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Mielno – idealne miejsce na majówkę 
nad morzem, zwłaszcza że akurat 
odbywała się tutaj już trzecia edycja  
jednego z niewielu rajdów Cross 
Country na plaży.

Było to dokładnie nad Kanałem Jam-
neńskim, pomiędzy dwiema nad-
morskimi miejscowościami - Łaza-
mi i Mielnem. MX-Koszalin już po raz 
trzeci zorganizował tą pierwszą i je-
dyną w Polsce imprezę okrzyknię-
tą mianem Polskiego Dakkaru. To 
ogromnie przedsięwzięcie, poprzez 
unikatową scenerię i niezwykły cha-
rakter, budzi coraz większe zaintere-
sowanie. Dla zawodników z Polski i 
Niemiec była to jedyna okazja żeby 
pojeździć legalnie motocyklem po 
plaży, a dla widzów niezapomnia-
ne widowisko. W pierwszej edycji 
(Mistrzostwa Polski Cross Country, 
Puchar PZM Cross Country) wzię-
ło udział około 170 zawodników; w 
drugiej (Mistrzostwa Polski Strefy 
Zachodniej Cross Country) wystarto-
wało około 160 zawodników; w tym 
roku pojawiło się około 400 startu-
jących. Polski Dakkar są to zawody, 
które charakterystyką przypominają 
słynny rajd Le Touquet, jeden z naj-
większych, a zarazem najtrudniej-
szych w Europie wyścigów quadów i 
motocykli. Mamy nadzieję, że Polski 
Dakkar już niedługo będzie się cie-
szył podobną międzynarodową sła-
wą.

Teren udostępniony dzięki uprzej-
mości prywatnego właściciela – FIR-
MUS – jest unikatową lokacją w ska-
li całego kraju, bowiem trudno w pa-
sie nadmorskim wyprowadzić choć-
by na spacer czworonoga a co do-
piero urządzić zawody motorowe. 
Na przejazdy po plaży i po będących 
pod ochroną wydmach wyraziły zgo-
dę Urząd Morski w Słupsku i tamtej-
sza organizacja ekologiczna, w in-
nym przypadku nie byłoby to moż-
liwe.
W pasie przybrzeżnym, w kopnym 
piasku zawodnicy zmierzyli się ze 
swoimi słabościami i trudem 8 kilo-
metrowej pętli piaszczystego i krę-
tego toru, prowadzącego przez po-
przecinaną szykanami plażę i zróż-
nicowany teren położonego za wy-
dmami dawnego poligonu wojsko-
wego. Poza ogromną ilością zakrę-
tów w głębokim piachu, na zawodni-
ków czekały niezliczone muldy a na-
wet skok na plaży specjalnie usypa-
ny przez organizatora, poza tym po-
jawił się również przejazd przez wy-
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dmy i stary bunkier. Ogromne pręd-
kości na odcinku plaży, zalewanej 
wzburzonym morzem stworzyły nie-
zwykłe widowisko. Jak się okazało, 
przeszkody specjalnie usypane na 
plaży stanowiły niemałe wyzwanie 
dla słabszych zawodników, dla lep-
szych było to urozmaicenie i czysta 
przyjemność. Nie obyło się jednak 
bez trudności – w nocy wiatr spo-
wodował przypływ i część zbudowa-
nych przez organizatora atrakcji na 
trasie zalała i zniszczyła woda. Gdy-
by następnego dnia woda nie cof-
nęła się, trasa byłaby nieprzejezdna. 
Na szczęście rano powróciła idealna 
pogoda i udało się naprawić straty 
wyrządzone przez morze.

Jazda motocyklem po piasku jest tak 
ekstremalnie trudna zarówno tech-
nicznie jak i kondycyjnie, że wielu 
zawodników miało problemy już w 
pierwszym zapoznawczym okrąże-
niu. Część z nich nie ukończyła trwa-
jącego 1,5 godziny wyścigu. Piasek 
uczy pokory – trudno szukać na in-
nych imprezach tak brawurowych 
upadków, paciaków  i częstych gleb. 
Kilku śmiałków, mocniej trzymają-
cych gazu pogrzebało swoją  szan-
sę na walkę o wynik niedostatecz-
nie tankując motorki, które nieste-
ty w takich warunkach spalały pali-
wo jak czołgi. Nieznacznie łatwiej je-
chało się kierowcom quadów, któ-
rzy równie licznie odwiedzili Miel-
no. Wprawdzie „sztuki” nie ponosi-
ły ich  tak jak w niektórych przypad-
kach motory, ale za to czekały na 
nich inne atrakcje.  Samo wyprze-
dzanie  na tak szerokich maszynach 
sprawiało ogromny problem w nie-
których, szczególnie wąskich frag-
mentach trasy i patrząc z perspek-
tywy kierowcy jednośladu, ciężko 
wyjść z podziwu. 
Pierwszego maja w Pucharze Pol-
ski motocykli wygrali Mariusz Cza-
chor (klasa E2/E3), Mariusz Wójcik 
(klasa E1), Tomasz Cymerman (ju-
nior), Grzegorz Amilianowicz (wete-
ran) oraz Dawid Sierżant (młodzik). 
W wyścigach quadów Łukasz Łaska-
wiec (2k) i Henryk Cieślak (4k). W 
Pucharze Mielna wygrał Józef Sawic-
ki (open).
 
Drugiego maja w Mistrzo-

stwach Strefy Polski Zachod-
niej pierwsze miejsca zajeli: 
Trojan Małachowski (quad 2K), Ma-
riusz Sipa ( quad 4K), Wojciech Dum-
ke (amator), Wojciech Pronobis (ju-
nior), Sebastian Banaś (licencja), Pa-
weł Meres (weteran), Adam Olczak 
(weteran licencja) oraz Dawid Sier-
żant (młodzik).

Organizacja tegorocznego „Polskie-
go Dakkaru” to największe osiągnię-
cie w historii klubu „Mx-Koszalin”. 
Jadący z numerem 125 Sebastian 
Banaś, który zdobył pierwsze miej-
sce w Mistrzostwach Strefy w klasie 
Licencja powiedział po zawodach, 
że choć bardzo wymagająca, to jaz-
da po plaży sprawiała mu najwięcej 
radości i z niecierpliwością czeka na 
kolejne zawody w Mielnie. Jestem 
przekonana, że większość zawod-
ników podziela tę opinię a po za-
wodach pozostały tylko pozytywne 
wrażenia. Mamy wielką nadzieję, że 
dopóki nie powstaną w tym miejscu 
apartament owce, będą odbywały 
się koleje edycje Polskiego Dakkaru.
Wiemy, że już lada dzień rozpoczną 
się przygotowania do edycji czwar-
tej.  Już teraz gorąco polecamy ten 
rodzaj „wypoczynku”. 

Szczególne podziękowania od or-
ganizatora dla sponsorów, bez 
których ciężko byłoby zorganizo-
wać tej rangi imprezę. Sponso-
rem głównym tegorocznych za-
wodów był BeFast.pl i BullRacing. 
Dziękujemy za wsparcie fir-
mom - dealerowi motocykli Bogu-
sławski; tartakowi Matysz-drew,   
producentowi domów drewnia-
nych Wako-domy, dealerowi czę-
ści samochodowych Autoblach,  
zaopatrzeniu gastronomicznemu - 
firmie Erkan i Makro Cash&Carry, 
producentowi odzieży PLNY,  oraz 
firmie BudProjekt. 
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