només tres punts sobre Pujol. Tercer va estar Denis Munnikhuis.
Cal destacar que, per primer cop a la història, el circuit s’ha girat en el sentit de les
agulles del rellotge, quan normalment es gira en sentit anti horari.

Jordi Pratginestós a la regata de Deltebre.

La sisena regata va tenir lloc al riu Ebre al seu pas per Amposta el dia 22 de juliol.
Aquesta ubicació permet tenir el campionat actiu a l’estiu, sense ocasionar
inconvenients a les platges plenes de banyistes.
La regata, prevista en principi de tràmit, va resultar molt disputada. Tot i així, un dels
dos campionats ja va quedar adjudicat a falta d’una regata. Efectivament, les aigües
totalment planes del riu Ebre no feien preveure complicacions per als pilots punters
habituals, tot i que el dia va ser plugisser. A més, la sortida no es va donar des de la
vora, tal com es fa a les platges, sinó llençada riu avall des de dues motos de
conducció assegut.
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A la classe GP3 el pilot gironí Roger Pujol va guanyar la cursa i el títol anticipadament,
però a Amposta només va poder guanyar una de les tres mànegues. La primera
mànega va ser pel pilot local Jordi Tomás, la moto del qual va patir després una avaria
i no va tornar a puntuar. Pujol va guanyar la segona mànega i Àlex Muñoz va guanyar
la tercera, gràcies a una espectacular sortida en primera posició, que li va permetre de
controlar la mànega totalment. Pujol, el júnior Joan Sevil i Muñoz van ocupar finalment
els tres llocs del pòdium en aquest ordre.
A la categoria F4 Jordi Pratginestós, líder del Campionat a aquesta categoria, només
va poder ser quart, darrera de l’andalús Kiko Aguilera, que no puntua, Genis Vilalta i
Jordi González. Pratginestós encara liderava amb 345 punts el torneig, però Genis
Vilalta en tenia 317 i, a més, no es veia obligat a descartar cap resultat, perquè va
faltar a una cursa, mentre que Pratginestós havia de descartar un resultat perquè de
set regates només en puntuen sis. La regata de l’Ampolla seria doncs, definitiva per a
ells.
Cal comentar en aquesta categoria la participació d’una dona per primer cop aquesta
temporada. Mireia Boscà va quedar vuitena d’onze pilots.
Finalment, el dia 23 de setembre va tenir lloc a l’Ampolla (Baix Ebre) la darrera de les
set regates del Campionat de Catalunya de motos aquàtiques, amb el suport del
Patronat de Turisme de l’Ampolla, la Creu Roja de l’Ampolla i el Club Nàutic Ampolla.
Amb aquesta cursa s’ha arribat a tretze anys consecutius de regates a l’Ampolla i s’ha
tancat una temporada d’èxit en la qual, per segon any consecutiu, s’han disputat un
total de set curses puntuables. Això supera qualsevol altre campionat autonòmic o
estatal i es situa amb un nivell comparable amb els campionats d’Espanya de primers
dels anys 1990, quan també tenia sis o set curses per temporada. Actualment, el
Campionat d’Espanya té tres regates.
La regata de l’Ampolla es va desenvolupar sobre pronòstic. Tot i que el dia es va
aixecar rúfol, es va complir el pronòstic de bon temps, sol i mar en calma, la qual cosa
va permetre que també es complissin els pronòstics pel que fa als resultats.
A la categoria GP3 el títol estava decidit en favor del gironí Roger Pujol així que es va
limitar a fer una regata conservadora, que li va permetre acabar tercer, just darrera de
Jordi Tomás i del júnior Joan Sevil, que va protagonitzar unes mànegues
espectaculars remuntant des de la meitat del grup fins al cap de cursa. Pujol és el nou
Campió de Catalunya però el nou subcampió és Denis Munnikhuis, que va aconseguir
en aquesta ocasió superar a Àlex Muñoz i sumar un punt més que ell –només un- a la
classificació general.
El títol a la categoria F4, reservada a pilots sense palmarès, estava per decidir, però
tampoc hi va haver sorpreses. Jordi Pratginestós va guanyar la cursa després de
passar primer per la línia de meta a les dues primeres mànegues i fer segon a la
tercera. Un altre pilot que tenia opció al podi final era Jordi González, que va fer bons
els pronòstics i va quedar segon, guanyant fins i tot la tercera mànega, mentre que el
tercer en discòrdia, Genis Vilalta, es va veure relegat a la novena posició per culpa
d’una topada que va deixar malmesa la seva moto, però sense conseqüències
personals per a cap dels participants. També en aquest cas cal fixar-se en la puntuació
doncs a pesar de no puntuar gaire a l’Ampolla, Vilalta va conservar la segona posició a
la classificació general del campionat, amb dos punts per davant de González.
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CAMPIONAT DE CATALUNYA DE MOTOS AQUÀTIQUES 2017
CATEGORIA ESQUÍ GP3

