
Celé jméno: Joyciline Jepkosgei
Jméno na závodech: Joyciline Jepkosgei
Národnost: Keňa
Datum narození: 8. prosinec 1993

Narozena: Nandi, Keňa 
(nadmořská výška 2000 metrů nad mořem)

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

Osobní rekord: 

5000m: 15:40:0h, Nairobi (Keňa), 2016 
10000m: 31:28:28 Durban (RSA), 2016
10 km: 30:04, Praha (Česká republika), 2017 SVĚTOVÝ 
REKORD*
Půlmaraton: 1:04:52, Praha (Česká republika), 2017 
SVĚTOVÝ REKORD*
*Rekordy čeká proces ratifikace

Specializace: Silniční závody
První mezinárodní závod: Mattoni Karlovy Vary (Česká republika), 2016

adidas athlete since: 2016

• #JoycilineJepkosgei #RunCzechRacing

• Žije se svým manželem Nicholas Koech

• Trénuje jí jeji manžel Nicholas Koech

• Částečně trénuje ve skupině pana Wilson Kipsang

• Běhala do školy 2 kilometry tam i zpět po dobu deseti let

• Má dva bratry a tři sestry

• První objevená atletka v rodině

• Ráda čte Bibli

• Profesní cíl: stále dobře trénovat, zlomit světový rekord

• Sen: pomáhat rodině, aby žila lepší a spokojenější život

• Oblíbený styl cvičení: dlouhý běh na 20-25 km

• Trénuje pouze na nezpevněných cestách

• Nedělá žádná silová cvičení

• Vzdálenost za týden tréninku: 150 – 180 km

• Nejdelší běh: 30 km

• Počet tréninků během typického týdne: 14 tréninků

 

Typický den:

5:40 vstává, nejí ani nepije nic před tréninkem

6:00 trénink

7:00 snídaně, čaj s mlékem, chleba, banán 

8:00 odpočinek nebo relaxování

10:20 druhý trénink (40-50 minut běhu)

11:20 relaxace, příprava oběda

13:00 oběd

14:00 relaxování

16:00 běhání a nějaká další cvičení

18:00 sprchování a příprava večeře

19:30 večeře

20:40 příprava na spánek

•  Oblíbené jídlo: zelená zelenina, ovocný džus

•  Ráda by investoval své peníze do nemovitostí, chtěla by postavit kemp 

 a objevovat nadané děti

•  Oblíbené sporty: jen atletika

•  Oblíbení atleti: Joyce Chepkirui (vítězka maratonu v Amsterdamu 

 v roce 2015, 2:24:11), Mercy Cherono (vyhrála druhé místo na   

 světovém šampionátu v roce 2013, 5000m, osobní rekord 14:34:10)

•  Byla v České republice dvakrát, běžela s námi závod Bireel Prague  

 Grand Prix 10 km a Mattoni 1/2 maraton Karlovy vary

•  Líbil se jí přístup členů RunCzech týmu, nádherná architektura, místní jídlo

Sportisimo Prague Half Marathon, Praha (CZE) — 1. místo, 1:04:52 osobní rekord, Světový rekord*
RAK half marathon, Ras al-Khaimah (UEA) – 3. místo, 1:06:08

2017 VÝSLEDKY (VÝBĚR)

MIMO STATISTIKY


