FEDERACIÓ CATALANA DE
MOTONÀUTICA
MEMÒRIA ANY 2018

Aquest any s’han complert 50 anys de la fundació de la Federació Catalana de
Motonàutica. De fet, la motonàutica catalana existia des de molt abans, però l’any
1968 es va aconseguir crear un ens independent de la federació espanyola, que tot
just s’havia constituït el 1965. En aquests cinquanta anys hem tingut moments bons i
dolents, millors i pitjors del que tenim ara, però només ens hem de fixar amb els millors
i tenir-los com a referència.
Quan vàrem començar a treballar en el que havia de ser la temporada esportiva 2018
va sorgir la possibilitat d’augmentar el nombre de regates, passant de 7 a 8. Finalment,
no es va poder dur a terme la regata de Deltebre, un dels llocs tradicionals per a les
curses de motos aquàtiques, però es va incorporar al calendari una regata al Club
Nàutic El Balís, després de molts anys de no fer-n’hi cap. Finalment, doncs, el
Campionat de Catalunya de motos aquàtiques ha estat composat de set curses, igual
que l’any anterior. De fet, s’ha produït un increment pel que fa a la consideració de les
curses, tota vegada que una d’elles, la d’Amposta, va ser puntuable també per al
Campionat d’Espanya.
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. No és fàcil mantenir aquesta dinàmica.
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. Cal destacar,
en primer lloc, els Campionats d’Europa i del Món aconseguits per Norberto Mallo i
Eduardo Platero a la modalitat d’Endurance Class B a la categoria S2. Les regates van
tenir lloc a Chioggia (Itàlia) els dies 21, 22 i 23 de setembre i els dies 5, 6 i 7 d’octubre
a l’illa d’Ischia, també a Itàlia. Aquest és el títol de més nivell aconseguit mai per uns
pilots catalans a les disciplines d’embarcacions.
Pel que fa als títols internacionals de motos aquàtiques el pilot Jordi Tomás va assolir
la tercera posició al Campionat d’Europa de la classe Jet Ski GP1 Veterans i el
subcampionat al trofeu Aquax, amb dues curses a França, una a Anglaterra i la final al
CN El Balís.
Hem de comentar també la participació al Campionat del Món de Fórmula 2 del pilot
Hèctor Sanz, arribant a puntuar en alguna regata, i protagonitzant algunes de les
escenes més impactants de la temporada, com el looping que va patir a la regata de
Portugal, afortunadament sense conseqüències físiques per a ell.
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 de les nostres
activitats i donar l’enhorabona a tots els esportistes que han aconseguit títols enguany
i desitjar-vos a tots que la temporada 2019 sigui encara millor.
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 XXIX 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.
Les regates es disputen a tres mànegues per categoria, puntuables totes elles, amb
una durada d’onze minuts més una volta.
La Federació Catalana ha convocat tres categories l’any 2018: GP1, per a motos de
fins a 1.500 cc; GP3, 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. El reglament 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.
Els compromisos internacionals i el calendari del Campionat d’Espanya van marcar la
distribució del campionat català, amb moltes regates seguides, la qual cosa va requerir
d’un esforç addicional tant per part dels pilots com del comissaris.
Cal destacar que la condició “open” del campionat va permetre la participació, sense
puntuar, de pilots amb llicència d’Andalusia, Madrid, Múrcia i Cantàbria.

