
 

                                    

 

INFORMACJA PRASOWA 

Warszawa, 09 maja 2017 

 

 

Indiana Jones XXL, Komandos, Multirig, czyli rusza 

Runmageddon Wrocław 
 

Już w najbliższy weekend 13 – 14 maja na Torze Wyścigów Konnych Partynice odbędzie się 

Runmageddon Wrocław. Na uczestników czekać będzie wiele wymagających przeszkód, 

między innymi Indiana Jones XXL, Komandos, Zjeżdżalnia, Multirig a także przeprawa przez 

Miasteczko Westernowe. Ponad 5000 uczestników, aby dotrzeć do mety, będzie musiało 

brodzić w błocie, przedzierać się przez gęste krzaki, wspinać się na wysokie ściany, a także 

czołgać pod zawieszonymi nisko nad ziemią zasiekami. Zmierzą się również z przeprawą 

przez rzekę Ślęzę czy z zawodnikami futbolu amerykańskiego – Outlaws Wrocław. Szykują 

się dwa dni świetnej zabawy i aktywności fizycznej w pięknych okolicznościach przyrody 

Parku Klecińskiego oraz Toru Wyścigów Konnych Partynice. 

 

Przez dwa dni imprezy, do wyboru będą aż trzy dystanse, tak aby każdy z uczestników mógł 

wybrać dla siebie najbardziej optymalny bieg. Dla początkujących organizatorzy przygotowali 

trasę Intro (3 km, 15+ przeszkód), na bardziej doświadczonych zawodników, czekać będzie 

Rekrut (6km, 30+ przeszkód) oraz Classic (12km, 50+ przeszkód). Organizatorzy planując trasę, 

przygotowali mnóstwo atrakcji, takich jak np. Indiana Jones XXL, czyli skok na linie zawieszonej 

kilka metrów nad wodą niczym legendarny Harrison Ford. Na tego, kto nie utrzyma w rękach 

liny, czeka przymusowa kąpiel w zimnej wodzie. Sporym wyzwaniem dla zawodników będzie 

pokonanie przeszkody o wiele mówiącej nazwie Multirig. 

Tradycją Runmageddonu jest żywa przeszkoda, która jako ostatnia strzeże dostępu do mety. 

We Wrocławiu w jej rolę wcielą się członkowie drużyny futbolu amerykańskiego – Wrocław 

Outlaws. Będzie to z pewnością nie lada gratka dla fanów tej dyscypliny. Przejście 

utytułowanych i potężnie zbudowanych futbolistów nie jest łatwym zadaniem, ale gdy to się 

uda, satysfakcja z pewnością będzie ogromna. 

„Po raz drugi organizujemy Runmageddon Wrocław na Torze Wyścigów Konnych Partynice. 

Po dotychczas rozegranym tutaj biegu otrzymaliśmy wiele pozytywnych sygnałów na temat 

przygotowanych tras. Fani biegów ekstremalnych, bardzo chwalą sobie możliwość 

wystartowania z boksów konnych. Na przyjeżdżających z całej Polski uczestników czeka  

 



 

                                    

 

niezwykłe doświadczenie. Serdecznie zapraszam również kibiców, dla których także 

przygotowaliśmy wiele atrakcji, a najmłodsi i juniorzy będą mogli sprawdzić się w specjalnie 

dla nich przygotowanym Runmageddon Kids oraz Runmageddon Junior” – powiedział Piotr 

Bałchanowski, Dyrektor Runmageddon Wrocław. 

