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Już w sobotę startuje Runmageddon Warszawa

Rekordowa liczba uczestników zgłosiła się, aby wystartować w największej imprezie biegów
ekstremalnych  w Polsce  czyli  Runmageddonie,  którego  warszawska  edycja  już  27  maja
odbędzie  się  na  warszawskim  Wawrze.  W  niezwykle  malowniczym  krajobrazie
nadwiślańskiego Wału Miedzeszyńskiego, uczestnicy wystartują w formułach Intro, Classic
oraz Nocnym Rekrucie. Trasa biegnie przez bagna, piaskownię, ale też Plażę Romantyczną.
Została przygotowana z największą starannością tak, aby uczestnicy mogli sprawdzić swoją
siłę i charakter. Na śmiałków czeka wiele wymagających przeszkód jak „Komandos”, „Pole
Dance” czy ulubiona „Indiana Jones XXL”. Swoją strefę podczas Runmageddonu Warszawa
będą mieli też najmłodsi fani ekstremalnych biegów przeszkodowych. 

Runmageddon  z  roku  na rok  rozwija  skrzydła  i  umacnia swoją  pozycję  lidera  w kategorii
biegów  przeszkodowych  w  Polsce,  wiosenna  edycja  warszawskiego  Runmageddonu
zapowiada się  na niezwykle atrakcyjnie pod względem scenerii  oraz  zróżnicowania trasy.  
To  pierwsze  na  pewną  docenią  zwiedzający,  którzy  sobotę  mogą  spędzić  nad  Wisłą,
obserwując zmagania uczestników. 

Pierwsi  śmiałkowie  wystartują  w formule  INTRO  w sobotę  o  godzinie  8.15  w seriach  co
piętnaście minut. Ostatni start przewidziany jest o 11:45. Bardziej doświadczeni uczestnicy
zaczynają serią o 10:20 w formule CLASSIC, kolejne starty przewidziane są co 20 min, kończąc
o  14:00.  Zawodnicy  mierzący  się  w  Nocny  Rekrucie  wystartują  o  21:15,  w  seriach  co
piętnaście minut. Ostatni śmiałkowie przekroczą linie startu o 00:30.

Trasa  Runmageddonu w Warszawie  odkryje przed uczestnikami  nieznane piękno dzielnicy
Wawer,  a  szczególnie  jej  nadwiślańskie  tereny.  Zawodnicy  będą  pokonywać  przeszkody
ulokowane na piaskowni, plaży Romantycznej, bagnach oraz starorzeczu. 

Warszawska impreza to także największa w historii Runmageddonu formuła Intro (3km, 15+
przeszkód)  gdzie  zapisało  się  już  ponad  2000  chętnych.  Co  ciekawe,  na  Runmageddon
Warszawa swój debiut zaliczy łącznie prawie trzy tysiące osób! 



Strefa dla dzieci

Dla dzieci została przygotowana specjalna trasa w formule KIDS (ok. 1km, 10+ przeszkód). Na
tegoroczną edycję Runmageddon Warszawa KIDS zapisało się już blisko 1000 dzieciaków. To
absolutny  rekord!  Organizatorzy  gwarantują  niezapomnianą  zabawę  przez  sport,  szeroki
uśmiech i niezapomniane wrażenia.

Trasa  Runmageddon  Warszawa  przewiduje  umieszczenie  części  atrakcyjnych  przeszkód
bezpośrednio przy starcie, mecie oraz na terenie Miasteczka imprezy. Dzięki temu tłumnie
odwiedzający kibicie,  przyjaciele czy rodziny będą mogli zobaczyć,  wesprzeć i  dopingować
swoich najbliższych. A trzeba przyznać, że momentami jest bardzo widowiskowo. Na kibiców
czeka  też  szereg  atrakcji  w  specjalnych  strefach  kibica  przygotowanych  przez  partnerów  
i sponsorów imprezy, m.in. strefa Renault oraz strefa Challenge Haier, w której będzie można
wygrać  wiele atrakcyjnych nagród.  Na wszystkich przybyłych  oczekuje także bogata  strefa
gastronomiczna oraz strefa EXPO.

Tradycyjnie,  każdy  z  odwiedzających  będzie  miał  możliwość  wsparcia  potrzebujących.
Zgodnie  z  przyjętą  od  początku  istnienia  Runmageddonu  strategią  podczas  każdego  z
organizowanych  biegów,  organizatorzy  umożliwiają  przeprowadzenie  zbiórki  pieniężnej.
Podczas Runmageddon Warszawa, obecna będzie Fundacja Polska – Haiti, która zbiera na
dokończenie budowy szkoły dla dzieci na Haiti. 

Runmageddon  kontynuuje  także  współpracę  z  Fundacją  DKSM.  Podczas  imprezy,  każdy
chętny będzie miał możliwość zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku.  Będzie to
możliwe na stoisku Fundacji DKMS podczas całego wydarzenia. 

W czasie wydarzenia Runmageddon podjął się również współpracy z UberEATS,  w ramach
której uczestnicy otrzymają kody zniżkowe. 
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***

Runmageddon (RMG)  to  największy  cykl  biegów przeszkodowych  w Polsce  i  jeden z  liderów  rynku  europejskiego.  Odbywa  się  w 17
lokalizacjach rocznie a w 2016 r. udział w nim wzięło ponad 35.000 uczestników.

Runmageddon zwiastuje koniec ery nudnych biegów ulicznych oferując jego uczestnikom ekstremalne wrażenia. To wydarzenie nastawione
na dobrą zabawę,  do której  pretekstem  jest  wysiłek  fizyczny i  rywalizacja  o miano najtwardszego  zawodnika.  Uczestnicy  prąc naprzód
wspinają się, czołgają, brną w błocie, skaczą, a także mierzą się z wodą oraz ogniem.  Imprezy pod szyldem Runmageddonu odbywają się w
formułach Intro (3 km i +15 przeszkód), Rekrut (6km i +30 przeszkód), Classic (12km i +50 przeszkód) oraz Hardcore (21km i +70 przeszkód).
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