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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, tornan-
do-se assim um marco no BTT 
regional e nesta freguesia. A XIII 
edição da Avalanche Raposeira 
2021 está de volta depois do 
cancelamento no ano anterior por 

força da pandemia COVID-19 e 
decorrerá num traçado totalmente 
em terra batida totalizando 5,72 
quilómetros de troço cronometra-
do. Cada atleta terá obrigatoria-
mente de cumprir duas descidas. 
Uma descida de qualificação para 
agrupamento na grelha de partida 
para a final e outra para a XIII 
edição da Avalanche Raposeira.RAPOSEIRA
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Para poderes participar terás de forçosa-
mente garantir previamente a tua inscrição. 
Serão aceites as candidaturas a partir do dia 
01 de Dezembro até às 18horas de Sexta-feira, 
dia 10 de Dezembro. 

faz a tua inscrição



Loja MZBike Bikezone Extreme-Bikes E-Bike Madeira

Sede da Associação de Ciclismo da Madeira

www.avalancheraposeira.com

Para te inscreveres, disponibilizamos diversos locais.

faz a tua inscrição

ou no site



A Avalanche Raposeira é um evento regional e continua a 
ser a detentora do recorde Regional, 203, foi o número de 
atletas em 2013 e 2014. Na última edição, em 2019 tivemos 
186 atletas em prova, em 2020 não foi possível realizar a 
XIII Edição, devido à pandemia COVID-19.





A organização tentará reunir com 
ajuda dos vários patrocinadores, 
um conjunto de prémios para todos 
os participantes da Avalanche 
Raposeira 2021. No aniversário da 
13ª edição, vamos atribuir um 
prémio monetário aos 3 primeiros 
classificados em prova, incluindo a 
classe feminina, sendo estes valores 
definidos mais detalhadamente no 

regulamento particular da prova, 
que será aprovado no final do mês 
de Novembro. Vamos manter 
também o Kit brinde para todos os 
inscritos que será entregue na 
abertura do secretariado. Este ano 
não haverá o habitual jantar con-
vívio para todos os atletas, como 
medidas de prevenção da pandem-
ia COVID-19.
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na vertente BTT desenvolve-se num dos circuitos mais surpreendentes 
e arrebatadores da ilha da Madeira. Tudo preparado ao detalhe. Tudo 
a pensar em ti
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Estamos de Volta!!! Fica atento, pois as surpresas 
continuarão ao virar de cada curva. 
Queremos trazer mais cor, mais adrenalina e no final, 
mesmo que não tenhas obtido o resultado que tanto 
almejaste, certamente quererás repetir a dose. Vamos 
à 13ª edição da Avalanche Raposeira.

fica atento



O evento desportivo será divulga-
do em diversos canais com 
intenção de promover o nome do 
Município Calheta e de igual 
modo a própria localidade Fajã da 
Ovelha onde, Avalanche Raposei-
ra 2021, desenrolar-se-á. A organ-
ização da Avalanche Raposeira 
levará a efeito uma conferência de 
imprensa marcada para acontecer 
em Dezembro, no salão nobre da 
Camara Municipal da Calheta, e 
contará com a presença do Presi-
dente da Câmara Municipal da 
Calheta, Sr. Carlos Teles, Presiden-
te da Junta de Freguesia da Fajã 

da Ovelha, Sr. Gabriel Neto, Presi-
dente da Associação de Ciclismo 
da Madeira, Dr. Rui Almeida, bem 
como a presença do Emanuel 
Pombo, vencedor de onze das 
doze edições da Avalanche Rapo-
seira. 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.

ESTAMOS DISPONÍVEIS PARA 
ESCLARECER QUALQUER 
DÚVIDA QUE POSSA EXISTIR

Ricardo Andrade

962 957 310

andradericardo@live.com

Daniel Pombo

967 991 622

dpx.racing@gmail.com

Facebook Page

facebook.com/Avalancheraposeira2011

avalancheraposeira@hotmail.com
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