Dla dzieci została specjalnie dla nich przygotowana trasa w formule KIDS (ok. 1km, 10+ 

przeszkód). Na tegoroczną edycję Runmageddon Wrocław KIDS zapisało się już blisko 500 

dzieciaków. Aby dotrzeć do mety, śmiałkowie, będą musieli pokonać około kilometrową trasę, 

na której napotkają specjalnie dla nich zaprojektowane przez inżynierów Runmageddonu, 

przeszkody, nie mniej wymagające niż w przypadku „dorosłego” biegu. Nie zabraknie „dywanu 

z opon”, znanego głównie z wojskowych torów przeszkód, jak przekonują organizatorzy 

dzieciaki pokonują go szybciej niż komandosi. Dzieci zastanę również jedna z ulubionych 

przeszkód „pajęczynę”. Organizatorzy gwarantują niezapomnianą zabawę przez sport, szeroki 

uśmiech i niezapomniane wrażenia. 

Dzieci startują w dwóch kategoriach wiekowych 4-7 i 8-11 lat (jeżeli dziecko ukończyło 8-my 

rok życia w dniu zawodów musi startować w starszej grupie), godziny startów dla grupy dla 

najmłodszych: 10:15; 11:15; 12:15; 13:15, oraz dla dzieci starszych: 10:45; 11:45; 12:45; 13:45.  

Chętni mogą zgłosić swoją pociechę do biegu za pomocą strony www.runmageddon.pl lub 

bezpośrednio na miejscu w strefie KIDS znajdującej się obok Biura Zawodów.  

Runmageddon Junior to bieg dla nastolatków, którzy na KIDS są za duzi, a za młodzi na 

Rekruta. Trasa liczyć będzie 2 kilometry i 15+ przeszkód mających przetestować młodociane - 

siłę i charakter. Impreza przeznaczona dla uczestników wieku 12-15 lat. Juniorzy startują  

w dniu 13 maja o godzinie 15.00. 

Akcje społeczne - DKMS, Imago 

Runmageddon kontynuuje współpracę z Fundacją DKSM. Jest to realizacja przyjętej od 

początku strategii, wspierania przez Runmageddon potrzebujących. Podczas imprezy, każdy 

chętny będzie miał możliwość zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku. Będzie to 

możliwe na stoisku Fundacji DKMS podczas całego wydarzenia. Każdy uczestnik 

Runmageddonu, będzie mógł uzyskać niezbędne informacje oraz zrobić pierwszy krok  

w stronę pomocy potrzebującym.   

Runmageddon wspiera Dolnośląskie Stowarzyszenie Wsparcia Dla Rodzin Niepełnosprawnych 

Imago. Podczas obu dni eventu, przeprowadzona zostanie zbiórka pieniędzy na wózek dla 

Emilka. Każdy z uczestników, ich bliskich oraz kibiców będzie miał możliwość dołożyć cegiełkę 

aby życie podopiecznego Stowarzyszenia było bardziej komfortowe. 

Na kibiców oczekuje także strefa gastronomiczna oraz strefa EXPO. 

http://www.runmageddon.pl/


 

                                    

 

O cyklu biegowym Runmageddon (www.runmageddon.pl)  

*** 

Runmageddon (RMG) to największy cykl biegów przeszkodowych w Polsce i jeden z liderów rynku europejskiego. Odbywa się w 17 

lokalizacjach rocznie a w 2016 r. udział w nim wzięło ponad 35.000 uczestników. 

Runmageddon zwiastuje koniec ery nudnych biegów ulicznych oferując jego uczestnikom ekstremalne wrażenia. To wydarzenie nastawione 

na dobrą zabawę, do której pretekstem jest wysiłek fizyczny i rywalizacja o miano najtwardszego zawodnika. Uczestnik prąc naprzód wspinają 

się, czołgają, brną w błocie, skaczą, a także mierzą się z wodą oraz ogniem.  Imprezy pod szyldem Runmageddonu odbywają się w formułach 

Intro (3 km i 15+ przeszkód), Rekrut (6km i 30+ przeszkód), Classic (12km i 50+ przeszkód) oraz Hardcore (21km i 70+ przeszkód). 

--- 

 

Kontakt dla mediów 

Aleksandra Bachta 

PR & Event Manager 

Mail: aleksandra.bachta@runmageddon.pl 

Kom: +48 730 908 702 

http://www.runmageddon.pl/
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