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Ekstremalna przygoda dla dzieci i młodzieży, czyli Runmageddon KIDS i Junior 

  
7-8 kwietnia 2018 rusza trzecia edycja ekstremalnego biegu Runmageddon we Wrocławiu. 
Jak co roku Organizator zapewnia maksimum niecodziennych wrażeń dorosłym uczestnikom 
biegu, ale także dzieciom i młodzieży. Specjalnie dla młodszej części uczestników przygo-
tował dwie trasy naszpikowane niespotykanymi przeszkodami: KIDS dla dzieci w wieku 4-11 
lat i Junior 12-15 lat. Dzieci i młodzież będą ścigać się, czołgać, skakać, wspinać, biegać, 
zjeżdżać, brudzić czyli robić to, co najbardziej lubią i co daje im największą radość. 

Tor Wyścigów Konnych Partynice, w poświąteczny kwietniowy weekend stanie się areną 
walki i dobrej zabawy. Na jednokilometrowej trasie KIDS  rozstawione zostanie co najmniej 
10 przeszkód,  które młodzi uczestnicy będą bohatersko pokonywać. Na ich drodze rozło-
żony zostanie dywan z opon, konstrukcja z linami zwana „pajęczyną”, przez którą prze-
dzierać będą się, jak muchy złapane w sieć pająka. Na torze stanie „kupa piachu”, zarzu-
cona zostanie rybacka sieć i wykopane będą doły. Mali śmiałkowie będą mieli okazję wziąć 
udział w prawdziwej, ekstremalnej przygodzie.  

Trasa Junior przeznaczona dla tych, którzy są za duzi na bieg Kids, a za młodzi na trasę In-
tro, będzie liczyć dwa kilometry. Zaskoczy obecnością przynajmniej 15 przeszkód. Młodzież 
wystartuje z konnych boxów i ruszy przez jeden kilometr trasą dla dorosłych. Pokonywanie 
utrudnień przygotowanych dla starszych startujących będzie nie lada wyzwaniem. Drugi 
kilometr trasy będzie już łaskawszy, ale też wymagający sprytu i determinacji, wbiegną na 
odcinek KIDS, gdzie mierzyć się będą może z niższymi, ale równie zwariowanym zasiekami, 
tunelami, dołami i innymi pułapkami.  

Zmęczeni i zadowoleni uczestnicy Runmageddonu po ukończonym wyścigu będą mogli od-
począć razem z rodzicami i przyjaciółmi w strefie gastronomicznej, pełnej Food Trucków 
oraz na trybunach podziwiając zmagania dorosłych Runmageddończyków.  

„Dla mojego Syna udział w Runmageddonie Kids był przygodą życia, dlatego każdego roku 
staramy się zapewnić mu jeszcze jeden start. Przeszkody, bieganie, wdrapywanie się, tur-
lanie i nić rywalizacji podobały mu się najbardziej. Dziecko podczas biegu ma okazję  po-
czuć, satysfakcję ze wspaniałej i niecodziennej aktywności. Czuje dumę z podjętego wy-
zwania, nawet jeśli doskwiera mu zmęczenie. Runmageddon Kids jest świetnym wyzwa-
niem sportowym, kreatywną zabawą w pokonywanie przeszkód. Uczy, że kiedy tylko chce-
my możemy poradzić sobie z przeszkodami.”- mówi tata Marcina. 

 



Runmageddon Wrocław otwiera wiosenno-letnie edycje ekstremalnego biegu dla dzieci i 
dorosłych. Kolejne okazję do przeżycia niezapomnianej przygody mali uczestnicy będą 
mieli w Trójmieście 21 kwietnia br. W maju Runmageddon Kids zorganizowany będzie 5.05. 
w Myślenicach  i 26.05 w Warszawie. 23 czerwca dzieci będą mogły wystartować w Ełku, a 
30.06 wziąć udział w Runmageddonie Silesia. Szczegółowe informacje o biegu dostępne są 
na stronie Organizatora: https://www.runmageddon.pl/imprezy/kids  
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O Runmageddonie 
Runmageddon jest największym w Polsce i najbardziej ekstremalnym w Europie cyklicznym biegiem przez przeszkody. Zma-
gania odbywają się w kilkunastu lokalizacjach rocznie. W 2017 roku w 17 wydarzeniach wystartowało blisko 60 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 ogrom-
nemu wysiłkowi fizycznemu i psychicznemu, w którym pokonuje się swoje słabości, a dopiero potem rywali, uczestnicy po-
znają swoje maksymalne 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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