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POR ONDE ANDAM NOSSOS PARCEIROS DO CANAL ESCALADA

BRASIL CYCLE FAIR 2017

PRESENÇA CONFIRMADA – PEDALE COM OSPREY

A Brasil Cycle Fair é referência no mercado
brasileiro de bicicletas.

AMANDA CRISCUOLI

Amanda com apenas 11 anos é uma pequena
menina com um grande amor pela escalada!
Atleta de Escalada Esportiva especialmente
vias e boulders. Escala praticamente desde
que nasceu, pois acompanha seus pais desde
os 3 meses de idade. Começou a escalar e
treinar de uma forma mais profissional aos
6 anos e com isto tem evoluído tanto em sua
vida como no esporte.
Atualmente é a mais jovem brasileira (homem/
mulher) a mandar uma via de 8o. Grau (10
Anos - 2016) e 7o Grau (9 Anos - 2016) em

rocha e possui diversas conquistas em
campeonatos pelo Brasil.
Já viajou para vários lugares no Brasil e no
mundo para escalar e acredita que cada
viagem a torna uma pessoa melhor. As
pessoas, os novos amigos, tudo é incrível
para ela.
Amanda recebeu para seu uso as mochilas
OSPREY Tempest 9 e OSPREY Tempest 16,
além do reservatório de 1.5 litros. Criscouli
é nossa represente no grande universo da
escalada.

Site: www.amanda.esp.br
Facebook: www.facebook.com/AmandaCriscuoli/
Instagram: https://www.instagram.com/amandacriscuoli/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC_VnwpQEuonqLIB9Hgm_IYw

INDOMIT BOMBINHAS

Consolidada como o principal evento
do segmento na América Latina, a feira
reúne em um único local os principais
fabricantes, distribuidores, importadores,
lojistas, atletas e os apaixonados pelo
universo bike.
O novo formato da Cycle Fair conta com
uma área externa aberta para o público
apreciar e comprar produtos; e a outra
novidade é a última etapa da copa
Internacional Levorin de MTB, entre outras
atrações.

FEED: DIVULGADORES OSPREY
EMBAIXADORES E PARCEIROS

Amanda Criscouli – fez um vídeo escalando
a via Força Extrema - Gruta da 3ª Légua em
Caxias do Sul-RS
Gabriel Tarso – viajando o Brasil para
gravação da nova série de TV para o Canal
OFF
Jonatha Jünge – está reconhecendo e
explorando as trilhas de MTB, em especial
em Fatbike nos trechos nevado do entorno
do Vulcão Villarica.
Marcelo Florentino Soares – ganhou a 3ª
colocação geral na prova Red Bull TransSiberian que aconteceu na Rússia.

19 DE AGOSTO

A Osprey Brasil esteve na cidade de
Bombinhas-SC apoiando a 9ª edição da
Indomit; além da disponibilidade das mochilas
Osprey para Trail Running sendo vendidas na
loja oficial da Indomit. Estavam disponíveis
para venda as mochilas DURO, DYNA e REV,

além dos acessórios de hidratação Osprey.
Alguns atletas compraram e testaram a
mochila nessa prova. Monica Morais, que
trabalha em nosso marketing também
testou a DYNA 1.5 no percurso de 12k.

Raissa Zortea – treinando firme para seu
próximo desafio UTMB ULTRA-TRAIL DU
MONT-BLANC na França

Sendo uma das provas de Trail Running
mais conhecidas da América do Sul e
Central, essa edição desafiou atletas
para 12k, 2x21k ou 42k em meio a
paisagens exuberantes das praias da

região, muitas trilhas em Single Track,
asfalto e costões. Depois da premiação
ainda teve a Indomit Fest que sempre
arrasa juntando todos os indomáveis
para uma grande comemoração.

ALEXANDRE SANTIAGO

Também tivemos a presença do nosso atleta
Alexandre Santiago que se desafiou para a
maratona de 42k e ficou em 2º lugar em sua
categoria.

