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Ruszyły internetowe zapisy do Runmageddonu Kraków  

25-26 sierpnia br. tysiące Runmageddończyków wystartuje w morderczym biegu 
przez przeszkody, który odbędzie się nad zalewem w Kryspinowie. W zeszłym 
roku liczba uczestników jednego dnia wyniosła powyżej 5000, a ile w tym roku 
będzie chętnych? Organizatorzy przewidują, że padnie rekord startujących, 
gdyż popularność biegu cały czas rośnie i coraz więcej osób decyduje się na 
podjęcie prawdziwego, sportowego wyzwania z Runmageddonem. 

Już od 20 marca każdy, kto chce przeżyć swój pierwszy Runmageddon albo poczuć po raz 
kolejny satysfakcję z jego ukończenia, może zapisać się na stronie organizatora do wzięcia 
udziału w krakowskiej edycji biegu. Chętni mają do wyboru 3 trasy: Intro - 3 kilometrowy 
bieg z co najmniej 15 piekielnymi przeszkodami,  Rekrut - dystans 6 kilometrów najeżony 
minimum 30 zmyślnymi zasiekami i utrudnieniami oraz Classic - 12 kilometrów naszpikowa-
nych ponad 50 katorżniczymi przeszkodami. Dla dzieci zaplanowana została jednokilome-
trowa trasa KIDS, w której najmłodsi w wieku 4-11 lat pokonać muszą około 10 przeszkód. 

Do końca marca ceny startu wahają się od 89 złotych za udział w biegu Intro do 159 złotych 
za bieg Classic. W kolejny miesiącach wzrosną, dlatego warto jak najszybciej podejmować 
decyzje o starcie i zapisać się na wydarzenie. Do Runmageddonu Kraków zostało jeszcze 5 
miesięcy, więc jest dużo czasu, by podjąć wyzwanie i dobrze przygotować się do najbar-
dziej hardcorowego i unikalnego biegu przez przeszkody.  

Więcej informacji o biegu znaleźć można na stronie organizatora: https://www.runmaged-
don.pl/imprezy/runmageddon-krakow-25-08-2018 
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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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