Runmageddon - bieg ku pamięci
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Ponad 5 tys. osób przez dwa dni zmagało się z trasami Runmageddonu, czyli ekstremalnego biegu z przeszkodami,
zorganizowanego po raz kolejny na terenie należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalni Pniówek.
- W listopadzie ubiegłego roku walczyliście na tej trasie i obiecaliśmy, że spotkamy się latem i jesteśmy tu – mówił do zawodników
wiceprezes JSW Tomasz Śledź.
Tegorocznej edycji przyświecało wyjątkowe hasło „Górnicy pamiętamy – 05.05.2018”.
W ten sposób uczestnicy chcieli dać wyraz solidarności z rodzinami i bliskimi górników, którzy zginęli tragicznie w niedawnej
katastrofie w ruchu Zofiówka.
Na zdjęciu: Zawodnicy podczas Runmageddonu przy kopalni Pniówek mogli startować na jednej z trzech tras, różniących się długością i liczbą przeszkód do pokonania
(fot. Bartłomiej Szopa)

- My walczymy na trasach, a Oni codziennie walczą pod ziemią, fedrując, wydobywając, ciężko pracując. Niestety, nie wszyscy
wracają z powrotem po pracy do domu, do rodziny. Dlatego szczególnie doceniamy i patrzymy z podziwem na bohaterską postawę
ratowników, którzy walczyli o życie uwięzionych pod ziemią górników. Myślami jesteśmy z Wami! Takiej sile i charakterowi nie jest
w stanie dorównać nikt – podkreślają organizatorzy Runmageddonu.
Zawodnicy, którzy przyjechali do Pniówka, mieli do wyboru jedną z trzech tras: Runmageddon Intro (3 km i 15 przeszkód),
Runmageddon Rekrut (6 km i 30 przeszkód) i Runmageddon Classic (12 km i 50 przeszkód).

Na zdjęciu: Część przeszkód, które pokonywali zawodnicy, została wykonana z elementów maszyn górniczych i wyposażenia kopalnianych wyrobisk. (fot. Bartłomiej
Szopa)

Runmageddon jest największym w Polsce i najbardziej ekstremalnym w Europie cyklicznym biegiem przez przeszkody. Zmagania
odbywają się w kilkunastu lokalizacjach rocznie.
- 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 – wyjaśniają organizatorzy.

