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Cal valorar la temporada 2022 positivament. Les restriccions imposades per la 
pandèmia del virus Covid-19 semblen definitivament tancades i les activitats de la 
nostra federació s’han pogut dur a terme amb normalitat. 
 
Ha estat una temporada amb més curses, més categories i nous camps de regates. 
 
Hem pogut dur a terme sis curses puntuables per al Campionat de Catalunya de Motos 
Aquàtiques –una més que l’any passat- obrint com a nou escenari de curses al pantà 
de Flix i el Club Nàutic Riba-roja. Hem doblat el número de categories, ja que a les 
dues que havíem tingut els anys anteriors –F4 i GP3- hem sumat una categoria més 
de motos de conducció dempeus, que anomenem GP1, on hem donat cabuda a totes 
aquelles motos de conducció dempeus que no en tenien a les altres classes. A més, 
hem recuperat la categoria de Biplaces, per a motos de conducció assegut, que no 
corrien el Campionat de Catalunya des de 2004 i on han participat pilots d’altres 
comunitats autònomes i també vàries pilots femenines. 
 
També s’ha conservat la regata puntuable per al Campionat d’Espanya de llanxes 
propulsades amb motor forabord de Riba-roja. Confiem que totes aquestes activitats 
es podran mantenir i augmentar la temporada 2023. 
 
El Campionat de Catalunya de motos aquàtiques de circuit va arribar aquest any a la 
seva XXXIII edició. No només és el més veterà de l’Estat Espanyol, ja que se celebra 
des de 1990, abans que es convoqués Campionat d’Espanya, sinó que és l’únic 
campionat autonòmic que queda a l’Estat. Tots els altres han desaparegut o es 
convoquen només conjuntament quan hi ha Campionat d’Espanya a aquella 
comunitat. 
 
El Campionat de Catalunya de circuit 2022 ha estat convocat per a tres categories de 
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. També s’ha convocat i ha tingut una bona resposta el 
Campionat per a la classe Biplaces, per a motos de conducció assegut, amb algunes 
limitacions de tipologia i preparació. 
 
A més, la cursa d’Amposta va ser puntuable per al Campionat d’Espanya de les 
categories GP3 i GP3 júnior, amb motor de 4 temps, que es disputa només amb motos 
Yamaha totalment de sèrie amb motor de 1.050 cc. Per primer cop varis pilots catalans 
han participat en aquesta categoria que es va crear l’any 2021. 
 
Per segon any consecutiu vàrem organitzar una cursa puntuable per al Campionat 
d’Espanya per a llanxes propulsades amb motor forabord a Riba-roja d’Ebre, per a la 
nova categoria T-850/GT60 on competeixen juntes embarcacions que, en principi, 
haurien de córrer  separadament, però que ho fan conjuntament en un període de 
transició que ha de dur a la retirada, per obsoletes, de les embarcacions pertanyents a 
la classe T-850, per a passar a córrer només amb GT60, propulsades només amb 
motors de 4 temps. 
 
La temporada va començar el dissabte dia 30 d’abril al Canal Olímpic de Catalunya 
(Castelldefels), convocada només per a les tres categories de conducció dempeus, 
GP1, GP3 i F4, aquesta darrera reservada a pilots sense palmarès. Es van disputar 
tres mànegues per a cadascuna de les tres categories, amb una durada d’onze minuts 
més una volta. 
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El Canal Olímpic és molt estret, la qual cosa obliga a dissenyar un circuit molt 
allargassat que dificulta els avançaments, tot i que es va dissenyar una doble sortida i 
una boia joker que s’havia de fer un cop a cada mànega, per tal de separar la flota i 
possibilitar els avançaments. 
 
La participació va ser molt notable. Cal destacar la presència de l’aleshores campió del 
món de l’especialitat, Ignasi Armillas, que va participar a la categoria GP1, guanyant 
dues de les tres mànegues disputades, si bé ho va fer amb una moto d’inferiors 
prestacions a la que acostuma a utilitzar a les curses del mundial, arribant a cedir una 
mànega al veterà Àlex Velasco, mantenint tots dos una aferrissada competència que 
va entusiasmar al públic i als seus seguidors. Tercer va ser Joan Sevil qui, a més, va 
participar també a les tres mànegues de la categoria GP3, de manera que va ser l’únic 
pilot que va fer sis mànegues a la mateixa jornada. 
 
