
PIERRA MENTA 2012 – TOUR DE FRANCE SKIALPINIZMU 

 

W dniach 15 – 18 marca 2012 odbyły się w rejonie Rhône-Alpes (wschodnia Francja) bez wątpienia 

najtrudniejsze i  najbardziej prestiżowe zawody skialpinistyczne naszej planety – słynna Pierra 

Menta.  

 

Zawody te zaliczane są do elitarnego grona The Big Race (trzymając się nomenklatury rowerowej – 

kolarskiego cyklu Pro Tour) wraz z Trofeo Mezzalama, Adamello Ski Raid i Tour du Rutor we 

Włoszech oraz Patrouille des Glaciers w Szwajcarii.  

 



Tegoroczna Pierra Menta została rozegrana już po raz 27, a wśród ponad 200par (organizator 

corocznie ze względów bezpieczeństwa ogranicza liczbę startujących) wystartowały do tej morderczej 

rywalizacji również 4 teamy z Polski. Nasz kraj reprezentowały Magdalena DEREZIŃSKA – 

OSIECKA w parze z Klaudią TASZ (pierwsza polska para kobieca, która ukończyła zawody) oraz 

ratownicy TOPR-u: Andrzej MARASEK z Grzegorzem WIERCIOCHEM i Jakub BRZOSKO – 

ten ostatni w teamie z  Markiem DZIUBASEM oraz zawodnicy KS Kandahar: Marek KILARSKI 

w parze ze Zbigniewem ORŁOWSKIM.  

 

Zawodnicy podczas czterodniowych zmagań pokonywali odpowiednio: 2652m, 2735m, 2542m oraz 

1734m stromych, bardzo technicznych podejść zakosami oraz eksponowanymi skalno-śnieżnymi 

graniami.  

 



Cechą charakterystyczna tych zawodów są również extremalnie trudne, terenowe zjazdy 

poprowadzone żlebami i gęstymi lasami, wymagające od zawodników bardzo dobrej techniki, 

wytrzymałości oraz pewności w zjeździe. O trudności trasy świadczyć może bez wątpienia fakt, żę 

rywalizacji w tym roku nie ukończyło aż 27 zespołów. 

 

Wśród zespołów kobiecych rywalizacja okazałą się bardzo zacięta. Trzy etapy wygra zespół francusko 

– szwajcarski: Laetitia ROUX / Sèverine PONT COMBE zajmując ostatecznie druga lokatę (czas 

łączny - 12:26:37).  

 



Zwyciężyły niezwykle doświadczone i utytułowane zawodniczki ze słonecznej Italii: Roberta  

PEDRANZINI / Francesca MARTINELLI z czasem - 12:22:51 (tylko 3minuty i 46sekund 

przewagi nad drugim zespołem). Trzecia lokatę ze stratą już ponad 1 godziny i 20 minut wywalczyły 

zawodniczki szwajcarskie Mireille RICHARD i Gabrielle MAGNENAT. 

 

Podium w klasyfikacji mężczyzn zdominowali zawodnicy włoscy. XXVII Pierra Mente wygrali ze 

znakomitym czasem 09:41:57 - Lorenzo HOLZKNECHT i Manfred  REICHEGGER uzyskując 

nieco ponad 3 minuty przewagi nad kolejna parą włoską: Denis TRENTO / Matteo EYDALLYN.  

 

 



Na najniższym stopniu podium (pomimo zwycięstwa w 3 i 4 dniu) rywalizację zakończył zespół 

włosko – francuski Pietro LANFRANCHI i William BON MARDION tracąc do zwycięzców 

niespełna 4,5 minuty. 

 

Polscy zawodnicy osiągnęli następujące rezultaty: 

7 miejsce: Magdalena DEREZIŃSKA – OSIECKA / Klaudia TASZ – 16:05:36 

131 miejsce: Andrzej MARASEK / Grzegorz WIERCIOCH – 15:34:19 

143 miejsce: Marek KILARSKI / Zbigniew ORŁOWSKI – 16:15:02 

Jakub Brzosko i Marek Dziubas na skutek kontrowersyjnej decyzji sędziów zostali zdyskwalifikowani 

po pierwszym dniu rywalizacji. 

 

Marcin Zwoliński 

 

 

 

 


