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Do boju! Ten okrzyk w Runmageddonie ma już podwójne znaczenie 

- ponad 100 żołnierzy z batalionowej grupy bojowej NATO  

walczyło w Ełku z przeszkodami! 

 
Ełcki Runmageddon przejdzie do historii już nie tylko jako kolejny z cyklu największych biegów  

z przeszkodami w Europie. Przede wszystkim zapisze się on w pamięci ponad 100 osobowej 

wielonarodowej grupy bojowej NATO, stacjonującej w Polsce od wiosny tego roku, oraz 

wszystkich, którzy byli tego dnia w Ełku na Runmageddonie. Ponad 2 tysiące uczestników, co 

najmniej drugie tyle kibiców, to rozpoczynający się mocnym akcentem sezon wakacyjny na 

Mazurach. To, co się działo na starcie, na trasie i na mecie przekraczało czasem zwykłą wyobraźnię 

– walka ze sobą, determinacja, odwaga, bojowość, no i euforia.  

 

Opanowany przez runmageddończyków Ełk w miniony weekend (23 - 25 czerwca) niczym nie 

przypominał spokojnego miasta, które powoli budzi się do wakacyjnego życia – najgorętszego okresu 

dla tego regionu Polski. Kierowcy, rowerzyści, piesi, przyjezdni i mieszkańcy mieli okazję nie tylko 

zauważyć, że w mieście dzieje się coś ‘dziwnego’, ale mogli też spróbować swoich sił w biegu i przy 

tym spędzić ekstremalny weekend.  

Dowodem na to, że Runmageddon to hardcore, dla ludzi odważnych i z charakterem jest to, że w 

mazurskiej edycji ekstremalnego biegu z przeszkodami 2017 wystartowali też amerykańscy i brytyjscy 

żołnierze z batalionowej grupy bojowej NATO stacjonujący na co dzień w Bemowie Piskim. Ekipa 

NATO liczyła ponad 100 osób i zmagała się z trasą CLASSIC (12 km, 50+ przeszkód). W skład 

wielonarodowej grupy bojowej wchodzą żołnierze z USA, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji. Poza 

tak silną brygadą na trasie, można było spotkać też Spiderman’a i jeszcze wielu innych bohaterów nie 

tylko z filmów, ale z życia. W biegu brał udział tradycyjnie już Prezydent Miasta Ełku – Tomasz 

Andrukiewicz. 

- Ci żołnierze to twardziele, więc jak tylko dowiedzieliśmy się, że w Ełku będzie tak interesujący i znany 

bieg z przeszkodami, to nie było innej możliwości, żeby nie zaproponować im w nim udziału. Choć na 

co dzień mają solidne treningi, to naturalną sprawą była ich chęć zmierzenia się i sprawdzenia 

umiejętności oraz wytrzymałości na trasie w tak morderczych zawodach – skomentował Drequan 

Pierce, sierżant batalionowej grupy bojowej NATO. 

Najwyższą frekwencją cieszyły się starty w sobotę (24 czerwca) w REKRUCIE (6 km i 30+ przeszkód). 

Tego dnia pogoda robiła zawodnikom solidne psikusy – już sam start pierwszej serii był w strugach 

mocnego deszczu. Najlepszy w tej formule okazał się Wojciech Sobierajski, który dobiegł do mety w 

nieco ponad godzinę (01:01:57). Wśród kobiet najszybszą fighterką okazała się Magdalena Świecińska 

z czasem 01:29:02.  



 

 

W niedzielnych zawodach CLASSIC – dłuższym i trudniejszym biegu (12 km i 50+ przeszkód) zwyciężył 

Mateusz Krawiecki, który pokonał trasę w czasie 01:41:24. Z pań na mecie jako pierwsza pojawiła się 

Aleksandra Kluczka w czasie 02:04:52. 

- Ełcki Runmageddon idealnie wplótł się w tkankę miasta, a miasto idealnie dodało po raz kolejny 

charakter ekstremalnemu biegowi. Jezioro, trzciny, chaszcze, zarośla, błoto, ruiny Zamku Krzyżackiego 

– to wszystko sprawiło, że mazurski bieg możemy zaliczyć do wyjątkowych. Nie tylko ciężki jak 

zawsze, ale w świetnym, naturalnym otoczeniu, no i w niezwykłym towarzystwie żołnierzy NATO, więc 

było bezpiecznie ;) – powiedział Jaro Bieniecki, Prezes Runmageddon. 

W dwóch formułach: REKRUT i CLASSIC pobiegło łącznie ponad 2 tysiące osób – co jest rekordem w 

historii imprez sportowych w Ełku. Również  najmłodsi mogli spróbować swoich sił w specjalnie dla 

nich przygotowanym Runmageddon Kids. Do startu zgłosiło się ponad 500 najmłodszych 

runmageddończyków.  

Partnerem strategicznym zawodów jest Miasto Ełk, współorganizatorem Miejski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Ełku, a  wydarzenie było współfinansowane z budżetu Miasta Ełku. 

Kolejny edycje Runmageddonu już w sierpniu na Przystanku Woodstock, w Poznaniu i Krakowie! 

Wszystkie informacje dostępne na: runmageddon.pl 

 

Kontakt: 

Ewa Surmacz 
PR Manager 
Tel. +48 503 432 699 

ewa.surmacz@runmageddon.pl 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

O Runmageddonie  

Runmageddon jest największym w Polsce cyklicznym ekstremalnym biegiem przez przeszkody. Zawody odbywają się w 17 lokalizacjach 

rocznie. W 2016 roku we wszystkich startach wzięło udział ponad 35 tys. osób.  

Specyfika tej formy aktywności polega przede wszystkim na dobrej zabawie, ale pozwala też sprawdzić siebie. Dzięki ogromnemu wysiłkowi 

fizycznemu i psychicznemu, w którym pokonuje się swoje słabości, a dopiero potem rywali, uczestnicy poznają swoje maksymalne 

możliwości. Mają oni do pokonania różne odcinki trasy z torami przeszkód - wspinają się, czołgają, brną w błocie, skaczą, a także mierzą się 

z wodą oraz ogniem. Do wyboru są cztery formuły – INTRO (3 km i 15+ przeszkód), REKRUT (6 km i 30+ przeszkód), CLASSIC (12 km i 50+ 

przeszkód) oraz HARDCORE (21 km i 70+ przeszkód). 

http://www.runmageddon.pl/
mailto:ewa.surmacz@runmageddon.pl