A la classe GP3 la victòria va ser per Stepan Malov, que va fer segon a les tres 
mànegues, dues de les quals va guanyar Roger Pujol, però Pujol es va haver de retirar 
a la segona per problemes mecànics, mànega que va guanyar Sevil. D’aquesta 
manera Sevil va quedar segon i Pujol tercer.  
 
A la categoria F4 cal destacar la presència de pilots nous i el retorn de pilots que no 
havien participat els dues temprades anteriors, degut a les limitacions de la pandèmia. 
El càntabre Jesús Perales va ser el guanyador, seguit de David Rodríguez, pilot de La 
Ràpita amb palmarès internacional a d’altres modalitats, resultant tercer Carlos 
Hidalgo. A destacar la participació en aquesta categoria de Mireia Boscà, única dona 
del campionat. 
 
Cal assenyalar que els pilots no catalans o sense llicència catalana no puntuen per al 
títol català, si bé se’ls lliuren els trofeus corresponent a cada cursa. 
 

 
 

Joan Sevil, Campió de la classe GP3 i tercer de la categoria GP1. (Foto: M. Mallafré) 
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La segona regata es va disputar a la platja del Regueral de Cambrils (Baix Camp), el 
dia 21 de maig, comptant amb la col·laboració del Club Nàutic Cambrils. Aquesta va 
ser la primera on estaven admeses les motos de la categoria Biplaces. 
 
La participació va ser molt notable, amb pilots procedents d’altres comunitats 
autònomes, tota vegada que aquest torneu és open i poden participar-hi però sense 
opció al títol. Cal destacar la presència del veterà Carlos Rubio, que havia estat 
campió d’Europa de Biplaces el 1994, i encara va ser cinquè a la seva categoria. 
 
David Rodríguez, Jesús Carvajal i Nicolás Lanfranco van ser els millors classificats a la 
classe de les potents motos biplaces. A destacar la participació en aquesta categoria 
de tres dones: Victòria Carré, Marian González i Dafne Sanz. El mateix Rodríguez va 
ser segon a la categoria F4, de motos de conducció dempeus, pràcticament estàndard, 
darrera de Jordi Miquel i davant de Carlos Hidalgo. 
 
A la categoria GP1, amb motos de conducció dempeus molt preparades, va guanyar 
Denis Munnikhuis, després d’una ferma disputa amb Àlex Velasco, resultant tercer 
Joan Sevil, que venia de ser tercer a la regata de Campionat del Món disputada el cap 
de setmana anterior a Sant Antoni de Portmany (Eivissa), si bé en una altre categoria. 
 
A la classe GP3 es va viure una tercera mànega disputadíssima entre Stepan Malov, 
que venia de guanyar la regata del Canal Olímpic, i Lucas Oliver, amb continus 
avançaments que es van decantar a favor d’Oliver. Però a la classificació de la jornada 
Malov només va poder ser tercer degut a una mala sortida a la primera mànega. La 
segona posició va ser per Joan Sevil, que es situava primer a la classificació general 
provisional de GP3 i segon a GP1. 
 
La tercera cursa va tenir lloc a Amposta (Montsià) el dia 16 de juliol. La regata era la 
tercera puntuable per a tres categories de conducció dempeus, GP1, GP3 i F4, però 
també la segona del torneig català per a la categoria Biplaces, per a motos de 
conducció assegut. Al mateix temps la cursa era la segona puntuable per al Campionat 
d’Espanya de les categories GP3 i GP3 Júnior, aquestes dues darreres reservades a 
motos aquàtiques de la marca Yamaha. 
 
Vist que aquesta mena de curses es disputen a un total de tres mànegues per 
categoria, això vol dir que es van disputar un total de 18 mànegues, una xifra que feia 
anys que no es sumava a Catalunya. Tot i així la competició es va resoldre sense 
incidents, en poc menys de cinc hores, la qual cosa indica l’alt nivell de preparació i 
coordinació dels comissaris de cursa catalans. 
 