Instant de la sortida d’una de les mànegues a Empuriabrava.
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La temporada va començar el dissabte dia 21 d’abril 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.
Tal com ha estat habitual en aquest enclavament els darrers anys, la regata es va
iniciar amb el mar absolutament en calma però el vent va fer acte de presència a mig
matí, sense arribar a formar les onades característiques de temporades passades.
El disseny del circuit, molt ample, va permetre d’assolir grans velocitats i veure algunes
mànegues molt disputades. La primera tanda de GP3 va estar encapçalada per Àlex
Muñoz però el veterà Jordi Tomás va acabar avançant-lo i va guanyar també les altres
dues mànegues i la regata. El gironí Roger Pujol va ser segon a dues de les
mànegues i va acabar segon de la general i Muñoz va ser finalment tercer. Cal
comentar en aquest cas el retorn d’Oriol Andreu, que va ser campió de F4 l’any 2016 i
torna ara a la competició després d’una temporada absent.
Genís Vilalta sortia com a favorit a la categoria F4, ja que va ser el subcampió l’any
2017 i el campió està obligat a pujar de categoria. Tot i així la primera mànega va ser
per Jordi González, seguit de Vilalta i de Carlos Hidalgo. Les posicions van canviar a la
segona mànega, amb Vilalta davant, seguit de González i Hidalgo, posicions que es
van repetir a la tercera mànega, configurant també així la general del dia.
La segona cursa va tenir lloc al Canal Olímpic de Catalunya el 28 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.
Tot i les limitades dimensions del Canal, es van produir espectaculars avançaments a
les dues categories i moments de gran intensitat. A la categoria F4 el domini va ser per
Genis Vilalta, que va guanyar totes les mànegues, però la lluita per les altres places
del pòdium va ser espectacular. A la primera mànega Mireia Boscà –única fèmina de
la regata- va aconseguir avançar a Carlos Hidalgo en el darrer moment i creuar la línea
d’arribada en segona posició. Jordi González va ser segon a les altres dues
mànegues, però com que es va haver de retirar a la primera només va poder ser quart
de la jornada. Boscà i Hidalgo van acompanyar a Vilalta al pòdium.
A la categoria GP3 la màxima rivalitat es va veure entre el gironí Roger Pujol i el pilot
d’Amposta Jordi Tomás, però una penalització va relegar Tomás a la vuitena posició a
la primera mànega, la qual cosa li va suposar perdre moltes opcions a la victòria final.
Tomás va ser segon a la segona mànega i primer a la tercera, però Roger Pujol va
guanyar les dues primeres i va fer segon a la darrera, guanyant la cursa amb autoritat.
A més, Juli Pujol, pare de Roger, va ser tercer de la regata, de manera que, igual que
havia passat l’any anterior, dos membres de la mateixa família, estaven al pòdium. A
destacar la quarta posició del júnior Joan Sevil que el situava tercer de la classificació
general provisional del Campionat.
La tercera regata va tenir lloc el 19 de maig al Club Nàutic Cambrils. A diferència del
succeït en anys anteriors, en aquesta ocasió Cambrils va rebre als participants amb un
mar totalment en calma, la qual cosa va permetre de disputar la regata sense cap
inconvenient produït per la meteorologia, assolint els pilots elevades velocitats.
A la categoria F4 Genis Vilalta no va tenir rival i va guanyar les tres mànegues amb
autoritat i apuntava que seria el nou campió de la categoria. Jordi González i Carlos
Hidalgo, van ser segon i tercer, respectivament.
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En canvi, la categoria GP3 va ser mot disputada. Roger Pujol va creuar la línea de
meta el primer a la primera mànega, però s’havia saltat vàries boies i va caure fins a la
vuitena posició. Jordi Tomás va ser el guanyador i Denis Munnikhuis el segon. La
segona mànega es va resoldre amb Tomás de nou primer, seguit de Pujol i del júnior
Joan Sevil, però la tercera mànega va ser de les que fan afició. Digne de ser
retransmesa per televisió.
Sevil va sortir primer i Roger Pujol se li va enganxar a la popa tota la regata, perseguits
tots dos per Tomás. Fruit d’aquest ímpetu Pujol es va saltar una boia i va tenir que
perdre temps dirigint-se a la reglamentada boia de recuperació, moment que va
aprofitar Tomás per avançar-lo, però també Tomás es va saltar una boia poc després i
Pujol va recuperar la segona posició, mentre que Sevil conservava el cap de la cursa
fins al final de la mànega, la qual cosa li va suposar pujar al segon graó del podi de la
regata i conservar la tercera posició a la classificació general provisional.

Genís Vilalta, Campió de Catalunya 2018 de la classe F4.

