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Runmageddon wraca nad morze. Tym razem po raz pierwszy w historii odbędzie się  
w Gdańsku 
 
Najbardziej ekstremalny bieg przez przeszkody Runmageddon opanował całe Trójmiasto. Gościł już 
w Gdyni, Sopocie, a teraz pierwszy raz zawita do Gdańska. To będzie spektakularne wydarzenia 
sportowe. W dniach 15–16 września 2018 areną zmagań śmiałków startujących w biegu będą 
nadmorskie oraz leśne tereny Gdańska. 
 
Uczestnicy pierwszego Runmageddonu w Gdańsku będą mogli startować na kilku dostępnych dystansach.  
Dla osób dorosłych przewidziano trzy wersje biegu o zróżnicowanej długości oraz liczbie przeszkód: najkrótszy, 
3-kilometrowy Intro (15+ przeszkód), odbywający się na dystansie 6-kilometrów Rekrut (30+ przeszkód) oraz 
12-kilometrowy Classic z co najmniej 50 przeszkodami.  
 
Bardzo się cieszymy, że tegoroczna jesienna, nadmorska edycja biegu odbędzie się Gdańsku. Runmageddon to kolejna 
wielka impreza biegowa, odbywająca się w naszym mieście, którą Gdańsk wspiera finansowo. Mamy szczęście być 
miastem o zróżnicowanym krajobrazie, bardzo dobrej infrastrukturze biegowej i doświadczeniu w organizacji imprez 
biegowych – mówi prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. 
 
Uczestnicy naszego biegu, bardzo lubią nadmorskie trasy, dlatego bardzo się cieszę, że po raz kolejny mogliśmy wrócić 
nad nasze piękne morze. Tym razem po raz pierwszy w historii bieg odbędzie się w Gdańsku. Cieszymy się, że 
przedstawiciele miasta zdecydowali się podjąć wraz z nami to wyjątkowe sportowe wyzwanie. Fanów biegów 
ekstremalnych, którzy na Runmageddon Gdańsk przyjadą z całej Polski czeka niezwykłe doświadczenie. Serdecznie 
zapraszam również kibiców, dla których także przygotowaliśmy wiele atrakcji – powiedział Jaro Bieniecki, prezes 
Runmageddonu. 
 
Podczas gdańskiej edycji Runmageddonu, chętni będą mogli również wesprzeć wspaniałą inicjatywę jaką jest 
Szlachetna Paczka. Zainteresowane osoby będą mogły wystartować w specjalnie temu dedykowanej serii: 
Runmageddon Biznes, gdzie zawodnicy zmierzą się z trasą 4 km z 15 przeszkodami. W Formule biznesowego 
Runmageddonu zespoły pracownicze wspólnie pokonują przeszkody, pomagając sobie nawzajem, a 
jednocześnie biegną dla ważnego społecznie celu, jakim jest pomoc potrzebującym.  
 
Organizator nie zapomniał również o młodszych śmiałkach, dla nich przygotował dwie formuły: Młodzież po 
16 roku życia, za osobistą zgodą prawnego opiekuna może wziąć udział w formule Intro (3 km, 15+ przeszkód). 
Zaś dla dzieci w wieku 4-11 lat przygotowana będzie specjalna trasa KIDS licząca 1 kilometr, naszpikowana 
około 10 przeszkodami. 
 
Jak zawsze organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby uatrakcyjnić spędzony czas uczestnikom, ich bliskim 
oraz przybyłym kibicom. Na wszystkich śmiałków, oprócz tras biegowych, czekać będą strefy kibica  
– Renault, Challenge Haier, Chilloutu Łomży i wiele innych. 
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________________________________________________________________________________________________________
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 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 ogromnemu wysiłkowi 
fizycznemu i psychicznemu, w którym pokonuje się swoje słabości, a dopiero potem rywali, uczestnicy poznają 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). 