La regata es va desenvolupar davant de l’incomparable marc del Pont Penjat, en mig 
d’una onada de calor històrica, sota l’organització de la Federació Catalana de 
Motonàutica i el suport de l’Ajuntament d’Amposta, a través de la seva plataforma de 
turisme esportiu,Ports de la Generalitat, el Club Motonàutic Amposta, Yamaha i Jets X. 
 
Una particularitat d’aquesta cursa és que la sortida es dóna llançada, amb uns 
comissaris situats en motos de conducció assegut, en lloc de l’habitual sistema de 
sortida en línia amb les motos parades a la vora de la platja. 
 
De nou la categoria GP3 va ser la més disputada, entre Joan Sevil, Roger Pujol i 
Lucas Oliver, però Oliver va acabar guanyant dues de les tres mànegues i es va 
imposar per només un punt (66 a 65) a Sevil. Pujol es va classificar a continuació. 
Sevil encapçala, però, la classificació general provisional del campionat. 
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La categoria GP1 va ser cosa només de dos pilots: Denis Munnikhuis, que va guanyar 
les tres mànegues, i Àlex Velasco, que va quedar sempre a la seva popa, però també 
en aquest cas Velasco es mantenia al davant a la classificació general provisional.  
 
La categoria F4, reservada a pilots sense palmarès, va resultar també molt disputada. 
El gironí Jordi Miquel es va imposar a Jorge Serra i David Rodríguez. Però Rodríguez 
conserva una important diferència de punts al davant del campionat. 
 
La categoria de Biplaces requereix de grans espais per al seu desenvolupament, raó 
per la qual no va participar aquest any a la primera cursa, disputada al Canal Olímpic 
de Castelldefels, però és també la que té més participació femenina: tres pilots en 
total: Marian González, Victòria Carré i Dafne Sanz. Guanyador de la regata va ser el 
cambrilenc Jesús Carvajal, que va guanyar dues mànegues, mentre que David 
Rodríguez, que també va participar a F4 va guanyar l’altre i va ser segon. El pilot 
alacantí Nicolás Lanfranco va ser tercer. 
 
A les curses de Campionat d’Espanya va saltar la sorpresa quan el veterà pilot català 
Salvador Canet es va imposar sense dificultat a la classe GP3. Canet feia anys que no 
competia en motonàutica, però es un consagrat atleta extrem, amb notables 
participacions a la Titan Desert, per exemple. Darrera seu es va classificar l’andalús 
Kiko Aguilera i l’alacantí Javier Mestre. 
Encara més curiosa resulta la classificació a GP3 Júnior, que va guanyar Ciro Pereyra, 
seguit dels germans bessons Sandro i Diego Aguilera. Una classificació calcada de la 
de l’any passat en aquest mateix lloc. 
 

 
 

David Rodríguez, primer campió de la recuperada categoria Biplaces (Foto: M.Mallafré) 

 
Per a la quarta regata es va estrenar escenari: el Club Nàutic Riba-roja. La cursa va 
tenir lloc el diumenge 25 de setembre a l’embassament de Flix. Va ser en diumenge 
perquè el dissabte 24 s’havia disputat la segona regata puntuable per al Campionat 
d’Espanya de llanxes forabord, de la categoria T-850/GT60. Era el primer cop que en 
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un sol cap de setmana es disputen dues curses motonàutiques tan diferents en un 
mateix lloc. 
 
A la regata de motos aquàtiques només hi van participar models de conducció 
dempeus. Estaven convocades les motos Biplaces, però un canvi al calendari de la 
federació espanyola va fer coincidir les dates i les inscripcions van ser tan minses que 
es va decidir no fer la cursa per a aquesta categoria. 
 
A la categoria GP1 no hi va haver novetat: va guanyar Denis Munnikhuis, seguit 
sempre d’Àlex Velasco. Tercer va ser Joan Sevil. 
 
La categoria GP3 va ser més disputada i divertida per al públic, amb molta disputa 
entre els pilots capdavanters. Sevil va ser el primer classificat, seguit de Roger Pujol i 
de Lucas Oliver, tot i que Oliver va ser desqualificat a la primera mànega per una 
col·lisió. Amb aquest resultat Sevil prenia distància al capdavant de la classificació 
general provisional. 
 
El mateix va succeir a la classe F4, on David Rodríguez va acumular molts punts 
d’avantatge davant de Jordi Miquel, després de guanyar aquí totes les mànegues 
seguit sempre de Miquel. Tercer va ser Rubén Galisteo. 
 
