
	

Blisko 10 tysięcy startujących w Runmageddon Warszawa by Duracell!  

Rekordowa liczba 9 600 osób ruszyła na trasy warszawskiej edycji Runmageddonu, 
która odbyła się w sobotę i niedzielę w Garnizonie Modlin. Wśród nich gwiazdy tele-
wizji, sportu, internetu i mediów – m.in. Anna Dereszowska, Katarzyna Glinka, 
Krzysztof Wieszczek i Łukasz Jakóbiak. Runmageddończycy walczyli nie tylko z eks-
tremalnymi przeszkodami, ale także z ulewnymi deszczami i palącym słońcem. Mimo 
tego, wszyscy mokrzy, ubłoceni i zmęczeni, dotarli do mety  zadowoleni z pokonania 
ekstremalnego wyzwania. 

Istny „Rainmageddon” przywitał uczestników sobotnich startów formuły Rekrut (6 km, 
30+ przeszkód) i KIDS ( 1km, 10+). Rano o 7:45 w burzy na trasy ruszyła seria Elite. Po-
goda nie odpuszczała również uczestnikom kolejnych serii. Deszcz, błyskawice i grzmoty 
nie wystraszyły jednak startujących.  Dzieci i dorośli biegli, przedzierając się przez grzą-
skie błoto, przemoczeni wspinali się na konstrukcje, zmagali się ze zmęczeniem i wła-
snymi słabościami, ale mimo to z niezmienną zaciętością pokonywali kolejne przeszkody 
i z satysfakcją docierali do mety. Seria specjalna dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy z gwiazdami i zwycięzcami aukcji wystartowała w deszczu o godzinie 13:30. W 
ekstremalnej przygodzie  udział wzięli m.in. ekipy: WOŚP, Renault na czele z Anną Dere-
szowską i Katarzyną Glinką,  20m2 z Łukaszem Jakóbiakiem, Tajner Extreme Team z Do-
miniką Tajner-Wiśniewską, DKMS, RMF 4RACING Team, zespół Runmageddonu z prezesem 
Jaro Bienieckim,  a także Karolina Pilarczyk, Krzysztof Wieszczek, Norbert Kaczorowski, 
Cezary Trybański oraz blogerzy z OMatkoiCórko!!!, Mamy ruszamy i Vlog646.  Nocą o go-
dzinie 21:00 Garnizon Modlin zapłonął, a uczestnicy Nocnego Rekruta ruszyli na trasę w 
ciemnościach. Biegli przy akompaniamencie strzałów, w dymie i straszeni nocnymi upio-
rami.  Upalne słońce towarzyszyło startującym drugiego dnia, w niedzielę. Odbył się 
wtedy najdłuższy bieg tej edycji - Classic (12 km, 50+ przeszkód) oraz najkrótszy, Intro 
(3 km, 15+ przeszkód). W trakcie całego weekendu wystartowało ponad 2 000 dzieci i 
młodzieży, które zmagały się z przeszkodami na trasach KIDS i Junior.  Słoneczna pogoda 
przyciągnęła także wielu kibiców, rodziny z dziećmi, którzy podziwiali niezłomną walkę 
Runmageddończyków z przeszkodami i korzystali z atrakcji rozbudowanego Miasteczka 
Kibica – Stref Gastronomicznych i licznych rozrywek przygotowanych przez partnerów.  

- To kolejny rekordowy Runmageddon w tym roku! Mieliśmy już najwyższą frekwencję 
we Wrocławiu i Trójmieście, teraz w Warszawie było nas blisko 10 tysięcy. Wszyscy po-
kazujemy, że moc tkwi właśnie tutaj, w Runmageddończykach, którzy niezależnie od 
pogody, walczą i kształtują swoją siłę i charakter. Cieszę się, że tak dużo osób podejmu-
je rękawicę i rusza na trasy. Pokonanie Runmageddonu daje ogromnego kopa w codzien-
nym życiu. To wspaniałe.- mówi prezes Runmageddonu Jaro Bieniecki. 



	

Wyniki serii Elite  
W sobotę i w niedzielę rano startowali uczestnicy serii Elite, dla których udział w Run-
mageddonie to prawdziwy wyścig. Oni pokonują przeszkody bez pomocy innych, samo-
dzielnie. Współzawodniczą, ścigają się z czasem. W 6 kilometrowym biegu Rekrut z po-
nad 30 przeszkodami pierwsi na metę dotarli, kolejno Tomasik Alan (0:47:14) z Hungry 
Birds, Sobierajski Wojciech (0:47:41) OCRA Poland, Kałużny Adam (0:48:06) z SOCIOS SI-
LESIA. W serii Elite Kobiet pierwsza na metę przybiegła Małgorzata Daszkiewicz 
(01:07:44) z Power Training, druga Sylwia Milewicz (01:21:02) z Husaria Race Team, trze-
cia Katarzyna Baranowska (01:30:06) z OCR Team Włocławek. W niedzielę najlepszymi w 
formule Classic byli w serii Elite Mężczyzn: 1. Mateusz  Krawiecki (01:41:56) z Husaria 
Race Team, 2. Mateusz Salomon (01:42:15) z Power Training 3. Tomasz Krawczyk 
(01:45:01) z Husaria Race Team. Serię Elite Kobiet wygrała Małgorzata Daszkiewicz z 
czasem 02:08:03, drugie miejsce zajęła Natalia Wielechowska (02:14:05) z Husaria Race 
Team a trzecie Iza Kopeć (02:43:08) z Power Training. 

Kolejna edycja Runmageddonu odbędzie się już 23-24 czerwca w Ełku, a tydzień później 
na Śląsku w Kopalni Węgla Kamiennego „Pniówek”. Będą to dwa wyjątkowe i niepowta-
rzalne wydarzenia z piłkarskimi i górniczymi przeszkodami. Więcej informacji już wkrót-
ce na www.runmageddon.pl .  

Kontakt: 

Piotr Należyty 
Dyrektor PR 
e-mail: piotr.nalezyty@runmageddon.pl 
mobile: 736-779-864 

________________________________________________________________________________________________ 
O Runmageddonie 

Runmageddon jest największym w Polsce i najbardziej ekstremalnym w Europie cyklicznym biegiem przez przeszkody. Zmagania 
odbywają się w kilkunastu lokalizacjach rocznie. W 2017 roku w 17 wydarzeniach wystartowało blisko 70 tysięcy osób, a od początku 
istnienia cyklu do mety imprez dotarło już ponad 110 tysięcy uczestników. 

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