Celé jméno:

Anraham Kapsis Kipyatich

Jméno na závodech:

Abraham Kipyatich

Národnost:

Keña

Datum narození:

10. května 1993

Narozen v:

Marakwet
(nadmořská výška 2 400 metrů nad mořem)

Osobní rekord (výběr)
10 km:

Iten, Keňa (nadmořská výška 2 400 metrů nad
mořem) – od roku 2012
27:40, Praha (Česká republika), 2016
Půlmaraton: 1:00:03, Berlín (Německo), 2015

Specializace:

Silniční závody

Obyvatel:

První mezinárodní závod: Course de l´Escalade 7,25 km, Ženeva (Švýcarsko), 2013
Adidas atlet od roku:

2016

2017 VÝSLEDKY (VÝBĚR)
Marugame půlmaraton, Marugame (JPN) – 4. místo, 1:01:00

2016 VÝSLEDKY (VÝBĚR)
B.A.A. půlmaraton, Boston (USA) – 2. místo, 1:03:22
Mattoni Ústí nad Labem půlmaraton, Ústí nad Labem (Česká republika) – 3. místo, 1:01:40
Birell Prague Grand Prix, 10 km, Praha (Česká republika) – 1. místo, 27:40 osobní rekord
Le Puy-en-Velay 15 km, Le Puy-en-Velay (Francie) – 2. místo, 43:20 osobní rekord
Sportisimo Praha půlmaraton, Praha (Česká republika) – 7. místo, 1:00:16

2015 VÝSLEDKY (VÝBĚR)
Le Puy-en-Velay 15 km, Le Puy-en-Velay (Francie) – 2. místo, 44:00
Berlín půlmaraton, Berlín (Německo) – 5. místo, 1:00:03 osobní rekord

MIMO STATISTIKY:
• #AbrahamKipyatich #RunCzechRacing

Typický den:

• Pronajímá si byt, kde žije s manželkou Marcy

5:40 vstává, nejí ani nepije před tréninkem

• Trénuje se bez trenéra

6:00 trénink

• Trénuje ve skupině 20 atletů s Willy Kibor (osobní rekord na 		

9:00 sprchování a snídaně, čaj s mlékem a chapatti (chleba)

maratonu 2:08:32) a Luka Kanda (osobní rekord na maratonu

10:00 masáž (dvakrát do týdne)

2:07:20)

11:00 spánek

• Každý den běhá do školy 5 kilometrů tam i zpět po dobu 10 let

12:00 oběd

• Má 4 bratry a 3 sestry

13:00 relaxace

• První atlet v rodině

15:00 druhý trénink

• Rád sleduje filmy. Jeho oblíbený film je “Machachari” (Keňa)

16:00 sledování filmů

• Profesní sen: zlepšovat své výsledky

20:00 večeře

• Sen: pomáhat své rodině a přátelům, aby měli jednodušší

21:00 příprava na spánek

a spokojenější život
• Oblíbený styl cvičení: rychlý běh 6x 400m a 4x 600m

• Oblíbené jídlo: ugali

• Trénuje jen na nezpevněných cestách

• Rád by investoval své zisky do nemovitostí

• Silový trénink: nedělá žádná silová cvičení, jen protahování

• Oblíbený sport: jen atletika

• Uběhnutá vzdálenost za týden, během tréninků: 140 kilometrů

• Oblíbení atleti: Wilon Kipsang (bývalý světový rekordman v mara-

• Nejdelší běh: 36 km
• Počet tréninků během typického týdne: 8 tréninků

tonu, osobní rekord 2:03:13), Kenenisa Bekele (světový rekordman
na 10000m, osobní rekord 26:17:53), Haile Gebrseilassie (bývalý 		
světový rekordman v maratonu, osobní rekord 2:03:13)
• Užil si návštěvu v České republice a líbila se mu spolupráce s RunCzech.

