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Micro Runamgeddon w Toruniu!  

        Takiego wydarzenia w Toruniu jeszcze nie było. Już za tydzień, odbędzie się tu 
Micro Runmageddon, specjalna formuła ekstremalnego biegu z przeszkodami. Na startujących 
czekać będą 2 km trasy z ponad 10 przeszkodami. Można się już zapisywać do udziału w tym 
niezwykłym wydarzeniu.  

 Runmageddon to cykl najbardziej ekstremalnych biegów przeszkodowych w Europie. Uczestników 
przyciąga różnorodnością tras, interesującymi przeszkodami, chęcią przeżycia przygody, zmierzenia 
się ze swoimi słabościami i poczucia wspaniałej atmosfery tworzonej przez startujących. Już 26 
sierpnia, specjalna wersja Micro Runmageddon, będąca przedsmakiem Runmageddonu, zawita do 
Torunia.  

- Toruń to piękne miasto, a Runmageddon kocha wspaniałe lokalizacje. Bardzo się cieszymy, 
że mieszkańcy i turyści będą mogli zobaczyć czym jest Runmageddon, walka z przeszkodami  
i własnymi słabościami . Micro Runmageddon jest do tego świetną okazją. Jestem przekonany, że 
oryginalna trasa jaką planujemy, będzie świetną atrakcją, a dla uczestników jej pokonanie 
początkiem  fantastycznej przygody z Runmageddonem. – mówi Jarek Bieniecki, prezes 
Runmageddon. 

Startujący będą mogli zmierzyć się z ponad 10 przeszkodami, które zostały dobrane ze względu na 
poziom trudności tak aby każdy mógł podjąć wyzwanie – zarówno Ci co uwielbiają sport na co dzień, 
jak i uprawiają go tylko okazjonalnie. Impreza odbędzie na Placu Cyrkowym ul. Przy Skarpie 4.  Na 
śmiałków czekać będą takie przeszkody jak: Zasieki, Porodówka, Mini Fireman, Mini Komandos, 
Ściany Pionowe, z Opon, Dywan z Opon czy blisko 2,5 tony worków z piaskiem. 

Przydatne informacje: 

Zapisy internetowe (www.runmageddon.pl/zapisy) trwają do 24 sierpnia (czwartek) do godz. 15.00. 
Zapisy w Biurze Zawodów będą możliwe w sobotę w godz. 9.00-11.00. Odbiór numeru startowego 
będzie możliwy w sobotę 26 sierpnia od godz. 9.00 w Biurze Zawodów na Placu Cyrkowym, ul. Przy 
Skarpie 4. 

Cena startu wynosi 60 zł przy zapisach internetowych, oraz 80 zł w dniu imprezy. 

Starty:  

Micro Runmageddon, starty rozpoczną się w sobotę od godz. 10.00 w seriach co 15 min.  Cena: 60zł, 
 80zł w dniu imprezy. Serie max do 60 osób 

Współorganizatorem wydarzenia jest miasto Toruń.  

https://www.runmageddon.pl/zapisy


 

 

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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