
2015 VÝSLEDKY (VÝBĚR)

MIMO STATISTIKY

• #JosphatKiptis #RunCzechRacing

• Bydlí s jeho ženou Caroline a dcerou Tiffan

• Trenér: Santiago Sanz (Španělsko) , dvakrát vyhrál stříbrnou   

 medaili a dvakrát bronzovou na Paralympiádě

• Částečně trénuje sám, částečně ve skupině

• Běhával nebo chodit do školy 2 kilometry tam i zpět, 

 po dobu deseti let

• má 6 bratrů a 2 sestry

• První objevený atlet v rodině. Jeho mladší bratr Duncan (19 let) 

 ho následuje

• Rád se dívá na filmy, převážně akční, poslouchá muziku, 

 čte noviny a rád tráví čas s přáteli

• Profesní cíl: stát se výborným atletem a reprezentovat 

 Keňu na Mistrovství světa a Olympijských hrách na 10000m

• Sen: po skončení kariéry se chce stát profesionálním trenérem 

 a trénovat nové šampióny

• Oblíbený styl cvičení: fartleks (10x3/1, 17x2/1 nebo 25x1/1

• Trénuje na nezpevněných cestách, na asfaltu trénuje jen 

 v období dešťů

• Silový trénink: nechodí do posilovny, ale dělá silová cvičení   

 dvakrát týdně

• Vzdálenost za týden během tréninku: 160km

• Nejdelší dlouhý běh: 35km

• Počet tréninků během typického týdne: 12 tréninků

Typický den:

5:30 vstává, nepije ani nesnídá

6:00 trénink

8:00 sprchování a menší snídaně, obvykle jen čaj a mléko

8:30 odpočinek

10:00 snídaně

11:00 sledování filmů a relaxování

12:30 oběd

14:00 odpočinek

15:30 druhý trénink

17:00 masáž (1-2x do týdne), jinak se schází s přátely

20:00 večeře

21:00 příprava na spánek

• Oblíbené jídlo: ugali, githeri (fazole s kukuřicí)

• Rád by investoval svoje zisky do farmaření a jeho vlastního obchodu

• Oblíbené sporty: fotbal – je fanoušek Barcelony, místní volejbal

• Oblíbení atleti: David Rudisha (dvojnásobný olympijský vítěz 

 a světový rekordman na 800m), Augustine Choge (osobní rekord 

 na 5000m 12:53:66)

• Již několikrát byl v České republice, běžel s námi závody

• Co se mu líbí na České republice: nádherné architektura a čeští lid

New Delhi půlmaraton, New Dhili (Indie) – jedenáctý, 1:01:19
Olomouc půlmaraton, Olomouc (Česká republika) – první, 1:00:21 osobní rekord

Goteborg půlmaraton, Gorebord (Švédsko) – třetí místo, 1:01:30

VYBRANÁ OCENĚNÍ

African Youth Championship- bronzová medaile, 3000m – 8:02:27, Khartoum (SUD), 2010

Celé jméno: Josphat Kiprop Kiptis

Jméno na závodu: Josphat Kiptis

Národnost: Keňa

Datum narození: 11. řijna 1994

Narozen v: Baringo (nadmořská výška asi 1,700 metrů nad mořem)

Obyvatel: Iten, Keňa ( nadmořská výška 2,400 metrů nad 
mořem) –od roku 2009

Osobní rekord (výběr): 10,000m: 28:37:1, Bambous (MAU), 2013

Půlmaraton: 1:00:21, Olomouc (Česká republika), 2015

Specializace v: Silniční závody

První mezinárodní závod: African Youth Mistrovství světa, 3000m, 
Khartoum (SUD), 2010

Adidas atlet od roku: 2015


