Ens trobem davant d’una nova temporada de trials socials del Moto Club MANRESA, aquests trials es van iniciar
al 1972, ha plogut molt des de llavors i molts amants d'aquest esport han crescut i han après molt, alguns arriben a ser
professionals, altres simplement gaudeixen fent aquest esport , així com també, hi ha participants que han deixat la
competició d'elit i han tornat als trials socials simplement per passar-ho bé i gaudir fent algun ‘’0’’.
Bé, després d’aquesta introducció us parlarem del campionat d'aquest any que incorpora alguns canvis. Les
novetats són que té noves categories: una de infantil i una altra de motos clàssiques, ja que volem obrir la porta als
amants d’aquestes motos, farem dues categories la de groc clàssic i la de verd clàssic, amb classificació separada i
també, campionat a part, pensem que pot ser interessant que, els que vulguin gaudir de fer un ‘’0’’ amb una clàssica,
tinguin un campionat per ells de 10 proves també, veurem com va.
També hem reflexionat molt en el tema del nivell de dificultat de les zones, els nostres trials estan etiquetats com
uns trials difícils i això ens ha portat a perdre participació, aquest final de 2018 ja hem afluixat una mica el nivell i sembla
que és força acceptable pels nostres pilots, per tant seguirem en aquesta línea. Tingueu en compte que això no és una
formula exacte i que moltes vegades depèn del terreny de cada poble, per tant, esperem que valoreu les nostres ganes
de fer ho bé. També dir que estem oberts a prendre en consideració qualsevol suggeriment per part dels participants,
sempre que ens ajudi a millorar el nostre campionat.
Res més, us adjuntem els nostres calendaris i cartells, que també trobareu a la pagina web del Moto Club
Manresa, al facebook dels trials Socials del Bages i del Moto Club i al twItter del nostre club. Aquest any potenciarem les
nostres xarxes per fer-vos arribar la informació abans del trial i després també, aprofitant els vostres e-mails que tan
gentilment ens heu facilitat.
ENS VEIEM A ’’CAN TAULÉ’’ EL 3 DE FEBRER.
SALUT I MOLTS ’’0’