NÚM

PILOT

104 PUJOL ESTAÑOL, ROGER

22/IV

13/V

20/V

27/V

10/VI

22/VII

23/IX

CLUB

MARCA

FCM

KAWASAKI

65

53

63

70

58

57

49

49

366

GEN ROSES

CANAL CAMBRILS EMPURIABRAVA L'ESTARTIT DELTEBRE AMPOSTA L'AMPOLLA

DESCART TOTAL

KAWASAKI

49

….

52

56

47

45

47

….

296

22 MUÑOZ ROIG, ÀLEX

MOTONÀUTIC CLUB AMPOSTA KAWASAKI

51

45

61

42

47

49

40

40

295

1

TOMÁS JIMÉNEZ, JORDI

MOTONÀUTIC CLUB AMPOSTA KAWASAKI

….

75

….

48

61

25

63

….

272

2

PUJOL SAIS, JULI

76 MUNNIKHUIS PUJOLAR, DENIS

FCM

KAWASAKI

57

40

46

27

40

35

30

27

248

88 SEVIL GENOVES, JOAN

MOTONÀUTIC CLUB AMPOSTA

YAMAHA

….

42

….

32

28

53

56

….

211

57 OLIVA SALART, ORIOL

GEN ROSES

KAWASAKI

….

27

33

25

23

27

26

….

161

GEN ROSES

KAWASAKI

….

24

28

18

22

27

25

….

144

30 CRIADO GUILLEM, JOSE JORGE

CLUB NÀUTIC BÉTULO

YAMAHA

….

….

….

17

….

21

21

….

59

86 CARRILES ESTEBAN, JAIRO

CLUB NÀUTIC BÉTULO

KAWASAKI

….

30

….

27

….

….

….

….

57

PRATGINESTÓS ESTRADA,JORDI MOTONÀUTIC CASTELLDEFELS KAWASAKI

379 MUÑOZ ROMERO, DAVID

….

….

29

23

….

….

….

….

52

106 FORÉS AGUILERA, LUCAS

MOTONÀUTIC CLUB AMPOSTA KAWASAKI

….

….

….

….

31

17

….

….

48

19 GONZÁLEZ SERRA, JORDI

MOTONÀUTIC CLUB AMPOSTA KAWASAKI

33

….

….

….

….

….

….

….

33

7

FCM

YAMAHA

20

….

….

….

….

….

….

….

20

JET MARME

KAWASAKI

….

NP

….

….

NP

….

NP

….

0

JET MARME

KAWASAKI

….

….

….

….

NP

….

NP

….

0

287 SINTES, QUENTIN

FCM

KAWASAKI

….

….

NP

NP

….

….

….

….

0

728 SINTES, THIBAUT

FCM

KAWASAKI

….

….

NP

NP

….

….

….

….