Tots els participants van valorar molt positivament l’organització i el desenvolupament 
de les proves, sobre tot tenint en compte la modèstia del Club Nàutic Riba-roja que va 
fer un gran esforç en aquesta ocasió. 
 

 
 

Àlex Velasco, primer campió de la nova classe GP1. (Foto: M. Mallafré) 

 
La cinquena regata va tenir lloc a l’Ampolla (Baix Ebre) el dia 1 d’octubre, amb el 
suport del Patronat de Turisme de l’Ampolla, la Creu Roja de l’Ampolla i el Club Nàutic 
Ampolla. 
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La cursa es va disputar sobre una mar plana i en un dia pràcticament d’estiu, però amb 
una participació més baixa del que era habitual degut a que diversos pilots es van 
veure afectats per Covid. Això va fer també que els punts en joc fossin menys dels 
habituals, de manera que la classificació general provisional no canvià gaire després 
de la regata. 
 
A la categoria F4 el pilot de La Ràpita David Rodríguez es va imposar al gironí Jordi 
Miquel Cos, seguit de Rubén Galisteo i de Carlos Hidalgo, de manera que  les 
posicions al capdavant de la classificació general provisional no variaren. 
 
A la categoria GP3 les mànegues van ser molt disputades, com ho demostra el fet que 
només mig punt va separar al guanyador, Lucas Oliver, de Joan Sevil. Oliver va 
guanyar les dues primeres mànegues, seguit sempre de Sevil, però Sevil va guanyar 
la tercera, on Oliver només va poder ser tercer. A continuació es va classificar Roger 
Pujol. 
 
A la categoria GP1 hi va haver un gir de guió. Denis Munnikhuis va guanyar sobre 
pronòstic la primera mànega, però es va haver de retirar a la segona per avaria, la qual 
cosa va ficar la victòria en safata a Àlex Velasco, que augmentà així la distància al 
capdavant de la classificació general. 
 

 
 

David Rodríguez a la regata del CN El Balís. (Foto: M. Mallafré) 

 
Finalment, la sisena i última regata puntuable es va celebrar el dissabte 22 d’octubre al 
Club Nàutic El Balís, amb una mica de vent i bastant de mar de fons, la qual cosa va 
obligar als pilots a fer un esforç suplementari, especialment Joan Sevil, que va 
participar a dues categories i va fer un total de sis mànegues, però amb resultats prou 
bons. 
 
A la categoria GP1, recuperada aquesta temporada per agrupar les motos amb més 
prestacions, va guanyar Denis Munnikhuis, seguit d’Àlex Velasco i de Joan Sevil. Amb 
aquest resultat Velasco es proclamà Campió de Catalunya d’aquesta categoria, 
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Munnikuis subcampió i Sevil tercer. Es pot assenyalar que el mateix Velasco ja va ser 
l’últim campió d’aquesta mateixa categoria, quan es va disputar per darrera vegada 
l’any 2015, si bé amb unes altres característiques.  
 
A la categoria GP3 s’havia de produir una sorpresa perquè Sevil no guanyés el 
Campionat, tota vegada que tenia una important diferència de punts sobre el seu 
immediat perseguidor, Roger Pujol. Pujol va guanyar les tres mànegues, però Sevil va 
estar casi sempre a la seva popa i va acabar segon de la jornada i va aconseguir el 
títol. Pujol va obtenir el subcampionat i Lucas Oliver, que no va participar aquí, va 
conservar la tercera posició a la classificació general final. Salvador Canet va ser el 
tercer aquesta ocasió. 
 
A la categoria F4 també es podia decidir el títol entre David Rodríguez i Jordi Miquel, 
però a la primera mànega Miquel va fer un gir en sentit invers i va ser desqualificat, la 
qual cosa deixava la via lliure a Rodríguez sense fer gaires esforços. Qualsevol 
resultat li valia, però va fer primer de la jornada. Miquel va guanyar les altres dues 
mànegues, va ser segon al Balís i obtenia així el subcampionat. Tercer del dia i del 
torneig va ser Carlos Hidalgo, pilot del club organitzador. Rodríguez haurà de pujar de 
categoria l’any vinent  per exigències del reglament. 
 
