Celé jméno:

Nicholas Kipchirchir Bor

Jméno na závodech:

Nicholas Bor

Národnost:

Keňa

Datum narození:

27. Dubna 1988
Uasin Gishu
(nadmořská výška 2 200 metrů nad mořem)
Iten, Keňa (nadmořská výška 2 400 metrů nad
mořem) – od roku 2013
10 km: 27:38, Praha (Česká republika), 2014
Půlmaraton: 1:00:09, Praha (Česká republika), 2015
Silniční závody

Narozen v:
Bydlí v:
Osobní rekord:
Specializace:
První mezinárodní závod v:
Adidas atlet od roku:

Prague Grand Prix Birrel 10 km, Praha
(Česká republika), 2013
2013

VYBRANÁ OCENĚNÍ
Vítěz Ottawa 10 km – 27:55, Ottawa (Kanada), 2015

2015 VÝSLEDKY (VÝBĚR)
Ottawa 10 km, Ottawa (Kanada) – 1. místo, 27:55 rekord sezóny
Lago Maggiore Half Marathon, Verbania (Itálie) – 4. místo, 1:01:37
Prague Halfmarathon, Praha (Česká republika)- 4. místo, 1:00:09

MIMO STATISTIKY
• #NicholasBor #RunCzechRacing

Typický den:

• Žije v kempu

6:00 vstává, nepije ani nejí nic před tréninkem

• Zasnoubený

6:30 trénink

• Trénuje se bez trenéra

9:00 sprchování a snídaně, obvykle čaj s mlékem a chléb

• Trénuje společně s Abel Kirui (dvojnásobný světový šampion

10:00 spánek nebo relaxuje a dívá se na filmy

v maratonu, osobní rekord 2:05:04) a Janothan Maiyo (maraton

13:00 oběd

osobní rekord 2:04:56)

14:00 relaxování

• Běhal do školy 4 kilometry každý den po dobu deseti let

16:00 trénink (třikrát do týdne má druhý trénink)

• Má jednoho bratra a tři sestry

18:00 masáže (má dvakrát za týden)

• První objevený atlet v rodině

21:00 večeře

• Rád se dívá na filmy o lásce a válce

22:30 příprava na spánek

• Profesionální cíl: chce dokázat, že ve sportu je možné naprosto vše
• Sen: stát se známým člověkem
• Oblíbený styl cvičení: rychlý běh 15x 1000m
• Trénuje pouze na nezpevněných cestách

• Oblíbené jídlo: ugali, manaku (zelená zelenina), mléko
Rád by investoval svoje peníze do podnikání
• Oblíbené sporty: fotbal – fanoušek Manchester United fotbalové

• Silový trénink: chodí do posilovny dvakrát týdně už celý měsíc

klubu, oblíbený hráč Wayne Rooney, volejbal – fanoušek místního

• Vzdálenost uběhnutá za týden: 120-130 km

týmu AP tým

• Nejdelší běh: 38 km
• Počet tréninků během typického týdne: 10 tréninků

• Oblíbení atlet: Jonathan Maiyo (osobní rekord na maratonu 		
2:04:56), Wilson Kipsang (bývalý světový rekordman v maratonu,
osobní rekord 2:03:13), Geoffrey Kamworir (dvojnásobný světový
vítěz v půlmaratonu, osobní rekord 58:54)
• Byl v České republice již pětkárt, je nejvíce známým atletem
v České republice. Na České republice má rád: lidi, jídlo a pivo