0

20/V

27/V

10/VI

22/VII

23/IX

4

ANDREU GALLOSTRA, ORIOL

8

LANFRANCO, NICOLÁS

101 SIERRA, LUCAS MARTIN

CATEGORIA ESQUÍ F4

NÚM

7

PILOT

CLUB

MARCA

PRATGINESTOS ESTRADA,JORDI MOTONÀUTIC CASTELLDEFELS KAWASAKI

22/IV

13/V

CANAL CAMBRILS EMPURIABRAVA L'ESTARTIT DELTEBRE AMPOSTA L'AMPOLLA

DESCART TOTAL

39

65

60

65

70

46

70

39

376

17 VILALTA ROMAN, GENIS

MOTONÀUTIC CLUB AMPOSTA KAWASAKI

….

52

75

63

52

75

13

….

330

19 GONZÁLEZ SERRA, JORDI

MOTONÀUTIC CLUB AMPOSTA KAWASAKI

33

61

43

49

61

56

58

33

328

16 HIDALGO GIBERT, CARLOS

FCM

YAMAHA

27

39

37

45

34

37

45

27

237

13 GALISTEO TROYANO, RUBEN

MOTONÀUTIC CLUB AMPOSTA

YAMAHA

30

38

40

0

37

33

31

0

209

21 FERNÁNDEZ MACARRO, JORGE

MOTONÀUTIC CLUB AMPOSTA KAWASAKI

18

25

30

….

27

22

29

….

151

31 MONTANER SOLER, JOAN

FCM

YAMAHA

22

19

….

30

….

23

28

….

122

111 MARTÍ APARICIO, JORDI

FCM

YAMAHA

23

29

RET

0

31

….

37

….

120

88 SEVIL GENOVES, JOAN

MOTONÀUTIC CLUB AMPOSTA

YAMAHA

75

….

….

….

….

….

….

….

75

57 OLIVA SALART, ORIOL

GEN ROSES

KAWASAKI

60

….

….

….

….

….

….

….

60

379 MUÑOZ ROMERO, DAVID

GEN ROSES

KAWASAKI

48

….

….

….

….

….

….

….

48

72 ROCA RUBIROLA, MARC

FCM

KAWASAKI

….

….

….

33

….

….

….

….

33

MOTONÀUTIC CLUB AMPOSTA KAWASAKI

….

….

….

….

….

30

….

….

30

188 TORTA RIBAS, JOSEP RAUL
102 BOSCÀ BALLESTER, MIREIA

FCM

KAWASAKI

….

….

….

….

….

25

….

….

25

57 GONZÁLEZ HERRAIZ, JOAN MARC

FCM

KAWASAKI

….

….

….

18

….

….

….

….

18

MOTONÀUTIC CLUB AMPOSTA KAWASAKI

….

….

….

….

….

16

….

….

16

14 GUARDIOLA SALVATELLA, JAUME
8

LANFRANCO, NICOLÁS

44 AGUILERA REES, KIKO
76 YASSINI, ADNAN
101 SIERRA, LUCAS MARTIN

JET MARME

KAWASAKI

….

NP

….

….

NP

….

NP

….

0

CD MOTONÁUTICO NERJA

KAWASAKI

….

….

….

….

NP

NP

….

….

0

MJC PERFORMANCE

KAWASAKI

NP

….

….

….

….

….

….

….

0

JET MARME

KAWASAKI

….

….

….

….

NP

….

NP

….

0
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OPEN DE MOTOS AQUÀTIQUES 2017
CATEGORIA ESQUÍ GP1

NÚM

PILOT

96 VELA SANANDRÉS, CARLOS

22/IV

13/V

20/V

27/V

10/VI

22/VII

23/IX

CLUB

MARCA

FED. MOTONÁUTICA DE MADRID

KAWASAKI

32,5

….

….

….

….

….

….

….

32,5

CLUB NÀUTIC BÉTULO

ZAPATA

CANAL CAMBRILS EMPURIABRAVA L'ESTARTIT DELTEBRE AMPOSTA L'AMPOLLA

DESCART TOTAL

26

….