Pocs pilots van participar als Campionats d’Espanya de les diferents categories de 
motos aquàtiques. El millor resultat va ser el de Jordi Bermúdez, subcampió a la 
categoria Runabout GP2 de Rallyjet, després de les curses disputades a 
Benalmádena (Màlaga), Arcos de la Frontera (Cadis), Cabo de Palos i Mazarrón 
(Múrcia). 
 

 
 

Joan Sevil a la regata de Sant Antoni de Portmany. (Foto: Simon Palfrader) 

 
Només un pilot amb llicència catalana va participar a un campionat internacional de 
motos, va ser Joan Sevil, que va fer-ho a les dues curses puntuables per al Mundial de 
la classe GP4 disputades a Sant Antoni de Portmany (Eivissa), i a Òlbia (Itàlia), 
aconseguint la tercera posició a la cursa d’Eivissa. 
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NÚM PILOT CLUB MARCA
30/IV                            

CANAL

21/V 

CAMBRILS

16/VII 

AMPOSTA

25/IX                     

RIBA-

ROJA

1/X 

L'AMPOLLA

22/X               

BALÍS
DESCART TOTAL

199 VELASCO GARCIA, ÀLEX FCM ZAPATA 65 61 30 60 35 30 30 251

76 MUNNIKHUIS PUJOLAR, DENIS GEN ROSES KAWASAKI …. 70 37,5 75 19 37,5 …. 239

88 SEVIL GENOVES, JOAN MOTONÀUTIC CLUB AMPOSTA YAMAHA 42 52 20 48 26 22,5 20 191

12 GARGALLO SANCHEZ, MIGUEL ANGEL FCM KAWASAKI 32 39 21 39 24,5 21 21 156

14 ANDREU GALLOSTRA, ORIOL FCM YAMAHA 27 29 …. 32 …. 16,5 …. 105

52 MONTALÀ CRUZ, LLUÍS FCM KAWASAKI 36 33 8 11 …. …. …. 88

20 ARMILLAS GUARDIOLA, IGNASI JET MARME YAMAHA 70 …. …. …. …. …. …. 70

99 TOMAS JIMENEZ, JORDI MOTONÀUTIC CLUB AMPOSTA KAWASAKI 40 10 …. …. …. …. …. 50

4 PUJOL ESTAÑOL, ROGER FCM KAWASAKI .... NS …. …. …. …. …. 0

92 BONICH GARCIA, NIL MOTONÀUTIC CLUB AMPOSTA KAWASAKI NS …. …. …. …. …. …. 0

192 GONZÁLEZ SERRA, JORDI CLUB NÀUTIC EL BALÍS KAWASAKI NS …. …. …. …. …. …. 0

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE MOTOS AQUÀTIQUES 2022

CATEGORIA ESQUÍ GP1

 
 
 
 
 
 

NÚM PILOT CLUB MARCA
30/IV                            

CANAL

21/V 

CAMBRILS

16/VII 

AMPOSTA

25/IX                     

RIBA-

ROJA

1/X 

L'AMPOLLA

22/X               

BALÍS
DESCART TOTAL

88 SEVIL GENOVES, JOAN MOTONÀUTIC CLUB AMPOSTA YAMAHA 57 57 65 63 32,5 56 33 298

4 PUJOL ESTAÑOL, ROGER FCM KAWASAKI 50 46 52 60 24,5 75 25 283

11 OLIVER BULTÓ, LUCAS FCM KAWASAKI …. 63 66 41 33 …. …. 203

57 OLIVA SALART, ORIOL FCM KAWASAKI 37 36 33 38 16,5 16 16 161

33 CANET JARA, SALVADOR FCM YAMAHA …. …. 34 40 21 49 …. 144

29 GONZÁLEZ SERRA, JORDI CLUB NÀUTIC EL BALÍS KAWASAKI 31 18 27 33 …. 24 …. 133

20 MALOV, STEPAN JET MARME YAMAHA 60 51 …. …. …. …. …. 111

92 BONICH GARCIA, NIL MOTONÀUTIC CLUB AMPOSTA KAWASAKI 40 32 35 …. …. 0 …. 107

77 CLADERA ALVAREZ, MIQUEL FCM YAMAHA 28 8 …. …. …. …. …. 36

52 MONTALÀ CRUZ, LLUÍS FCM KAWASAKI …. …. …. …. …. 35 …. 35

99 TOMAS JIMENEZ, JORDI MOTONÀUTIC CLUB AMPOSTA KAWASAKI NS …. …. …. …. …. …. 0

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE MOTOS AQUÀTIQUES 2022

CATEGORIA ESQUÍ GP3
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NÚM PILOT CLUB MARCA
30/IV                            

