
MIMO STATISTIKY

Celé jméno: Timothy Kimeli

Jméno na závodu: Timothy Kimeli

Národnost: Keňa

Datum narození: 20. ledna 1994

Narozen v: Iten, Keňa (nadmořská výška 2,400 metrů nad mořem)

Obyvatel: Iten, Keňa 
(nadmořská výška 2,400 metrů nad mořem)

Osobní rekord (výběr): 10K: 29:33, campo Grande (Brazílie), 2014
15K: 44:55 v nadmořské výšce, Kabarak (Keňa), 2016

Specializace v: Silniční závody

První mezinárodní závod: Campo Grande 10K, Campo Grande (Brazílie), 2014

Adidas atlet od roku: 2016

• #TimothyKimeli #RunCzechRacing

•  Bydlí sám v pronajatém domě

• Svobodný

• Trénuje se sám

• Trénuje společně v malé skupině s Mark Korir (vítěz roku 2015 

 na maratonu v Paříži, osobní rekord: 2:05:49)

• Běhal do školy každý den 3 kilometry tam i zpět po dobu pěti let

• Má 3 bratry a 4 sestry

• Druhý objevený atlet v rodině, nejstarší bratr Kipkemoi Katui 

 je maratonský běžec

• Rád se stará o krávy, dojí je, vaří ugali

• Profesní cíl: dobře zaběhnout maraton i půlmaraton, zlepšit 

 se a stát se jedním z nejlepších atletů

• Sen: pomáhat své rodině a zlepšit jejich životy

• Oblíbený styl cvičení: rychlý běh od 600m do 2000m - 

 celkem 10-12km a dlouhý běh 30 km

• Trénuje na nezpevněných cestách i asfaltu 

 (50% asfalt x 50% měkký terén)

• Silový trénink –dvakrát do týdne posiluje

• Vzdálenost během týdne během tréninku: 130km

• Nejdelší dlouhý běh: 30km

• Počet tréninků během typického týdne: 8 tréninků

Typický den:

6:00 vstává, před tréninkem nic nejí ani nepije

6:10 trénink

7:30 sprcha a snídaně, čaj s mlékem a chléb

9:00 spánek

13:00 oběd

14:00 relaxace

16:00 stýká se s přáteli a jedí ovoce a zeleninu společně

20:00 večeře

21:00 příprava na spánek

• Oblíbené jídlo: rýže, fazole, ugali, zelenina

• Rád by investoval svoje peníze do nemovitostí a hotelnictví

• Oblíbený sport: Pouze atletika

• Oblíbení atleti: Mark Korir (vítěz maratonu v Paříži 2015, s osobním  

 rekordem 2:05:49)

• Česká republika byla jedním z důvodů, proč se účastnil našeho  

 půlmaratonu v Ústí nad Labem

VÝSLEDKY 2016:

Aloha IAC běžecký test – Zane Branson Memorial 15K, Kabarak (Keňa) – dvanácté místo, 45:15 v nadmořské výšce

2015 VÝSLEDKY (VÝBĚR)

Aloha IAC běžecký test – Zane Branson Memorial 15K, Kabarak (Keňa) – jedenácté místo, 44:55 osobní rekord v nadmořské výšce
Scotiabank Ottawa Marathon, Ottawa (Kanada) – tempo 2:07 na 25 km


