
Przedstawiciele profesjonalnej organizacji esportowej „Pride” wezmą udział w 
Runmageddonie. Wystartują w formule Rekrut (6 km, 30+ przeszkód), by zachęcić 
do aktywności fizycznej środowisko komputerowych graczy. 

Stereotypowo, gracz komputerowy kojarzy się z osobą młodą, zasiedziałą przed kompu-
terem, nie mającą wiele wspólnego z prawdziwym, rzeczywistym sportem i aktywnością 
fizyczną. Przedstawiciele profesjonalnej organizacji esportowej Pride znanej w świecie 
graczy komputerowych obalają tę tezę, podejmując wyzwanie razem z Runmageddo-
nem.  
Dzięki inicjatywie marki Samsung, głównego sponsora Pride i partnera Runmageddonu, 
mistrzowie: pierwszego sezonu Polskiej Ligi Esportowej, Pucharu Polski Cybersportu, 
amerykańskiego Legend Cupa w weekend 22-23 września wystartują w Runmageddonie 
Lesznowola. Zespół profesjonalnych graczy komputerowych pokona formułę 6 kilome-
trów najeżoną ponad 30 przeszkodami.   

- Codziennie zawodnicy esportu walczą w różnych rozgrywkach, szukając nowych wy-
zwań i wrażeń, dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na strat w Runmageddonie. Jest to 
w końcu jedno z najbardziej ekstremalnych i intrygujących wydarzeń sportowych ostat-
niego czasu. Chcemy spróbować czegoś nowego, doświadczyć nowych przeżyć, a zarazem 
pokazać, że esportowcy równie chętnie biorą udział w sportowych akcjach odchodząc od 
komputerów. Kiedy pojawiła się możliwość startu w Runmageddonie, powiedzieliśmy 
z chłopakami: "Czemu nie?”, spróbujmy.- mówi Piotr Lipski, szef zespołu Pride. 

- Cieszy nas bardzo, że członkowie zespołu Pride zainteresowali się Runmageddonem 
i cieszymy się, że jego przedstawiciele wezmą udział w naszym wydarzeniu. Mam na-
dzieje, że ich decyzja zachęci środowisko esportu do aktywności fizycznej. Runmaged-
don oferuje wysoki poziom wrażeń, a to z pewnością spodoba się graczom. - mówi pre-
zes Runmageddonu, Jaro Bieniecki.  

Przedstawiciele organizacji Pride, jak na profesjonalistów przystało, zaczęli już przygo-
towania do ekstremalnego biegu z przeszkodami.  10 sierpnia wzięli udział w Otwartym 
Treningu Runmageddonu pod Mostem Poniatowskiego w Warszawie. Niezłomnie pokony-
wali przeszkody i trenowali z Runmageddończykami. Do warszawskiego Runmageddonu 
został miesiąc więc wszyscy uczestnicy mają jeszcze czas na przygotowania, a osoby, 
które chciałyby podjąć wyzwanie z Runmageddonem mogą zapisywać się do startu na 
stronie: https://www.runmageddon.pl/imprezy/runmageddon-warszawa-22-09-2018. 

https://www.runmageddon.pl/imprezy/runmageddon-warszawa-22-09-2018
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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 – IN-
TRO (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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