CANAL

21/V 

CAMBRILS

16/VII 

AMPOSTA

25/IX                     

RIBA-

ROJA

1/X 

L'AMPOLLA

22/X               

BALÍS
DESCART TOTAL

32 RODRIGUEZ PAGÀ, DAVID MOTONÀUTIC CLUB AMPOSTA KAWASAKI 56 65 48 75 37,5 65 38 309

8 MIQUEL COS, JORDI FCM KAWASAKI …. 70 70 60 32,5 50 …. 283

16 HIDALGO GIBERT, CARLOS CLUB NÀUTIC EL BALÍS YAMAHA 48 48 33 39 19,5 49 20 217

17 GALISTEO TROYANO, RUBEN FCM KAWASAKI …. 35 39 48 24 24 …. 170

54 SERRA SALOMON, JORGE FCM KAWASAKI 44 …. 65 …. …. …. …. 109

21 FERNÁNDEZ MACARRO, JORGE CLUB NÀUTIC EL BALÍS KAWASAKI 0 28 27 20 …. 29 …. 104

77 CLADERA ALVAREZ, MIQUEL FCM YAMAHA …. 20 30 …. 16,5 32 …. 99

82 ORTA GONZÁLEZ, MARC CLUB NÀUTIC EL BALÍS YAMAHA …. 37 …. …. …. 45 …. 82

101 PERALES COBO, JESUS RFEM KAWASAKI 70 …. …. …. …. …. …. 70

6 OTERO BARGALLO, ALEJANDRO FCM YAMAHA 29 …. 0 33 …. …. …. 62

102 BOSCÀ BALLESTER, MIREIA FCM KAWASAKI 34 …. …. …. …. …. …. 34

99 TORTA RIBAS, JOSEP RAUL CLUB NÀUTIC RIBA-ROJA D'EBRE KAWASAKI …. …. …. 18 …. …. …. 18

379 MUÑOZ ROMERO, DAVID FCM KAWASAKI 13 …. …. …. …. …. …. 13

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE MOTOS AQUÀTIQUES 2022

CATEGORIA ESQUÍ F4

 
 
 
 
 

NÚM PILOT CLUB MARCA

32 RODRIGUEZ PAGÀ, DAVID MOTONÀUTIC CLUB AMPOSTA SEA DOO

64 CARVAJAL ARENAS, JESÚS MOTONÀUTIC CLUB AMPOSTA BOMBARDIER

8 LANFRANCO, NICOLÁS FMM YAMAHA

47 GONZÁLEZ CASELLES, MARIAN CLUB NÀUTIC RIBA-ROJA YAMAHA

6 SANZ LÓPEZ, HÈCTOR CLUB NÀUTIC RIBA-ROJA YAMAHA

77 CARRÉ SENCIANES, VICTÒRIA FCM YAMAHA

21 SAMPER GARCIA, DAVID FCM SEA DOO

46 RUBIO BUONAMISIS, JUAN CARLOS CLUB MOTONÀUTIC AFAC YAMAHA

77 CLADERA ALVAREZ, MIQUEL FCM YAMAHA

6 SANZ LÓPEZ, DAFNE CLUB NÀUTIC RIBA-ROJA YAMAHA

9 ROURE LANAO, ALBERT CLUB NÀUTIC RIBA-ROJA BOMBARDIER

39

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE MOTOS AQUÀTIQUES 2022

CATEGORIA BIPLACES

21/V CAMBRILS 16/VII AMPOSTA
25/IX                     

RIBA-ROJA

65

TOTAL

130

50

49

28

26

8

65

70

48

32

26

10

31

22

10

….

32

….

….

….

