
 

 

Nowa przeszkoda, rekordowa liczba uczestników oraz voucher na wymarzone wakacje od 
ITAKA - tak zapowiada się Runmageddon Kraków by Samsung.  
 
Już za niespełna 10 dni w Liszkach pod Krakowem odbędzie się Runmageddon, w którym 
swój debiut będzie miała nowa przeszkoda - „Atak Szczytowy aka Dreszczowiec”. A dla naj-
lepszych możliwość wygrania vouchera o wartości 2000 złotych na wymarzone wakacje. 
Swój start potwierdziło już ponad 5000 uczestników z całej Polski. Organizatorzy przewidują, 
że tegoroczny event pobije popularnością zeszłoroczną edycję.  
 
 
Na weekend 25-26 sierpnia niecierpliwie czekają Runmageddończycy z całej Polski oraz osoby, 
które pierwszy raz wezmą udział w tym sportowym wyzwaniu. Fani ekstremalnego biegu z prze-
szkodami spotkają się w Liszkach pod Krakowem, by spróbować swoich sił w Runmageddonie. 
Tegoroczna edycja będzie różniła się od poprzedniej tym, że ekstremalne święto trwać będzie aż 
dwa dni. Chętni będą mogli zmierzyć się w 4 formułach: Intro 3 kilometrowy dystans z ponad 15 
przeszkodami, Rekrut 6 kilometrowy bieg z co najmniej 30 utrudnieniami, Classic 12 kilometrowy 
odcinek z minimalnie 50 przeszkodami. Dzieci w wieku 4-11 będą mogły wziąć udział w jednokilo-
metrowym Runmageddonie Kids naszpikowanym ponad 10 przeszkodami.  
 
Podczas Runmageddonu Kraków by Samsung debiut będzie miała nowa przeszkoda wielka, bo aż 
siedmiometrowa konstrukcja zbudowana z dwóch skośnych ścian. Dwie potężne ściany bedą wy-
posażone w łańcuchy, za pomocą których będzie można wspinać się na przeszkodę i z niej scho-
dzić. Atak Szczytowy aka Dreszczowiec, bo tak brzmi nazwa kolosa, będzie jedną z największych 
przeszkód na trasie. W czasie ekstremalnego eventu nie zabraknie dużej ilości wody. Trasy prze-
biegać będą wzdłuż zalewu, więc uczestnicy z pewnością nie raz się w nim zanurzą. W zależności 
od wybranej formuły Runmageddonu będą: czołgać się pod zasiekami, zataczać pętle z obciąże-
niami, workami z piaskiem, przeciskać się przez jelita prosto do wody, skakać przez baloty, prze-
chodzić poręcze wąskie i szerokie, pokonywać bagna, wspinać się na drewniane i metalowe kon-
strukcje. Runmageddon Kraków będzie prawdziwym testem sprawnościowym, kreatywnym, a jed-
nocześnie niezwykłą przygodą. 
 
Nowa przeszkoda to nie jedyna niespodzianka jaka czekać będzie na uczestników najbardziej eks-
tremalnego biegu z przeszkodami. Na zdobywcę I. miejsca w serii elite kobiet oraz I. miejsca w serii 
elite mężczyzn w formule Classic czeka wakacyjny voucher od Itaki o wartości 2000 złotych. 
 
Kibice w specjalnie przygotowanym miasteczku będą mogli podziwiać zmagania Runmageddoń-
czyków. W tej edycji strefa dla oglądających będzie umiejscowiona wzdłuż plaży, co pozwoli śledzić 
dokonania uczestników na przeszkodach przy starcie i mecie. Kibice będą też mogli skorzystać z 
atrakcji Strefy Challenge, w której partnerzy biegu gwarantują maksimum rozrywki i odpoczynku. 
 
Na ten ekstremalny event zapisać się można do dnia 23 sierpnia 2018 roku do godziny 15:00. 
Można to zrobić w sposób łatwy i przystępny poprzez stronę: https://www.runmageddon.pl/im-
prezy/runmageddon-krakow-by-samsung-25-08-2018 
 
	
	
	
	
	
	
	



 

 

	
Kontakt: 
Aleksandra Bachta 
PR Manager 
e-mail: aleksandra.bachta@runmageddon.pl 
mobile: 730-908-702 
	
______________________________________________________________________________	
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 maksymalne możliwości. Mają oni do przebycia różne odcinki trasy z torami przeszkód – wspi-
nają 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). 