….

….

….

….

….

….

26

36 ARMILLAS GUARDIOLA, IGNASI FED. MOTONÁUTICA DE MADRID HYDROSPACE

25

….

….

….

….

….

….

….

25

1

TOMÀS JIMÉNEZ, JORDI

7

ESPADAS GUERRA, PEDRO

199 VELASCO GARCIA, ÀLEX

MOTONÀUTIC CLUB AMPOSTA

KAWASAKI

21

….

….

….

….

….

….

….

21

FED. MOTONÁUTICA DE MADRID

KAWASAKI

0

….

….

….

….

….

….

….

0

Pocs pilots catalans han participat als Campionats d’Espanya, però llur participació
s’ha vist compensada amb l’èxit. A la modalitat de circuit es van disputar només tres
curses: una a Benalmádena (Málaga) el dia 8 d’abril, una a Marbella (Málaga) el 6 de
maig i una darrera a Mazarrón (Murcia), el dia 7 d’octubre, coincidint amb la Copa del
Rei. Joan Sevil va guanyar aquesta darrera regata a la categoria GP3 i es va adjudicar
la copa del Rei.
Roger Pujol va obtenir el Campionat d’Espanya de GP3 i Àlex Muñoz la tercera posició
a la mateixa categoria. Sevil va guanyar els Campionats d’Espanya de Ski Júnior i de
Spark Júnior. Per últim, Jordi Tomás va conquerir el títol estatal de la classe Spark i la
tercera posició a la categoria Ski GP1.

El jove Joan Sevil ha guanyat dos campionats d’Espanya el 2017.
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A nivell internacional, el pilot català Jordi Tomás, del Motonàutic Club Amposta, s’ha
proclamat subcampió d’Europa de motos aquàtiques a la categoria GP4 després de
disputar les dues regates puntuables per a aquest torneig.
La primera cursa va tenir lloc a Zadar (Croàcia) els dies 20 i 21 de maig i la segona
els dies 24 i 25 de juny a Penafiel (Portugal). Tomás va guanyar la primera cursa, a la
qual només es van poder disputar dues de les tres mànegues previstes. A la segona
cursa només va poder fer la segona posició, però en aquesta sí que es van fer les tres
mànegues i com que puntuen les mànegues i no les curses, va quedar a la general
darrera del hongarès Gerencser, que és el nou campió europeu.

Jordi Tomás ha estat campió d’Espanya i subcampió d’Europa de la classe Spark.

Cal comentar aquí que els dies 14 i 15 d’octubre va tenir lloc al Club Nàutic el Balís la
tercera de les tres regates del torneig europeu Aquax, després de passar per França i
el Regne Unit. Aquesta competició no està reconeguda per la UIM de manera que la
federació va tenir una presència testimonial donant al club suport de caràcter tècnic i
de seguretat. El més important va ser que els pilots catalans van tornar a pujar al
pòdium, concretament Roger Pujol va ser segon a la seva categoria denominada Ski
Lite, Jordi Tomás segon a la categoria Spark i Joan Sevil va guanyar la categoria Ski
Júnior.
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ENDURANCE
La modalitat d’Endurance consisteix a fer regates de gran distància amb embarcacions
de tipus monobuc construïdes per a la navegació d’esbarjo, degudament habilitades.
Naturalment, es tracta d’embarcacions de marcat caràcter esportiu, però cal diferenciar
aquesta mena d’embarcacions de les que participen a la modalitat de l’offshore, on les
llanxes són directament prototipus de competició i, en determinades categories,
s’admeten catamarans.
La participació d’aquesta mena d’embarcacions en l’àmbit català s’ha produït de
manera progressiva, primer dins d’una modalitat que vàrem denominar “clàssics” però,
la mida i la potència d’aquestes embarcacions ha fet necessària la creació d’una
categoria pròpia. L’any 2014 es va celebrar el primer Campionat de Catalunya
d’Endurance amb una categoria única oberta a diferents tipus d’embarcacions.
Malauradament, aquest any no s’ha pogut dur a terme cap regata puntuable pel
Campionat de Catalunya, però els pilots catalans han assolit importants èxits
internacionals.