La quarta cursa va tenir lloc també en aigües gironines, concretament al càmping el
Delfín Verde de l’Estartit el dia 26 de maig. Per primer cop aquesta temporada la
regata es va desenvolupar amb mala mar, la qual cosa va obligar a l’organització a
simplificar el circuit i als pilots a fer esforços suplementaris damunt de les motos.
La mala mar va fer que totes les mànegues fossin molt disputades, si bé això no va
quedar prou reflectit a les classificacions. A la categoria GP3 la primera mànega va ser
per Jordi Tomás, seguit de Roger Pujol i Joan Sevil, que són els pilots habituals al cap
de cursa aquesta temporada, però una ràpida sortida va fer que a la segona mànega
fos Denis Munnikhuis qui liderés la cursa varies voltes, fins que va ser avançat per
Tomás. A més, Pujol va caure i va cedir la tercera posició al seu pare, el veterà Juli
Pujol. Tomás, Roger Pujol i Munnikhuis van ser els millor a la tercera mànega i
aquestes van ser també les primeres posicions d’aquesta categoria al final de la
jornada.
A la categoria F4 Jordi González va encapçalar la primera mànega força estona, però
una caiguda va ser aprofitada per l’inefable Genis Vilalta per assolir la primera posició,
resultat que va repetir les tres mànegues. González va ser finalment segon de la
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jornada, però la tercera posició de la regata va ser pel càntabre Pedro Torre, que va
ser segon a la segona mànega i tercer a les altres dues. El pilot càntabre, però, no
puntua per al campionat, així que els punts se’ls va endur Carlos Hidalgo.
La cinquena regata es va disputar el 9 de juny al Club Nàutic El Balís, comptant amb la
col·laboració de l’empresa de motos aquàtiques Venturi Jets. Aquest era el segon cop
que es feia una regata de motos aquàtiques de circuit al Balís. La primera va ser el
1996.
La regata va coincidir amb el Marina Day, jornada de portes obertes dels ports
esportius i turístics catalans, de manera que hi va haver d’altres activitats durant tota la
jornada.
Per segon cop aquesta temporada la regata es va desenvolupar amb mala mar, la qual
cosa va obligar de nou als comissaris a simplificar el circuit. Tot i així la regata es va
desenvolupar amb un ritme elevat.
L’absència de Jordi Tomás, líder provisional de la categoria GP3, que estava
participant a una cursa internacional a França, obria moltes expectatives a la
categoria, però aviat es van anar desdibuixant. Per a començar, Lucas Oliver, que
n’era un dels favorits, va patir una avaria mecànica que no li va permetre ni prendre la
sortida. Les dues primeres mànegues es van resoldre amb la victòria de Roger Pujol
seguit sempre de Denis Munnikhuis, el júnior Joan Sevil i el veterà Juli Pujol, però la
tercera mànega va resultar molt emocionant, tota vegada que Sevil va fer una sortida
brillant i Munnikhuis se li va col·locar al darrera, però la mecànica de Munnikhuis
també va fallar. A més, Sevil va ser avançat per Roger Pujol i per Juli Pujol, pare d’en
Roger. Al final de la jornada la família Pujol va ocupar el primer i el tercer graó del
podi, i Sevil va ser segon.
A la categoria F4 Genis Vilalta va resultar de nou intractable. Va guanyar totes les
mànegues seguit sempre del càntabre Pedro Torre i dels pilots del club local Jordi
González i Carlos Hidalgo. Jesús Costa es va classificar a continuació.

