Runmageddon i Gladiator Race planują wspólne działania
Mimo wybuchu pandemii, który w ubiegłym roku pokrzyżował plany organizatorów biegów z przeszkodami z Czech i Polskich, Gladiator Race i Runmageddon kontynuują
współpracę. W 2021 r. zapowiedzieli wspólne działania. W maju na trasie Gladiator
Race w Milowicach staną przeszkody Runmageddonu, a w dniach 10-11 lipca br. wspólnie przygotują Runmageddon Gladiator Race Karkonosze.
Na skutek pandemii w 2020 roku kalendarz biegów i eventów sportowych wywrócił się do
góry nogami. Organizatorzy biegów z przeszkodami z Czech i Polski musieli odłożyć swoje
plany organizacji międzynarodowych eventów w Czechach. Na szczęście ich współpraca i
dobre relacje przetrwały, dlatego w tym roku zapowiedzieli wspólne działania. Pierwsze
czeskie wydarzenie odbędzie się w dniach 1-2 br. maja w Milowicach. Do udziału w nim
można się zapisać na stronie organizatora gladiatorach.cz. Uczestnicy, którzy w 2020 roku
chcieli wystartować właśnie w tej lokalizacji, a którzy z powodu pandemii tego nie zrobili,
będą mogli teraz zmierzyć się z trasą zaplanowaną 50 kilometrów od Pragi. Głównym organizatorem tego wydarzenia jest Gadiator Race, zaś Runmageddonu użyczy swojemu czeskiemu koledze przeszkody oraz wsparcie organizacyjne podczas eventu. - Cieszymy się, że
udało nam się wspólnie przetrwać ten trudny czas. Co prawda nerwowa sytuacja trwa dalej zarówno w Polsce jak i w Czechach, ale wierzymy, że w maju wszystko się ułoży i fani
zarówno Runmageddonu jak i Gladiator Race trafią na swoje ulubione trasy - mówi Piotr
Bałchanowski, reprezentant polskiego organizatora. Drugie wydarzenie - Runmageddon
Gladiator Race Karkonosze zaplanowane jest na dni 10-11 lipca br. Będzie to pierwszy,
wspólnie przygotowany event. Jego lokalizacja znajdować się będzie po czeskiej stronie
gór. Do udziału w tym wydarzeniu można zapisać się poprzez stronę www.runmageddon.pl.
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Runmageddon jest największym w Polsce i najbardziej ekstremalnym w Europie cyklicznym biegiem przez przeszkody. Zmagania odbywają się w kilkunastu lokalizacjach rocznie. W ubiegłym roku, mimo ogłoszenia pandemii i nieoczekiwanego lockdownu udało się zorganizować 8 wydarzeń. Zaś w roku 2019 w 17 wydarzeniach wystartowało blisko 89 tysięcy osób, w tym 68
000 dorosłych i 21 000 dzieci, młodzieży i całych rodzin. Od początku istnienia cyklu do mety imprez dotarło już ponad 260
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 dla osób po 16 r.ż. 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). Dla dzieci 4-11 lat dedykowana jest formula KIDS, zaś dla młodzieży między 12- 15 rokiem życia - Junior. Od
roku 2019 Runmageddon zaczął zapraszać do ekstremalnego starcia całe rodziny, przygotowując dla nich Runmageddon Family.