Izquierdo i Pereira a Como.

A la categoria Promotion, reservada a llanxes amb el motor de no més de 150 Hp de
potència, l’equip format pel pilot català Josep Maria Izquierdo i el gallec Sergio Pereira
va guanyar el Campionat del Món que va tenir lloc els dies 15, 16 i 17 de setembre al
llac de Como (Itàlia), amb una embarcació Graünner construïda a Galicia i un motor
foraborda Mercury de 150 cavalls. El pilot català David Burgos va aconseguir el
subcampionat del Món a la mateixa categoria.
A la regata de Como també hi van participar junts els germans Icar i Hèctor Sanz, però
el més destacable són les participacions d’Hèctor a les 24 Hores de Rouen (França) i
al Campionat del Món de la categoria F2, la segona de més alt nivell de la motonàutica
de circuit.
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Sanz va aconseguir la 7a posició de la classificació general a les 24 Hores de Rouen,
entre 28 equips, i la 5a de la seva categoria, la S2. Aquesta regata es disputa en un
circuit de 3,8 kilòmetres de perímetre sobre el riu Sena al seu pas per la ciutat de
Rouen i és una de les més famoses de la motonàutica internacional. Se celebra des de
1963.
A la regata hi participen embarcacions de tipus catamarà propulsades amb un motor
foraborda i els equips estan formats per tres o quatre pilots que fan torns a bord de
l’embarcació, tota vegada que la competició es disputa en dos tandes, una el dia 30
d’abril, des de les 10 del matí fins a la 1 de la matinada, i l’altre des de les 7 del matí
de l’1 de maig fins a les 4 de la tarda, deixant un període de descans a la nit. En el
passat la cursa s’havia disputat en un format de 24 hores consecutives sense cap
mena de interrupció.
Per a l’ocasió, Sanz va formar part de l’equip Marine Inshore Loutz, amb els pilots
francesos A. Loutz i Antoine i Philippe Boutrain, pare i fill, amb un catamarà DAC de la
classe S2 propulsat amb un motor foraborda Mercury de 200 cavalls, totalitzant 652
voltes al circuit, la qual cosa suposa casi 2.500 kilòmetres recorreguts. Això a pesar
dels danys que l’embarcació va patir quan Sanz va protagonitzar una volta de
campana, però el propi impuls va tornar la llanxa a la seva posició, la qual cosa li va
permetre de tornar a boxes a fer reparacions.

Hèctor Sanz pilotant el seu catamarà de Fórmula 2.

La participació de Sanz al mundial de F2 ha estat marcada per molts entrebancs
meteorològics, ja que vàries de les regates es van haver de suspendre per mal temps,
com va passar a Anvers (Bèlgica) i Campione (Itàlia). Tot i així Sanz va aconseguir
puntuar i, el que és més important, una gran experiència de cara al futur.
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SISTEMES DE PUNTUACIÓ
Els Campionats de Catalunya de motonàutica es disputen en diferents curses, cada
una d’elles formada per vàries mànegues, segons els diferents reglaments. Les curses
de motos aquàtiques de circuit es disputen en un màxim de tres mànegues, totes elles
puntuables, però si no es poden disputar totes s’aplica un coeficient d’1,5 (si es fan
dues mànegues) o de 3 (si es fa una sola mànega). Al final de la temporada se sumen
tots els punts. Es descarta la regata de pitjor resultat de cada pilot, només en el cas
que es facin cinc curses o més.
A les curses de forabordes les mànegues puntuables són dues, però en aquest cas la
suma de punts estableix la classificació de la regata i s’atorguen novament uns punts
fixos segons la posició assolida, per tal d’establir la classificació general del
Campionat. També es descarta el pitjor resultat de cada pilot o equip quan són més de
quatre les curses celebrades.
Sistema de puntuació general
Posició