Roger Pujol, Campió de Catalunya de la categoria GP3.
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La sisena regata va tenir lloc a Amposta el dia 21 de juliol, davant de l’incomparable
marc del Pont Penjat, amb el suport de l’Ajuntament d’Amposta, a través de la seva
plataforma de turisme esportiu, Ports de la Generalitat, les empreses Jets X i Jet World
i Caves Masachs.
La regata va ser també puntuable per al Campionat d’Espanya, en aquest cas era la
tercera de quatre previstes per a motos de conducció dempeus. Això va fer que a les
dues categories catalanes habituals –GP3 i F4- s’hi sumés la categoria GP1, amb dos
pilots catalans –Jordi Tomás i Àlex Velasco- i altres tres procedents de Madrid.
Una particularitat d’aquesta cursa és que la sortida es dóna llançada, des d’una
embarcació en moviment, en lloc del habitual sistema de sortida des de la costa amb
les motos parades.
Les tres mànegues de la classe GP1 van ser pràcticament idèntiques, tota vegada que
el pilot madrileny Carlos Vela les va guanyar les tres, seguit de Jordi Tomás i de
Velasco a totes elles.
En canvi, la classe GP3 va resultar més disputada i puntuable per als dos campionats,
el català i l’espanyol. El pilot gironí Roger Pujol va guanyar la primera mànega, però el
barceloní Lucas Oliver va guanyar les altres dues. Oliver i Pujol van ocupar els dos
primers llocs de la jornada, mentre que el júnior Joan Sevil va fer tercer, seguit de ben
a prop per Àlex Muñoz. Aquest resultat donava a Roger Pujol el títol català
anticipadament. Cal destacar la satisfacció expressada pels pilots no catalans, poc
habituats a trobar tantes motos en una competició: en aquesta categoria catorze.
També va ser nombrosa la participació a F4, amb un total de 12 motos. En aquest cas
Genis Vilalta va a tornar a guanyar les tres mànegues i es va proclamar també
anticipadament Campió de Catalunya a falta d’una cursa. A la seva popa va quedar el
càntabre Pedro Torre, però no puntua pel Campionat Català, seguit pel novell Lluís
Montalà i de Jordi González qui, amb aquest resultat es situava ja com a virtual
subcampió d’aquesta categoria de promoció.
La darrera de les set regates puntuables va tenir lloc el dia 22 de setembre a l’Ampolla
(Baix Ebre), comptant amb el suport del Patronat de Turisme de l’Ampolla, la Creu
Roja de l’Ampolla, el Club Nàutic Ampolla i Caves Masachs.
Amb aquesta cursa s’ha arribat a catorze anys consecutius de regates a l’Ampolla.
La regata va oferir poques sorpreses a la seva classificació, amb el títol decidit a les
dues categories. A la categoria GP3 el ja campió, Roger Pujol, només va poder ser
tercer després d’un abordatge a la primera mànega que li va costar la desqualificació
de la mànega. Tot i així, la seva bona actuació a les altres mànegues encara li va
permetre de pujar al tercer calaix del podi. Va guanyar la regata amb autoritat Lucas
Oliver, seguit del júnior Joan Sevil.
Amb el títol de F4 ja decidit en favor seu, Genis Vilalta no va participar a la cursa. Jordi
González va guanyar les tres mànegues, seguit també a totes elles per Carlos Hidalgo,
de manera que la part més interessant de la competició es va centrar en definir la
tercera posició, en una lluita entre Ruben Galisteo i Lluís Montalà, però Montalà va
patir una averia a la segona mànega i es va haver de retirar, de manera que va cedir la
tercera posició de la cursa a Galisteo.
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CAMPIONAT DE CATALUNYA DE MOTOS AQUÀTIQUES 2018
CATEGORIA ESQUÍ GP3

NÚM

PILOT

21/IV

28/IV

19/V

26/V

9/VI

21/VII

22/IX

CLUB

MARCA

FCM

KAWASAKI

56

70

48

51

75

65

45

45

365

88 SEVIL GENOVES, JOAN

MOTONÀUTIC CLUB AMPOSTA

YAMAHA

40

40

57

37

52

46

49

37

284

99 TOMÁS JIMÉNEZ, JORDI

MOTONÀUTIC CLUB AMPOSTA KAWASAKI

75

53

66

75

….

….

….

….

269

104 PUJOL ESTAÑOL, ROGER

2

PUJOL SAIS, JULI

EMPURIABRAVA CANAL CAMBRILS L'ESTARTIT EL BALÍS AMPOSTA L'AMPOLLA

DESCART TOTAL

FCM

KAWASAKI

31

47

39

36

42

35

38

31

237

GEN ROSES

KAWASAKI

31

40

42

49

40

….

….

….

202

11 OLIVER BULTÓ, LUCAS

FCM

KAWASAKI

….

….

….

37

0

66

70

….

173

35 ANDREU GALLOSTRA, ORIOL

FCM

KAWASAKI

29

22

30

….

22

27

26

….

156

57 OLIVA SALART, ORIOL

FCM

KAWASAKI

25

24

29

27

20

28

22

20

155

MOTONÀUTIC CLUB AMPOSTA KAWASAKI

46

23

….

