
• #DonaldMitei #RunCzechRacing
• Bydlí s rodiči
• Svobodný
• Je sám sobě trenérem
• Trénuje ve skupině devadesáti atletů, mezi nimi je například   
 Dannis Kimetto (současný světový rekordman v maratonu,   
 2:02:57), Frankline Chepkwony (osobní rekord na maratonu   
 2:06:11), Amoc Mitei (10K osobní rekord 27:42, v nadmořské   
 výšce, bratr Donalda Mitei)
• Běhá do školy 3 kilometry tam i zpět již 4 roky
• má 4 bratry a 3 sestry
• Narodil se do rodiny, který miluje atletiku. Jeho bratr, Amor Mitei 
 a Enok Mitei, oba jsou úspěšní atleti
• Má rád farmaření, starání se o zvířata
• Profesní cíle: stát se jedním ze špičkových maratonců, 
 a vyhrávat hlavní mezinárodní závody
• Sen- být hrdý muž, žít organizovaný a dobrý život
• Oblíbený styl cvičení: speed work 12 times 1000m, 10 times 800m, 
 10 times 600m
• Trénuje jen na nezpěvněných cestách
• Silový trénink: nedělá žádná silová cvičení
• Vzdálenost za týden během tréninku: 150 km
• Nejdelší dlouhý běh: 30 km
• Počet tréninků během typického týdne: 11 tréninků

Typický den:
5:30 vstává 
6:00 trénink
7:15 uvaří si čaj a chleba nebo chapatti
8:00 lehký spánek
9:30 druhý trénink (běhání 10-15 km), protahování se
10:30 sprchování, druhá snídaně
11:00 příprava oběda
12:00 oběd
13:00 odpočinek, lehký spánek
15:00 návštěva přátel, příbuzných
17:30 příprava večeře
19:00 večeře
19:30 sledování zpráv nebo filmu
20:00 příprava na spánek

• Oblíbené jídlo: ugali, mléko
• Chtěl by investovat svoje peníze do pronájmu nemovitostí, 
 a farmaření
• Oblíbený sport: volejbal. Hrával volejbal, když studoval na škole,  
 někdy se chodí dívat na tréninky
• Oblíbení atleti: Dannis Kimetto (současný rekordman v maratonu,  
 osobní rekord 2:02:57)
• Ještě nikdy nebyl v České republice

Sasumua půlmaraton. Sasumua, Keňa – 3., 1:02:33 v nadmořské výšce
Aloha Zane Branson Memorial 15K, Kabarak, Keňa – 1., 44:25 v nadmořské výšce

MIMO STATISTIKY:

VÝSLEDKY V ROCE 2016:

Celé jméno: Donald Kiprop Mitei

Jméno na závodu: Donald Mitei

Národnost: Keňa

Datum narození: 4. dubna 1996

Narozen v: Eldama-Ravine (2,100 metrů nad mořem)

Obyvatel: Kapngetuny (2,500 metrů nad mořem)

Osobní rekord (výběr): 
15K: 44: v nadmořské výšce, Kabarak (Keňa), 
2016 Půl Maraton: 1:02:33 v nadmořské výšce, 
Sasumua (Keňa), 2016

Specializace: Silniční závody

První mezinárodní závod: MTN půlmaraton, UGA, 2015
Adidas atlet od roku: 2017