Punts

Posició

Punts

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

400
300
225
169
127
95
71
53
40
30

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

22
17
13
9
7
5
4
3
2
1

Sistema de puntuació motos aquàtiques de circuit
Posició

Punts

Posició

Punts

1
2
3
4
5
6
7

25
20
16
13
11
10
9

8
9
10
11
12
13
14

8
7
6
5
4
3
2

El reglament dels Campionats de Catalunya preveu que, quan no hi ha un mínim de
sis participants en una categoria, es donin només la meitat dels punts en aquella cursa
i categoria; la cursa no es disputa si només hi ha quatre o menys participants. Les
curses es desconvoquen quan no s’assoleix el número mínim de sis inscrits.
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XARXES SOCIALS
La Federació compte amb un lloc a Facebook. Durant l’any 2017 si han fet 42
publicacions, les més visitades de les quals han estat la convocatòria de la regata de
motos aquàtiques de Deltebre amb 2.609 visites, la participació de Sanz a Rouen amb
2.623 i la victòria de Josep Maria Izquierdo al mundial d’Endurance, amb 3.099, però
res comparable amb el vídeo de l’entrenament de Sanz al riu Ebre, amb unes
espectaculars imatges aèries que va arribar a l’extraordinària xifra de 22.038 visites.
També s’han distribuït 30 notes de premsa referides a les activitats pròpies de la
Federació així com als resultats dels pilots catalans a competicions que han tingut lloc
fora de Catalunya aquesta temporada.

INSTITUCIONS EN QUE ESTÀ REPRESENTADA LA FEDERACIÓ
La Federació Catalana de Motonàutica està representada en diferents institucions i
organismes. Aquests són:
Real Federación Española de Motonáutica
La Federació Catalana està representada a l'Assemblea i a la Comissió Delegada de
la RFEM pel seu president.
Unió de Federacions Esportives de Catalunya
El president de la Federació Catalana forma part de l’assemblea d’aquesta associació.
Unifedesport, S.A.
El president de la Federació forma part del consell d’administració d’aquesta corredoria
d’assegurances.
Associació d’Indústries Nàutiques (ADIN)
El president de la Federació Catalana forma part de la Junta Directiva d’aquesta
associació.
Federación de Asociaciones de Industrias Náuticas (FADIN)
El president de la Federació Catalana forma part de la Junta Directiva d’aquesta
associació.
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ELS NOSTRES CLUBS
Seccions i clubs afiliats o adherits a la Federació Catalana de Motonàutica el 2017.

BARCELONA

TELÈFON

FAX

CLUB ESPORTIU JETS RAIDERS SITGES
Port d’Aiguadolç, s/n
08870 SITGES

93 743 24 09

93 811 30 60

CLUB MARÍTIM PORT GINESTA
Capitania de Port Ginesta
Les Botigues de Sitges
08860 CASTELLDEFELS