….

….

43

33

….

145

76 MUNNIKHUIS PUJOLAR, DENIS

22 MUÑOZ ROIG, ALEX
30 CRIADO GUILLEM, JOSE JORGE
379 MUÑOZ ROMERO, DAVID
86 CARRILES ESTEBAN, JAIRO
25 COSTA TORT, JESÚS
17 VILALTA ROMAN, GENIS

CLUB NÀUTIC BÉTULO

POLARIS

13

19

25

….

21

23

28

….

129

GEN ROSES

KAWASAKI

20

19

….

….

17

24

24

….

104

CLUB NÀUTIC BÉTULO

KAWASAKI

….

28

….

16

31

….

….

….

75

GEN ROSES

KAWASAKI

19

….

….

….

….

….

….

….

19

CLUB NÀUTIC BÉTULO

KAWASAKI

0

0

….

….

….

….

….

….

0

9/VI

21/VII

22/IX

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE MOTOS AQUÀTIQUES 2018
CATEGORIA ESQUÍ F4

NÚM

PILOT

21/IV

28/IV

19/V

26/V

CLUB

MARCA

17 VILALTA ROMAN, GENIS

CLUB NÀUTIC BÉTULO

KAWASAKI

70

75

75

75

75

75

….

….

445

19 GONZÁLEZ SERRA, JORDI

CLUB NÀUTIC EL BALÍS

KAWASAKI

65

40

56

60

60

40

75

40

356

16 HIDALGO GIBERT, CARLOS

CLUB NÀUTIC EL BALÍS

YAMAHA

48

45

52

48

45

40

60

40

298

FCM

KAWASAKI

32

30

37

31

33

23

32

23

195

111 MARTÍ APARICIO, JORDI

CLUB NÀUTIC EL BALÍS

YAMAHA

39

29

32

34

0

26

31

0

191

21 FERNÁNDEZ MACARRO, JORGE

CLUB NÀUTIC EL BALÍS

KAWASAKI

31

26

26

27

30

19

24

19

164

CLUB NÀUTIC EL BALÍS

YAMAHA

131 MONTANER SOLER, JOAN

13 GALISTEO TROYANO, RUBEN
188 TORTA RIBAS, JOSEP RAUL

EMPURIABRAVA CANAL CAMBRILS L'ESTARTIT EL BALÍS AMPOSTA L'AMPOLLA

MOTONÀUTIC CLUB AMPOSTA KAWASAKI

DESCART TOTAL

0

0

….

37

0

45

42

….

124

….

34

31

….

….

26

30

….

121

22

….

….

27

….

24

….

100

34 CUETO FERRÉ, FRANCESC

FCM

KAWASAKI

27

102 BOSCÀ BALLESTER, MIREIA

GEN ROSES

KAWASAKI

….

49

….

….

….

31

….

….

80

552 MONTALÀ CRUZ, LLUÍS

FCM

KAWASAKI

….

….

….

….

….

44

32

….

76

25 COSTA TORT, JESÚS

GEN ROSES

KAWASAKI

….

….

….

….

42

….

….

….

42

136 TORRE CRESPO, PEDRO

RFEM

YAMAHA

….

….

….

NP

NP

NP

….

….

0

101 PERALES COBO, JESUS

RFEM

KAWASAKI

….

….

….

NP

….

NP

….

….

0

NP: No puntua; llicència no catalana.
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Pocs pilots catalans han seguit el Campionat d’Espanya, però ho han fet amb un
notable èxit. Las curses van tenir lloc a Benalmádena i Marbella, a la província de
Màlaga, i a Mazarrón (Múrcia), a més de la ja esmentada d’Amposta, només per a
motos de conducció dempeus. Cal destacar l’actuació del júnior Joan Sevil, que va
guanyar dues categories: és Campió d’Espanya 2018 de les categories Jet Ski GP3,
competint amb els adults, i de Jet Ski Júnior; també va assolir el subcampionat a la
classe Spark Júnior. El pilot gironí Roger Pujol va obtenir la tercera posició a Jet Ski
GP3, participant només a dues de les quatre regates. Al mateix temps Jordi Tomás es
va proclamar subcampió d’Espanya a la categoria Jet Ski GP1 i tercer a la classe
Runabout GP1 de la modalitat de rallyjet amb 85 punts, a només 3 del campió, i això
que una avaria no li va permetre de puntuar a la darrera de les tres curses.

