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Warszawa, 24 kwietnia 2017

Już w najbliższy weekend startuje Wielki Festiwal Górski
Runmageddon w Myślenicach.

Blisko pięć tysięcy uczestników, w tym prawie 2000 debiutantów. Trzy dni  i  sześć
różnych  dystansów.  Wielkie  miasteczko  festiwalowe  na  myślenickim  Zarabiu  i
specjalny nadrzeczny piknik dla kibiców. Zbocza góry Chełm i wody rzeki Raba. To
sceneria  największego  polskiego  wydarzenia  w  świecie  biegów  terenowych  i
przeszkodowych.  Ale  też  miejsca  gdzie  spotykają  się  osoby  chcące  przeżyć
prawdziwą przygodę w świecie ekstremalnych doznań. Tegoroczna edycja to długa
lista niespodzianek i  nowości  dla uczestników, ale  również dla kibiców. Partnerem
Festiwalu jest Miasto Myślenice.

Podczas weekendu majowego Myślenice zaleje fala zwolenników aktywnego trybu życia i
biegaczy  z  całej  Polski.  Po  zeszłorocznym  sukcesie  jakim  był  udział  prawie  3  tysiące
uczestników, w tym roku Runmageddon postanowił jeszcze bardziej uatrakcyjnić ofertę. W
ciągu trzech dni trwania imprezy będzie można wziąć udział w sześciu różnych biegach na
różnorodnych  dystansach i  trasach.  Tylko  tutaj  uczestnicy będą mogli  wybierać  z  pełnej
oferty formuł Runmageddonu: Rekrut (6km i 30+ przeszkód), Classic (12km i 50+ przeszkód)
Hardcore (21km i  70+ przeszkód) oraz słynnego Ultra (44km i  150+ przeszkód)  a także
wersji Intro i Junior.

Organizatorzy wyszli naprzeciw także tym mniej zaawansowanym uczestnikom. Dla  tych,
którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z biegami przeszkodowymi przewidziana jest
specjalna, adaptacyjna trasa Intro (3 km i 15+ przeszkód). A dla nastolatków wersja Junior (2
km i 15+ przeszkód).

„Testy i wytyczenie tras były dla mnie nie lada wyzwaniem, ale to w końcu Runmageddon –
przeżycie  i  przygoda!  Trzeba  pokazać  swoją  siłę  i  charakter,  a  po  ukończeniu  biegu
satysfakcja jest tak ogromna, że te 12 czy 21 km wydają się być niczym. To jest właśnie
piękne w Myślenicach, że wymagający i urozmaicony teren oferuje naprawdę wiele ale każe
nam także dać z  siebie  sto  procent.  Trasy zostały  tak  wyznaczone,  że  każdy zawodnik
będzie  zadowolony,  a  mięśnie  dadzą  o  sobie  znać”  -  powiedział  Paweł  Sala,  Dyrektor
Runmageddonu Myślenice.

Na wszystkie formuły biegu zapisanych jest już ponad 5000 uczestników ale zapisy nadal
trwają.



Atrakcje dla kibiców – miasteczko festiwalowe na Zarabiu i piknik nad rzeką

Górski  Festiwal  Runmageddonu skierowany jest  do  osób  nie  tylko  lubiących  pokonywać
trasy w terenie, ale do wszystkich, którzy chcą w świetnej atmosferze i w rodzinnym klimacie
spędzić  majówkę.  Myślenickie  Zarabie  to  miejsce  idealnie  nadające  się  na  ucieczkę  od
miejskiego zgiełku, zapewniające możliwość wypoczynku i aktywnego spędzenia czasu dla
całej  rodziny.  W trakcie  trzech  dni  trwania  imprezy,  festiwal  odwiedzi  ponad  15  tysięcy
kibiców.

Dla  kibiców  organizatorzy  przygotowali  szereg  atrakcji.  Tegorocznego  trasa  przewiduje
umieszczenie  dużej  części  atrakcyjnych  przeszkód  bezpośrednio  na  terenie  Miasteczka
imprezy. Dzięki temu będzie można zobaczyć, jak uczestnicy pokonują ostatnie przeszkody
przed  metą.  A  trzeba  przyznać,  że  momentami  widoki  są  bardzo  atrakcyjne  dla  oka.
Bezpośrednio  przy  Miasteczku  znajdą  się  także  widowiskowe  przeszkody  takie  jak:
umieszczona  na  zboczu  górskim  słynna  „Zjeżdżalnia”  o  długości  60  metrów,
charakterystyczny „Indiana” gdzie niczym Indiana Jones można rozhuśtać się na linach i
wskoczyć do basenu z wodą, czy „Ta Jedyna”, która oznacza linę rozciągniętą pomiędzy
dwoma brzegami rzeki Raba.  

Na kibiców czeka też sporo atrakcji  w specjalnych strefach kibica przygotowanych przez
partnerów i sponsorów imprezy, w tym m.in. w strefie Renault oraz strefie Challenge Haier. W
tej ostatniej będzie można rzucić na odległość… czajnikiem lub tosterem. Albo zrobić kilka
pompek z pralką na plecach! Odbędą się też testy butów Salomon.