11

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

31

22

21

10

120

97

60

52

40

39
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Pel que fa a les regates d’altres modalitats i disciplines, cal destacar la celebració a 
Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre) de la segona regata puntuable per al Campionat 
d’Espanya de la classe T-850/GT60. En aquesta categoria hi participen embarcacions 
monoplaça i monobuc propulsades amb un sol motor forabord. En el cas de les T-850 
es tracta d’un motor de dos temps de fins a 870 cc, generalment de 70 cavalls de 
potència, mentre que a la GT60 els motors són de 4 temps i 60 cavalls, això fa que 
siguin clarament més ràpides les T-850, però cal que competeixin juntes per tal d’anar 
acomboiant un procés de transició cap als motors de baixes emissions. 
 
La cursa es va disputar en quatre mànigues, puntuables les tres millors de cada pilot, 
el dia 24 de setembre, i els únics pilots catalans que hi varen participar van ser els 
germans Icar i Hèctor Sanz. Hèctor va ser segon a casa seva, la qual cosa li va valdre 
el subcampionat final. 
 
La resta del Campionat va tenir lloc a Tui (Pontevedra) el 18 de juny, i Arcos de la 
Frontera (Cadis), el 4 de novembre. 
 

 
 

Sortida d’una de les mànegues de la cursa de Riba-roja (Foto: JM Franch) 

 
Els mateixos germans Sanz van participar a la cèlebre cursa de la “Centomiglia del 
Lario”, a Como (Itàlia), el dia 16 d’octubre, on van guanyar a la seva categoria. 
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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 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. 
 
 
 
 
 
 



                                                                 

                                    Memòria 2022                                

 

 

  
     13 

 
  

 
 
XARXES SOCIALS 
 
La Federació compte amb un lloc a Facebook. Durant l’any 2022 s’han fet 32 
publicacions, les més visitades de les quals han estat les noticies posteriors a les 
curses d’Amposta (1.639 visites) i de Cambrils (1.485 visites).  
 
L’any 2018 la Federació va obrir un compte a Instagram, que té més de 600 seguidors. 
 

 
 
 
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 del Consell Assessor d’aquesta 
associació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/Federaci%C3%B3-Catalana-de-Moton%C3%A0utica-133147563428669/
https://www.instagram.com/federacio.motonautica_oficial/?hl=es
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ELS NOSTRES CLUBS 
 

Seccions i clubs afiliats o adherits a la Federació Catalana de Motonàutica el 2022. 
 
 

 

BARCELONA  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
       t. 93 743 24 09 

  
 

 
       t. 93 664 32 61 
       e. info@portginesta.com 
       w. www.clubmaritimportginesta.com 

 

 
       t. 670 23 43 52 
       e. afac-neu@hotmail.es 

 

 
       t. 93 792 16 00 
       e. info@cnarenys.com 
       w. www.cnarenys.com  

 
       t. 93 384 10 52 
       e. cnbetulo@cnbetulo.com 
       w. www.cnbetulo.com 

 
       t. 93 792 99 00 
       e. pcisneros@cnelbalis.com 
       w. www.cnelbalis.com 

 
       t. 93 632 00 13 
       e. info@clubnauticgarraf.com 
       w. www.clubnauticgarraf.com 

 
       t. 93 815 02 67 
       e. cnv@cnvilanova.cat 
       w. www.cnvilanova.cat 

 
       t. 93 395 53 73 

 
 

 
       t. 93 665 75 49 

 
 

 
       t. 93 221 73 94 
       e. club@maritimbarcelona.org 
       w. www.maritimbarcelona.org 

 
 

 
 
 

 

mailto:info@portginesta.com
http://www.clubmaritimportginesta.com/
mailto:afac-neu@hotmail.es
mailto:info@cnarenys.com
http://www.cnarenys.com/
mailto:cnbetulo@cnbetulo.com
http://www.cnbetulo.com/
mailto:pcisneros@cnelbalis.com
http://www.cnelbalis.com/
mailto:info@clubnauticgarraf.com
http://www.clubnauticgarraf.com/
mailto:cnv@cnvilanova.cat
http://www.cnvilanova.cat/
mailto:club@maritimbarcelona.org
http://www.maritimbarcelona.org/
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GIRONA  

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

 
   CLUB NÀUTIC CALA SALIONS   
   Cala Salions 
   17320 TOSSA DE MAR 

 
   CLUB NÀUTIC EDEN MAR 
   Platja Torre Valentina 
   17252 SANT ANTONI CALONGE 

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

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

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

 
   CLUB NÀUTIC SA RIERA 
   Passeig d’es Racó 
   Platja de Sa Riera 
   17255 BEGUR  