Joan Sevil, Campió d’Espanya de Jet Ski GP3 i Jet Ski Júnior.
Subcampió de la categoria Spark Júnior.

Cal comentar aquí que els dies 20 i 21 d’octubre va tenir lloc al Club Nàutic el Balís la
darrera de les quatre 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 Jordi Tomás va ser segon a la seva categoria denominada
Enduro.
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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 va fer necessària la creació d’una
classe 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, des de fa dos anys no s’ha pogut dur a terme cap regata puntuable
pel Campionat de Catalunya per falta de flota, però els pilots catalans han assolit
importants èxits fora de casa.
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
van obtenir el subcampionat d’Espanya, desprès de disputar tres regates a
Benalmádena (Màlaga), La Herradura (Granada) i Sanxenxo (Pontevedra), amb una
embarcació Graünner construïda a Galícia i un motor forabord Mercury de 150 cavalls.

L’embarcació de Platero i Mallo a les regates d’Ischia.

Però l’èxit més important de la temporada ha estat l’obtenció dels Campionats
d’Europa i del Món aconseguits per Norberto Mallo i Eduardo Platero a la modalitat
d’Endurance Class B a la categoria S2. Les regates de l’Europeu van tenir lloc a
Chioggia (Itàlia) els dies 21, 22 i 23 de setembre i les del Mundial els dies 5, 6 i 7
d’octubre a l’illa d’Ischia. L’embarcació utilitzada és un formidable bòlid de 7,9 metres
d’eslora propulsada amb dos motors forabord de 280 cavalls cadascun. Aquest és el
títol de més nivell aconseguit mai per uns pilots catalans a les disciplines
d’embarcacions.
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Interior de la cabina de seguretat de l’embarcació de Mallo i Platero. (foto: Nored)

Cal comentar també la participació d’Hèctor Sanz al mundial de F2, on participen
llanxes de tipus catamarà, monoplaces propulsats amb un motor forabord de 200
cavalls. Aquest campionat ha tingut quatre regates, disputades a Lituània, Dinamarca,
Noruega i Portugal, si bé la de Dinamarca es va haver de suspendre pel mal temps.
Sanz va acabar el campionat onzè entre 32 participants, però el més destacat han
estat els seus espectaculars accidents, bolcant a Lituània i fent un looping sencer a
Portugal, afortunadament sense conseqüències personals.

Hèctor Sanz a les regates de Fórmula 2.

https://www.youtube.com/watch?v=1XLezFJ0CiU
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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.
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.

XARXES SOCIALS
La Federació compte amb un lloc a Facebook. Durant l’any Durant l’any 2018 s’han fet
40 publicacions, les més visitades de les quals han estat la convocatòria de la regata
de motos aquàtiques d’Empuriabrava amb 4.837 visites, les mateixes que el vídeo de
la regata d’Amposta. La participació de Sanz a Noruega ha tingut 3.996 visites, mentre
que el seu “looping” a la regata de Portugal n’ha tingut 2.330. L’avançament de Mallo i
Platero al llac de Como n’ha tingut 2.281.
L’any 2018 la Federació ha obert un compte a Instagram, que té més de 160
seguidors.
També s’han distribuït 22 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.
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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
La Federació forma part de l’Assemblea d’aquesta associació.
Unifedesport, S.A.
La Federació forma part com a accionista 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 2018.

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 CALA CANYELLES
Apartat de correus 75
17310 LLORET DE MAR

972 36 88 18

972 36 15 35

CLUB NÀUTIC CALA SALIONS
Cala Salions
17320 TOSSA DE MAR

972 34 24 50

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

CLUB NÀUTIC EDEN MAR
Platja Torre Valentina
17252 SANT ANTONI CALONGE

972 65 16 91

972 65 16 91

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 l’Ampolla
Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
Ajuntament de Torroella de Montgrí
Boats Mediterrani
Càmping El Delfín Verde
Canal Olímpic de Catalunya
Caves Masachs
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
Venturi Jets
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