Podczas eventu,  w specjalnym sklepie będzie dostępna także kolekcja męska i  damska
PitBull  Sports  -  limitowana  seria  odzieży  sportowej  zaprojektowana  specjalnie  dla
Runmageddon. Część z tej unikalnej kolekcji dostępna jest jedynie w trakcie imprez oraz w
sklepie internetowym.

 

KIDS - Strefa i bieg dla dzieci 

Wśród  uczestników  znajdą  się  też…  dzieci!  Dla  najmłodszych  w  wieku  4-11  lat,
przygotowana zostanie specjalna Strefa KIDS obejmująca lekką, jednokilometrową trasę z
co najmniej 10 przeszkodami oraz przestrzeń, w której dzieci będą mogły odpocząć jak też
kącik ze specjalnymi atrakcjami dla maluchów.  

W  dziecięcym  pakiecie  startowym  znajdą  się:  ekskluzywna  bandana  Runmageddonu,
specjalnie przygotowane trasy i przeszkody, fantastyczni wolontariusze, brak pomiaru czasu,
a na mecie - medal i napój dla każdego. Dzieciaki startować będą codziennie przez trzy dni
w dwóch kategoriach wiekowych 4-7 oraz 8-11 lat. 

Dla  młodzieży  w wieku  12-15  lat  nowością  będzie  trasa  Junior,  na  której  trzeba  będzie
pokonać  ponad  15  przeszkód  na  odcinku  2  km.  Formuła  Junior  to  doskonały  test
charakterów młodocianych Runmageddończyków.



Weteran i Ultra

Festiwal to także jedyna i niepowtarzalna okazja do zdobycia zaledwie w ciągu trzech dni
słynnego  tytułu  Weterana  Runmageddonu.  Wystarczy  ukończyć  formułę  Rekrut  (6  km),
Classic (12 km) oraz Hardcore (21 km). Każda z nich odbywa się innego dnia. Na wytrwałych
czekają niezwykłe medale oraz wyjątkowa statuetka.

Dla tych najbardziej wprawionych w boju biegaczy powstaje natomiast trasa Ultra o długości
44 km! Zawierająca ponad 150 przeszkód i przewyższenia terenu liczące ponad 2000 m.
Przy tak wymagających warunkach zaledwie mniej niż połowa startujących dociera zwykle
do mety. Na chwilę obecną na tę formułę zapisało się prawie 400 śmiałków, w tym 70 kobiet!

Akcje społeczne - DKMS, KTOnZ 

Runmageddon kontynuuje  współpracę  z  Fundacją  DKSM.  Jest  to  realizacja  przyjętej  od
początku strategii, wspierania przez Runmageddon potrzebujących. Podczas imprezy, każdy
chętny będzie miał możliwość zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku. Będzie to
możliwe  na  stoisku  Fundacji  DKMS  podczas  całego  wydarzenia.  Każdy  uczestnik
Runmageddonu, będzie mógł uzyskać niezbędne informacje oraz zrobić pierwszy krok w
stronę pomocy potrzebującym.  

Przez cały czas trwania Festiwalu, Runmageddon będzie wspierał Krakowskie Towarzystwo
Opieki nad Zwierzętami. Powstanie specjalna strefa, w której uczestnicy będą zmagać się w
charytatywnych wyzwaniach. Uczestnicy Festiwalu będą przynosili karmę dla podopiecznych
Towarzystwa i w ten sposób pokażą siłę, charakter i niezwykle wielkie serce.

Kontakt dla mediów

Paweł Sala
Dyrektor Runmageddon Myślenice
Kom: 516 609 902

Agnieszka Pawłowska
PR Assistant
Kom: 725 990 721
Mail: agnieszka.pawlowska@runmageddon.pl

mailto:agnieszka.pawlowska@runmageddon.pl


O cyklu biegowym Runmageddon (www.runmageddon.pl) 

***

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).

http://www.runmageddon.pl/


Podstawowe informacje dotyczące imprezy

Nazwa: Górski Festiwal Runmageddon Myślenice.

Termin: 29.04 - 01.05.2017

Lokalizacja: Myślenice (Zarabie), ul. Parkowa 1 (tzw. Plaża trawiasta)

Dzień Formuła biegu
Szacunkowa 
liczba 
uczestników*

Godzina startu 
pierwszej fali**
(kolejne fale co 15-20 
min.)

I 29.04.2017 (sobota)
Intro (3 km) 481 9:00

Classic (12 km) 941 10:20

II 30.04.2017 (niedziela) Rekrut (6 km) 2115 9:00

III
01.05.2017 
(poniedziałek)

Hardcore (21 km) 801 10:00

Ultra (44 km) 366 8:20

Junior (2 km) 14 9:20

Razem 4 718

* Stan według listy uczestników na dzień 24.04.2017r. 

** Starty uczestników odbywają się falami. W zależności od frekwencji fale mogą startować co 15-30
minut. W jednej fali startuje od 70 do 200 uczestników.

KIDS - bieg dla dzieci (29.04-01.05, codziennie)

Godziny startów dla najmłodszych (4-7 lat): 10:15; 11:15; 12:15; 13:15.

Dla dzieci starszych (8-11 lat): 10:45; 11:45; 12:45; 13:45. 

Zapisy na miejscu oraz na www.runmageddon.pl

http://www.runmageddon.pl/

