


A I Edição da Avalanche Raposeira surgiu em 2008 e já 
nesse mesmo ano contou com um número de 72 atletas 
inscritos. Desde essa data tem vindo sempre a crescer 
uma média de 20 atletas ao ano, tornando-se assim um 
marco no BTT regional e nesta freguesia. A X edição da 
Avalanche Raposeira 2017 decorre num traçado total-
mente em terra batida totalizando 5,72 quilómetros de 
troço cronometrado. Cada atleta terá obrigatoriamente 
de cumprir duas descidas. Uma descida de qualificação 
para agrupamento na grelha de partida para a final e 
outra para a X edição da Avalanche Raposeira.
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inscrições
Para poderes participar terás de forçosamente garantir previamente a 
tua inscrição. Serão aceites as candidaturas a partir do dia 1 de 
Dezembro até às 18horas do dia 15 de Dezembro. Para te 
inscreveres, disponibilizamos diversos locais: Loja MZBike, Bikezone, 
Extreme-Bikes, na sede da Associação de Ciclismo da Madeira e 
online em www.avalancheraposeira.com.



PRÉMIOS
A organização tentará reunir 
com ajuda dos vários patroci-
nadores, um conjunto de prémi-
os para todos os participantes 
da Avalanche Raposeira 2017. 
No aniversário da décima 
edição vamos atribuir um Prise 
Money aos 3 primeiros classifi-
cados e vamos devolver o valor 
da inscrição até ao décimo 

classificado. Este Prise Money 
também é para a categoria 
feminina. Estes valores estarão 
definidos mais detalhadamente 
no regulamento particular da 
prova que será aprovado no 
final do mês de Novembro. 
Haverá igualmente um jantar 
convívio para todos os competi-
dores em ação.



A Prova mais espetacular do ano na 
vertente BTT desenvolve-se num dos circu-
itos mais surpreendentes e arrebatadores 
da ilha da Madeira. Tudo preparado ao 
detalhe. Tudo a pensar em ti.





O evento desportivo será divulgado em diversos 
canais com intenção de promover o nome do 
Município Calheta e de igual modo a própria locali-
dade Fajã da Ovelha onde, Avalanche Raposeira 
2017, desenrolar-se-á. A organização da Ava-
lanche Raposeira levará a efeito uma conferência de 
imprensa marcada para acontecer no dia 15 de 
Dezembro, pelas 11h00, no salão nobre da 
Camara Municipal da Calheta, e contará com a 
presença do Presidente da Câmara Municipal da 
Calheta, Sr. Carlos Teles, Presidente da Junta de 
Freguesia da Fajã da Ovelha, Sr. Gabriel Neto, 
Presidente da Associação de Ciclismo da Madeira, 
Dr. António Alves, bem como a presença do Ema-
nuel Pombo, vencedor de todas as edições da Ava-
lanche Raposeira. A organização contratará um 
média partner para cobertura de todo o evento. 
Prevê-se também que a RTP-M, Rádio Calheta e um 
vastíssimo leque de órgãos de comunicação escrita 
generalista e especializada marque presença.

PROMOÇÃO





A Avalanche Raposeira é um evento regional e 
continua a ser a detentora do recorde Regional, 
200, foi o número de atletas em 2013 e 2014. 
Na última edição tivemos 157 atletas inscritos.

As surpresas continuarão ao virar de cada curva. Esta 
décima edição, será completamente diferente daquilo que 
possas alguma vez ter imaginado. Vamos ter mais cor, mais 
prémios, mais brindes e no final, mesmo que não tenhas 
obtido o resultado que tanto almejaste, certamente quererás 
repetir a dose. Vamos à décima.
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“Parabéns por estes 10 anos de Avalanche! É com muito 
orgulho que ano apos ano participo nesta que se tem 
tornado uma prova de referência e um exemplo na ilha 
da Madeira! Nesta edição, com certeza que poderemos 
contar, mais uma vez, com muita animação, novidades e 
espirito de convívio entre todos. Encontramo-nos em 
Dezembro!

 (Emanuel Pombo, Vencedor das 9 edições da Avalanche Raposeira)

emanuel pombo

ESTAMOS DISPONÍVEIS PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA QUE POSSA EXISTIr.

 RICARDO ANDRADE

Telemóvel

962957310

Email

andradericardo@live.com.pt 

DANIEL POMBO

Telemóvel

967991622

Email

dpx.racing@gmail.com

FACEBOOK PAGE

Link

www.facebook.com/Avalancheraposeira2011

Email

avalancheraposeira@hotmail.com



WWW.AVALANCHERAPOSEIRA.COM