93 664 32 61

93 665 01 66

CLUB MOTONÀUTIC AFAC
González Tablas, 9 B2 1r 1a
08034 BARCELONA

670 23 43 52

----------------

CLUB NÀUTIC ARENYS DE MAR
Zona Portuària, s/n
08350 ARENYS DE MAR

93 792 16 00

93 792 07 44

CLUB NÀUTIC BÉTULO
Pg. Marítim, s/n
08911 BADALONA

93 384 10 52

93 384 19 84

CLUB NÀUTIC EL BALÍS
Port Balís, s/n
08392 SANT ANDREU LLAVANERES

93 792 99 00

93 792 72 61

CLUB NÀUTIC GARRAF
Escullera de Ponent, s/n
08871 GARRAF

93 632 00 13

----------------

CLUB NÀUTIC VILANOVA
Escullera de Ponent, s/n
08800 VILANOVA

93 815 02 67

93 815 64 69

CLUB VELA CANET DE MAR
Ctra Nacional II, Km 660,7
08360 CANET DE MAR

93 795 61 97

----------------

HÈLICE CLUB
Av. President Companys, 246 Àtic 1a
08915 BADALONA

93 395 53 73

----------------

MOTONÀUTIC CLUB CASTELLDEFELS
Av. 312, 2 Bis Esc 2 Bxs 1a
08860 CASTELLDEFELS

93 665 75 49

----------------

REIAL CLUB MARÍTIM DE BARCELONA
Moll d'Espanya, s/n
08039 BARCELONA

93 221 73 94

93 221 55 66
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GIRONA

TELÈFON

FAX

CLUB NÀUTIC EDEN MAR
Platja Torre Valentina
17252 SANT ANTONI CALONGE

972 65 16 91

972 65 16 91

CLUB NÀUTIC CALA CANYELLES
Apartat de correus 75
17310 LLORET DE MAR

972 36 88 18

972 36 15 35

CLUB NÀUTIC L'ESCALA
Port de Clota s/n
17130 L'ESCALA

972 77 00 16

972 77 01 58

CLUB NÀUTIC PORT D´ARO
Av. Verona i Teruel, s/n
17250 PLATJA D´ARO

972 81 89 29

972 82 59 09

CLUB NÀUTIC PORT DE LA SELVA
Lloia, s/n
17489 PORT DE LA SELVA

972 38 70 00

972 38 70 01

CLUB NÀUTIC SANT FELIU DE GUÍXOLS
Zona Esportiva del Port, s/n
17220 SANT FELIU GUÍXOLS

972 32 17 00

972 32 13 00

CLUB NÀUTIC TOSSA DE MAR
Av. Ferran Agulló, 30 Local 2
17320 TOSSA DE MAR

972 34 22 50

972 34 22 50

EMPORDÀ MOTONÀUTIC CLUB
Del Far, 1
17480 ROSES

----------------

----------------

GEN DE ROSES
Port Esportiu de Roses
Av. De Rhode, s/n
17480 ROSES

972 25 70 03

972 25 70 03
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TARRAGONA

TELÈFON

FAX

CLUB MARÍTIM TORREDEMBARRA
Passeig Colom, s/n
43830 TORREDEMBARRA

977 64 08 10

977 64 53 93

CLUB NÀUTIC AMPOLLA
Av. Marítima Ramon Pous, s/n
43895 L'AMPOLLA

977 46 02 11

977 59 30 07

CLUB NÀUTIC CAMBRILS
Passeig Miramar, 5
43850 CAMBRILS

977 36 05 31

977 36 26 54

CLUB NÀUTIC RIBA-ROJA D’EBRE
Baix Camp, 2
43790 RIBA-ROJA D’EBRE

977 41 62 36

----------------

CLUB NÀUTIC RIUMAR
Port de Deltebre - Riumar
43580 DELTEBRE

679 516 935

977 48 15 49

MOTONÀUTIC CLUB AMPOSTA
Pontevedra, 3
43870 AMPOSTA

658 897 184

----------------

MOTONÀUTIC CAT
Cos del Bou, 8
43003 TARRAGONA

977 23 11 13

977 23 14 66

REIAL CLUB NÀUTIC DE TARRAGONA
Port Esportiu, s/n
43004 TARRAGONA

977 24 03 60

977 22 24 17
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EMPRESES I INSTITUCIONS COL·LABORADORES
ADIN
Ajuntament d’Amposta
Ajuntament de Cambrils
Ajuntament de Castelló d’Empúries
Ajuntament de Deltebre
Ajuntament de l’Ampolla
Boats Mediterrani
Càmping El Delfín Verde
Canal Olímpic de Catalunya
Caves Masachs
Hermanos Guasch
Jet World
Jets X
Lassdive
Patronat Municipal de Turisme i Esports de l’Ampolla
Ports de la Generalitat
Styx Motor
Unió de Federacions Esportives de Catalunya
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