HAPPY NIGHTS

La prova Happy Nights es durà a terme entre els dies 6 i 7 de setembre,
començarà a les 10 de la nit i s’acabarà de matinada, serà una excursió per fer
amb cotxe on tothom hi podrà participar, no tindrà cap vessant competitiva, sinó
més aviat, serà una prova contra un mateix.
El desenvolupament consistirà en trobar una sèrie de controls col·locats per
Manresa i rodalies gràcies a unes pistes que s’hauran donat als participants,
els quals també, hauran d’aconseguir objectes, també anteriorment demanats i
que, en cas de no portar-los, tindran una penalització en punts.
Hi hauran unes proves addicionals d’habilitat i memòria com: Slot Ninco,
piscina, gimcana, mecànica i memòria. Totes aquestes proves traduïdes a
punts, marcaran el guanyador de la mateixa.
En cas de renúncia a alguna d’aquestes proves es penalitzarà, incrementant la
puntuació, amb un mínim de 150 punts, la quantitat variarà en funció de la
dificultat de la mateixa. El guanyador serà el que tingui menys punts
La sortida es farà al Bar Xavi, on també es donarà un entrepà i una beguda.
Pels veterans, menuts i públic en general, de les 19:00 a les 22:00h. hi hauran
unes proves de slot Ninco, que no seran puntuables per la prova de nit.
Es donaran obsequis als guanyadors de cada prova a part de la classificació
final. L’esdeveniment quedarà conclòs amb un sopar/esmorzar.
Aquesta prova és una col·laboració del Bar Xavi en motiu del seu 10è
aniversari, al qual li volem agrair, com també ho volem fer amb els altres
col·laboradors: Box Bages, Benzinera Low Cost Fuel, Slot Ninco,
Rocòdrom Can Romi, Sadicarn, Golf Oller del Mas, Damm, Coca-Cola.
El preu per participant serà de 15 euros, i se li donarà un pin, una samarreta,
l’entrepà de la sortida i la botifarrada final. Les inscripcions s’hauran d’enviar al
Moto Club Manresa per correu electrònic o telèfon i caldrà fer-les abans del 30
d’agost, les places seran limitades. Ho necessitem abans d’aquesta data per
poder tenir el premis necessaris i els controls d’organització.
El nostre mail és: motoclub@motoclubmanresa.com i els telèfons són: oficina i
fax – 938723620, Francesc López – 625529337, Emili Panosa – 625529338,
German Valverde – 685834633.
Esperem que aquesta prova la trobeu engrescadora i us hi apunteu, així ens
acompanyareu en aquest esdeveniment divertit que servirà de cloenda a la
Festa Major de Manresa.

