
Ekstremalne przeżycia, adrenalina, niesamowite emocje i rzucające wyzwanie przeszkody czekać będą na
uczestników Runmageddonu, który już niedługo w Wałbrzychu. 

W  weekend,  29-30  września,  miasto  Wałbrzych  zostanie  opanowane  przez  rządnych  niepowtarzalnych  emocji
uczestników Runmageddonu, czyli cyklu ekstremalnych biegów z przeszkodami. Do tej pory, na uczestnictwo w biegu
na terenie Ośrodka Aqua Zdrój przy ulicy Ratuszowej 6, zdecydowało się blisko 2000 osób, które staną na linii startu,
żeby zaznać błotnych kąpieli, skoków do wody, czołgania i morderczych podbiegów.

TOP 10 przeszkód

Wraki samochodów, Pole dance czy znany wszystkim Aquaman to tylko niektóre z przeszkód jakie staną na drodze
dzielnych Runmageddończyków. Oprócz nich, uczestnicy będą musieli  zmierzyć się z  Wariatem,  polatają na  Flying
Monkey  i  sprawdzić siłę rąk wdrapując się na  Kołkosznikova.  Na zawodników czekać będzie również  Morderczy
podbieg pod  hałdę  "Wiesław",  Wędka  żniwiarza,  po  której  trzeba  będzie  się  wspiąć,  by  wydostać  się  z  dołu  i
ustawiona pod dużym kątem, a tym samym pozwalająca na szybki i ekscytujący ślizg Zjeżdżalnia. 

Harmonogram Runmageddonu

Runmageddon Wałbrzych rozpocznie się w sobotę, 29 września, o godzinie 8:40 i 8:50 startami serii Elite w formule
Rekrut czyli 6 kilometrów i ponad 30 przeszkód. W godzinach 9:00-12:30, w 15 minutowych odstępach na linii startu
pojawiać się będą wszyscy biorący udział w seriach Open tej samej formuły. Od godziny 16.30 do 17:15 na dystansie 3
kilometrów i  15+  przeszkód  startować  będą  uczestnicy  najkrótszej  z  formuł,  formuły  Intro.Dekoracja  zwycięzców
sobotniej serii Elite odbędzie się o godzinie 11:00.

Niedzielne starty również zainaugurują starty serii Elite, tym razem na dystansie 12 kilometrów formuły Classic z jej
ponad 50 przeszkodami.  Śmiałkowie wyruszać będą na trasę w dwóch turach o 8:40 i 8:50. Od godziny 9:00 do 11:00
będzie  można  dopingować  uczestników  serii  Open  w  formule  Classic,  którzy  podobnie  jak  formuła  Rekrut  dnia
poprzedniego, startować będą co 15 minut.Dekoracja zwycięzców niedzielnych startów serii  Elite rozpocznie się o
godzinie 13:00.

Podczas  dwóch  dni  trwania  Runmageddonu  Wałbrzych  również  dzieci  będą  mogły  sprawdzić  się  na  specjalnie
przygotowanej  jednokilometrowej  trasie  Runmageddonu  KIDS,  która  najeżona  będzie  ponad  10  przeszkodami.
Najmłodsi Runmageddończycy rywalizować będą ze sobą od godziny 10:00 do 14:40 ruszając na start co 20 minut.

Atrakcje dodatkowe

Zarówno dla  zawodników jak  i  dla  tłumnie  odwiedzających Runmageddon,  kibiców,  Organizator  przygotował  coś
specjalnego. Do dyspozycji gości oddaje całe Miasteczko Kibica, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Będzie można
między innymi skorzystać z bogatej oferty gastronomicznej lub sprawdzić się w strefie challenge firmy Haier.

Zapisy i odbiór pakietów startowych

Internetowe zapisy dobiegły już końca, ale możliwość wzięcia udziału w Runmageddonie nadal istnieje. Będzie można
zapisać się na bieg podczas trwania wydarzenia, w godzinach pracy Biura Zawodów tj. w piątek w godzinach 16:00-
19:00; w sobotę 7:00-12:30 i 13:30-19:00 oraz w niedzielę w godzinach od 7:00 do 15:00.

Pakiety startowe będzie można odebrać już w piątek od 16:00 do 19:00. W sobotę w godzinach 7:00-12:30 i 13:30-
19:00, a w niedzielę od 7:00 do 11:00.



Dziennikarze,  którzy  chcą  wziąć  udział  w  evencie,  proszeni  są  o  kontakt  mailowy  pod  adresem
martyna.brzeska@runmageddon.pl

Szczegóły dotyczące biegów Runmageddon dostępne są na stronie internetowej: www.runmageddon.pl 

Aleksandra Bachta
PR Manager
Mail: aleksandra.bachta@runmageddon.pl
Kom: +48 730 908 702
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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 – 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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