Celé jméno:

Reuben Kiplagat Maiyo

Jméno na závodu:

Reuben Maiyo

Národnost:

Keňa

Datum narození:

22. listopad 1991

Narozen v:

Specializace v:

Marakwet (nadmořská výška 2,400 metrů nad mořem)
Iten, Keňa (nadmořská výška 2,400 metrů nad
mořem) – od roku 2013
10K: 28:04, Berlín (Německo), 2015
Půlmaraton: 1:02:35‚Udine (Itálie), 2015
Silníční závod, aiming marathon debut in 2017

První mezinárodní závod:
Adidas atlet od roku:

Fujairah půlmaraton, Fujairah (EAU), 2014
2014

Obyvatel:
Osobní rekord (výběr):

2016 VÝSLEDKY (VÝBĚR)
Seoul Maraton, Seoul (KOR) – tempo 2:05 na 35 km

2015 VÝSLEDKY (VÝBĚR)
Valencia Maraton, Valencia (ESP) — tempo 2:06 na 35 km
Udine půlmaraton, Udine (ITA) — 8. místo, 1:02:35

MIMO STATISTIKY
• #ReubenMaiyo #RunCzechRacing

Typický den:

• Žije s manželkou Gladys a dcerou Shantelle

5:00 vstává, vypije sklenici vody před tréninkem

• Policejní strážník

6:00 trénink

• Trénuje se sám

9:00 sprchování a snídaně, čaj s mlékem, chapatti (flat bred)

• Trénuje ve skupině s Wilson Kipsang (bývalý světový rekordman,

a vajíčka

2:03:13), Geoffrey Ronoh (vítěz Mattoni půlmaratonu v Olomouci,

10:00 odpočinek

půlmaraton osobní rekord 2:07:20)

12:00 masáže (třikrát do týdne)

• Běhával do školy každý den 5 km tam i zpět po dobu osmi let

13:30 oběd

• Má dva bratry a 1 sestru

14:30 setkání s přáteli

• První objevený atlet v rodině

20:00 večeře

• Rád tráví čas s přáteli

21:00 sledování zpráv

• Profesionální cíl: stát se výborným maratonským běžcem a vyhrá

22:00 příprava na spánek

vat velké závody
• Sen: pracovat v komunitě a pomáhat lidem ve zvládání obtížných
situacích, má diplom z “Disaster and accident resolution management”

• Oblíbené jídlo: ugali a mléko
• Rád by investoval své peníze do nemovitostí

• Oblíbený styl cvičení: dlouhý běh nad 35K

• Oblíbené sporty: fotbal –fanoušek Chelsea fotbalového klubu

• Trénuje jen na nezpevněných cestách

• Oblíbení atleti: Wilson Kipsang (bývalý světový rekordman,

• Silový trénink: chodí do posilovny dvakrát do týdne již přes měsíc
• Vzdálenost za týden během tréninku: 130km
• Nejdelší dlouhý běh: 40 kilometrů
• Počet tréninků během typického týdne: 6 tréninků

2:03:13). Mary Keitany (trojnásobná vítězka maratonu v New Yorku,
osobní rekord 2:18:37)
• Nikdy nebyl v České republice, těší se tento rok až přijede