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

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

 
   EMPORDÀ MOTONÀUTIC CLUB 
   Del Far, 1 
   17480 ROSES 

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

 
       t. 972 36 88 18 
       e. club@cncanyelles.com 
       w. www.cncanyelles.com 

 
       t. 972 34 24 50 
       e. info@cncalasalions.com 
       w. www.cncalasalions.com 

 
       t. 972 65 16 91 
       e. cnc@arrakis.es 

 

 
       t. 972 77 00 16 
       e. club@nauticescala.com 
       w. www.nauticescala.com 

 
       t. 972 81 89 29 
       e. cnportdaro@cnportdaro.net 
       w. www.clubnauticportdaro.cat 

 
       t. 972 38 70 00 
       e. nautic@cnps.cat 
       w. www.cnps.cat 

 
       t. 972 62 23 87 
       e. info@cnsariera.com 
       w. www.cnsariera.com 

 
 

       t. 972 32 17 00 
       e. info@clubnauticsantfeliu.com 
       w. www.clubnauticsantfeliu.com 

 
       t. 972 34 22 50 
       e. info@nauticatossa.com 

     
 
 
 
 

 
       t. 972 25 70 03 
       e. secretaria@genroses.cat 
       w. www.genroses.cat 

 

 
 

 

  
  
  

mailto:club@cncanyelles.com
http://www.cncanyelles.com/
mailto:info@cncalasalions.com
http://www.cncalasalions.com/
mailto:cnc@arrakis.es
mailto:club@nauticescala.com
http://www.nauticescala.com/
mailto:cnportdaro@cnportdaro.net
http://www.clubnauticportdaro.cat/
mailto:nautic@cnps.cat
http://www.cnps.cat/
mailto:info@cnsariera.com
http://cnsariera.com/
mailto:info@clubnauticsantfeliu.com
http://www.clubnauticsantfeliu.com/
mailto:info@nauticatossa.com
mailto:secretaria@genroses.cat
http://www.genroses.cat/
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TARRAGONA  

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

 
   CLUB NÀUTIC CAMBRILS 
   Passeig Miramar, 5 
   43850 CAMBRILS 

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

 
   CLUB NÀUTIC RIUMAR 
   Port de Deltebre - Riumar 
   43580 DELTEBRE 

 
   MOTONÀUTIC CLUB AMPOSTA 
   Pontevedra, 3 
   43870 AMPOSTA 

 
   MOTONÀUTIC CAT 
   Cos del Bou, 8 
   43003 TARRAGONA 

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

 
       t. 977 46 02 11 
       e. port@nauticampolla.com 
       w. www.nauticampolla.com 

 
       t. 977 36 05 31 
       e. info@clubnauticcambrils.com 
       w. www.clubnauticcambrils.com 

       
       t. 977 41 62 36 
       e. clubnauticribaroja@hotmail.es 

 
 

       t. 679 516 935 
       e. cnriumar@cnriumar.com 
       w. www.cnriumar.com 

 
       t. 658 897 184 

    
 

 
       t. 977 23 11 13 

 
 

 
       t. 977 24 03 60 
       e. info@rcntarragona.com 
       w. www.rcntarragona.com 

 

 
EMPRESES I INSTITUCIONS COL·LABORADORES 

ADIN 

Ajuntament d’Amposta 

Ajuntament de l’Ampolla 

Ajuntament de Riba-roja d’Ebre 

Canal Olímpic de Catalunya 

Creu Roja de l’Ampolla 

Icar Nàutica 

Jet Pilot 
Jets X 
Patronat Municipal de Turisme i Esports de l’Ampolla 
Ports de la Generalitat 
Unió de Federacions Esportives de Catalunya 
Yamaha 

mailto:port@nauticampolla.com
http://www.nauticampolla.com/
mailto:info@clubnauticcambrils.com
http://www.clubnauticcambrils.com/
mailto:clubnauticribaroja@hotmail.es
mailto:cnriumar@cnriumar.com
http://www.cnriumar.com/
mailto:info@rcntarragona.com
http://www.rcntarragona.com/

