
 

 

 

 

INFORMACJA PRASOWA                                                                 
Warszawa, 9 sierpnia 2017  

 

 

Runmageddon w Poznaniu już 12 sierpnia! 

 
Runmageddon, najbardziej ekstremalny cykl biegów przeszkodowych w Europie, po raz kolejny 
zawita do Poznania. Na startujących czeka nowa, unikalna trasa, z dziesiątkami przygotowanych 
przez inżynierów Runmageddonu przeszkód. Najmłodsi uczestnicy będą mogli spróbować swoich 
sił w Runmageddonie Kids. A na chcących dopingować startujących czekać będzie rozbudowana 
strefa kibica. Runmageddon Poznań to łącznie 21 km tras z blisko 100 przeszkodami, nieskończona 
ilość pozytywnej energii i miliony niezapomnianych momentów.  
 
Poznań, ponownie znajdzie się w centrum zainteresowania wszystkich kochających ekstremalne biegi 

przeszkodowe. Na terenach Hipodromu Wola już 12 sierpnia będzie można zmierzyć się ze swoimi 

przeszkodami i słabościami w Runmageddonie. Chętni będą mogli wystartować w formułach INTRO  

(3 km i 15+ przeszkód), NOCNY REKRUT (6 km i 30+ przeszkód) i CLASSIC (12 km i 50+ przeszkód).  

Po raz kolejny zostanie przygotowana specjalna trasa dla najmłodszych - Runmageddon Kids  

(4-11 lat, 1 km i ok. 30 przeszkód).  

Na uczestników tegorocznego Runmageddonu w Poznaniu czekać będą mordercze trasy z dużą ilością 

błota. Na nich do pokonania będą m.in. Ściana Łańcuchów, Indiana XXL, Lodowa, Komandos, 

Helikopter, Porodówka w Bagnie, Ściana w Wodzie, specjalnie na ten bieg przygotowana Końska  

i wiele innych. Dużo atrakcji czeka również na kibiców i dzieci. Po raz pierwszy obok strefy kibica  

i gastronomicznej pojawi się rozbudowana Strefa Challenge i Air Track. Z kolei na specjalnie 

przygotowanej trasie Runmageddon Kids zadebiutują nowe przeszkody – Mini Indiana,  

Mini Hope To Rope i Ścianki.  

„Ogromnie się cieszę, że po raz kolejny zawitamy do Poznania. Tutejszemu Runmageddonowi 

towarzyszy zawsze fantastyczna atmosfera i niesamowita energia. Po raz kolejny postanowiliśmy  

na sprawdzone, piękne okolice terenu Hipodromu Wola. Są one unikalne i pozwalają na 

przygotowanie tras, które dadzą w kość każdemu. Tu siłę i charakter naprawdę będzie trzeba 

udowodnić”.  – powiedział Jaro Bieniecki, prezes Runmageddonu. 

Przydatne informacje: 
Zapisy internetowe (www.runmageddon.pl/zapisy) trwają do 10 sierpnia (czwartek) do godz. 15.00. 
Zapisy w Biurze Zawodów będą możliwe od piątku 16.00-21.00 oraz w sobotę 7.00-23.00. 
 

Pakiety startowe będą do odbioru od 11 sierpnia (piątek) od godz. 16.00 do 21:00 oraz w sobotę  
od 7.00 (przerwy w godz. 12:30-14:30 oraz 18:00-19:00) w Biurze Zawodów na terenie Hipodromu 
Wola Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego przy ul. Lutyckiej 34 w Poznaniu. 
 

 

http://www.runmageddon.pl/zapisy


 

 

Starty:  
CLASSIC w sobotę od 8.55 do 12.20 (serie co ok. 20 min.). 
INTRO w sobotę od 16.20 do 18.00 (serie co ok. 20 min.). 
NOCNY REKRUT w sobotę od 20.55 do 23.15 (serie co ok. 15 min.). 
 
KIDS od 10:15 do 15.45 (serie co 30 min. naprzemiennie dla dzieci w wieku 4-7 i 8-11 lat).  

W tym miejscu można zapoznać się z planem imprezy:  

https://www.runmageddon.pl/aktualnosci/pakiet-informacji-na-runmageddon-poznan-2 

Szczegółowy opis przeszkód można znaleźć tutaj: https://www.runmageddon.pl/przeszkody  

Wszystkie informacje dostępne na: runmageddon.pl 

Kontakt: 

Piotr Należyty 

Dyrektor Marketingu 

Mail: piotr.nalezyty@runmageddo.pl   

Kom: +48 736 779 864 

 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

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). 
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