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Wyjazd planowany był od dłuższego czasu i po małych problemach związanych z transportem 

udało się wyruszyć w drogę do Areches-Beaufort. Francja uraczyła nas tym na co czekaliśmy od 

listopada, czyli słońcem i śniegiem.

 

 

 Resztę dnia poświęciliśmy na zakwaterowanie oraz zapoznanie z nowym terenem. Wrotkowy 

poranek przywitał nas gęstymi chmurami i ciągłym opadem śniegu więc bez dłuższego namysłu 

wyruszyliśmy na rekonesans i zjazdy w 40 centymetrowym puchu. 

 



 Środa była początkiem zmagań seniorów więc korzystając z okazji poszedłem dopingować 

zawodników na przedostatniej przepince przed metą. 

 

  

Kolejnego dnia planowałem delikatne rozruszanie przed piątkowym startem ale piękna pogoda i 

warunki śniegowe pokrzyżowały moje plany i przekonały do dłuższej i szybszej wycieczki.  

 

 

 

 



Piątkowe zmagania juniorzy oraz kadeci rozpoczęli 30 minut po starcie seniorów. Etap miał 

ponad 15 kilometrów długości i prowadził w dużej części terenem osłoniętym przez las. Trasa 

składała się z dwóch wymagających podejść i zjazdów a także długiego na ponad 2 kilometry 

trawersu zboczem doliny. Na metę dotarliśmy po 2 godzinach 12 minutach zadowoleni z 

ukończenia etapu i dotarcia do mety w całości.  

 

 

Mieliśmy czas na jedzenie i wypoczynek. 

Sobotni etap zaczęliśmy o godzinie 8:30 po wjechaniu kolejką na wysokość 1700m. W czasie 

rozgrzewki mogliśmy podziwiać Mont Blanc oświetlony pierwszymi promieniami słońca. Trasa 

wiodła tym razem głównie po otwartych przestrzeniach ze zjazdami w stromych, szerokich 

żlebach wypełnionych wciąż świeżym śniegiem ^^ Tego dnia samopoczucie wyraźnie dopisało, 

zarówno zjazdy jak i podejścia szliśmy z niespodziewaną świeżością. Na metę wjechaliśmy z 

czasem 1:57 plasując się na 21 miejscu w kategorii juniorów. 



 

Startowałem w parze z Bułgarskim kolegą Ivanem Tanchevem finalnie zajmując 24 lokatę w 

kategorii. Po zawodach z racji przepięknej słonecznej pogody wybraliśmy się na bonusową 

wycieczkę. Najbardziej niesamowitym elementem tych zawodów okazała się atmosfera. Tłumy 

ludzi kibicujących na trasie a także masa pozytywnej energii bardzo mocno pomagały w czasie 

wyścigu. Serdecznie polecam start w Pierra Menta oraz kibicowanie na trasie. Mam nadzieję że 

w najbliższych latach uda mi się powrócić tym razem już na pełna trasę. 

Mateusz Knap 

 


