GRUPO A
(de menor a maior puntuación)
200 puntos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Traer a Agustín (Mourín) vestido de cazador no Jeep e cos cans.
Que veña Venancio de Petís co botiquín e a botella de auga milagreira.
O coitelo máis grande.
A maior restra de chourizos.
Que apareza Rodil cunha foto dos seus autocares.
Que veña Eugenio de Valverde con 6 ferramentas de carpinteiro.
Que veña Víctor do Sabelo cunha enciclopedia de caza ou pesca.
O corno máis grande.

500 puntos
9.
10.
11.
12.

Que veña Potes co pelo tinguido de cor azul.
A tortilla de patacas máis grande.
Que veña a Motobomba do Concello de Riotorto.
Que veña un coche oficial de calquera concello (excepto o da proba
anterior).
13. Que apareza un tractor cunha cisterna.
14. Para quen traia á persoa de maior idade.
15. Que Inocente da carnicería pase conducindo o coche de rallyes de
Venancio.
16. Que sone “Europe’s Living a Celebration” no bar de Miguel.
17. Que Orlando prepare un café no bar de Miguel.
18. Que apareza Marité de Vega con 20 cartóns de tabaco.
19. Que Ofelia nos recite un poema.
20. Que estea Generoso de Espasande de Abaixo sentado nunha silla no adro
da igrexa durante 10 minutos.
21. Que Canto nos traia unha tarta de Riotorto.
22. Que veña o camión do gasóleo do Louro.
23. O peluche máis grande.
24. Que José Luis de Carrau e o Rivas se poñan a xogar á escoba no adro da
igrexa.
25. Que teñamos a Queles sentada e calcetando no adro e tapada cunha manta
a cadros.
26. Que Chelo baixe tódalas macetas que ten Ángeles nos balcóns para o muro
do adro.
27. Que apareza Fernando de Bureira cun billete de 500 €.

1.000 puntos
28. Que apareza un taxi no que vaian tres taxistas.
29. Conseguir que pase pitando pola praza un camión de butano.
30. Que veñan no Panda verde de Sandra dúas persoas a escoller entre
Cuadrado, Enio, Sandra, Luis o Gordo e Carpa.
31. Que baixe o corresponsal do Progreso (Castelo de Pastoriza) a facer unhas
fotos da xincana.
32. Que veña un coche de autoescola.
33. Que Manolo o do bar América pase por diante da igrexa co remolque “Juan
e Bea”.
34. Que suba Xilo da Grova coa pala.
35. Que Joseín da Ferrería dea uns pases taurinos.
36. Que Conchita nos veña toma-la tensión.
37. Que Evelia apareza con rulos, zapatillas e bata.
38. Que apareza Benedicto cun saco de pienso.
39. Que veña García coa grúa.
40. Que Ramón do Caminero veña cunha segadora.
41. O bico de maior duración.
42. Que apareza un rapaz conducindo un coche de batería.
43. Que veña o Arrieiro cun candelabro.
2.000 puntos
44. Que veña o cura de Órrea.
45. Que nos envíen un saúdo dende a Radio Galega entre as 18:15 e as 18:45
horas.
46. Que veña unha parella da Garda Civil (sen malos rollos).
47. Que D. Vicente lea o Conxuro da Queimada co hábito posto.

GRUPO B
(de menor a maior puntuación)
100 puntos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Dous cencerros.
Que poñan a funcionar unha motoserra no adro.
Dúas rodas de coche.
Tres persoas con casco.
Tres diccionarios de idiomas diferentes.
Dous yo-yos funcionando a un tempo.
Dúas peonzas.
Dúas pipas (de fumar).
Cinco cinzeiros con distinta publicidade.
Dúas gadañas.
Tres cámaras de fotos.
Cinco LP’s de vinilo.
Dez móbiles distintos.
Tres abanicos.
Unha armónica.
Un avión (de xoguete).
Cinco pares de sandalias.
Tres ferraduras.
Tres brúxulas.
Dúas sombrillas de terraza.
Unha cazadora de aviador de coiro (“Top Gun”).

200 puntos
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Os tres primeiros carteis da festa da Croa.
Dúas canicas de pedra, dúas de ferro e dúas de cristal.
Tres soldadiños de chumbo.
A pegatina marela de “Se a Riotorto chegas, amigo levas”.
Facer malabares durante trinta segundos.
Catro nen@s de menos de cinco anos.
Un carnet de conducir de antes de 1.950.
Dez ases iguais da baraxa.
Unha peceira cun mínimo de dous peces.
Tres moedas de 1 € de tres países distintos.
Unha Mobylette.
Dous calzoncillos longos.
Un Wonderbra.
Tres caixas de supositorios diferentes (e sen usar).

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Dúas películas porno.
Un telescopio.
Unha foto de Ben Laden.
Un electrodoméstico Moulinex.
Unha canasta, unha raqueta e uns patíns.
Unha TV.
Un caza-volvoretas.
Unha Nancy.
Unha restra de allos.
Cinco cadros do curso de pintura.

500 puntos
46. Catro persoas con indumentaria do Obradoiro de Emprego.
47. Montar un tendal cun sostén, unhas bragas, uns calcetíns a cadros e uns
calzoncillos.
48. Por cada coche de máis de 25 anos de antigüidade.
49. Dous coellos.
50. Unha cabeza de cocho.
51. Dúas vacas.
52. Tres fotos de Operación Triunfo.
53. Un Corán.
54. Un mapa no que apareza o illote Perexil.
55. Un cabalo.
56. Un barril de cervexa.
57. Unha foto de voda dos pais daqueles que se van casar no mes de agosto.
58. As cinco camisetas da festa da Croa.
59. Unha vídeo-consola.
60. Unha botella de Mirinda.
61. Que estean vinte persoas agachadas e aplaudindo no adro durante dez
segundos.
62. Un WC.
63. Unha grade.
64. Un mapa do antigo Reino de Galiza.

