Celé jméno:

Bernard Kimeli

Jméno na závodu:

Bernard Kimeli

Národnost:

Keňa

Datum narození:

9 října 1995

Místo narození:

Marakwet (2,400 metrů nad mořem)
Iten (2,400 metrů nad mořem) – od roku 2014

Bydliště:
Osobní rekord (výběr):

12K:36:49 v nadmořské výšce, Eldoret(KEN),2016

Silniční závody
Specializace v (od 207):
První mezinárodní závod v: záměr udělat mezinárodní debut v roce 2017
Adidas atlet od roku:

2017

VÝSLEDKY 2016:
KAAS 12K, Eldoret, Keňa – 5.místo, 36:49 v nadmořské výšce

BEYOND THE STATS:
• #BenardKimeli #RunCzechRacing
• pronajatý dům, bydlí sám
• svobodný
• Trenér: Dan Ngetich
• Trénuje společně ve skupině s 15 nadcházejícími atlety s Edwin
Kiptoo, Geoffrey Kipyego, Philip Tarbei
• Běhá do školy 7 kilometrů tam i zpět, již po dobu osmi let
• má dva bratry a 7 sester
• Je první ätlet v rodině. Jeho mladší bratr, Dorcas Kimeli, závodí
v překážkovém běhu
• Ráda čte Bibli
• Profesní cíle: zlepšovat se s každým závodem
• Sen: mít skvělou rodinu a žít spokojený život
• Oblíbení styl cvičení: speed work 10 times 2000 m, and fartleks
• Trénuje na polních cestách, ale i na asfaltu
• Silový trénink: dělá ho pravidelně
• Uběhnutá vzdálenost za týden během tréninku: 130 km
• Nejdelší dlouhý běh: 35 kilometrů
• Počet tréninků během týdne: 11 tréninků

Typický den:
4:50 vstavá a pomodlí se
5:10 udělá si čaj a snídani
6:00 trénink
8:00 snídaně
9:30 relaxace
10:30 sprchování, připravuje oběd
11:30 oběd
12:00 sleduje televizi, odpočívá
14:00 navštěva přátel
16:30 druhý trénink (45 minut běhu)
17:30 sprchování
17:45 nakupování
18:30 příprava večeře
20:00 večeře
21:00 povídání s přáteli, modlitba před spaním
22:00 čas na spánek
•
•
•
•

Oblíbené jídlo: ovoce, ugali
Rád by investoval své peníze do nemovitostí, pronajímal domy
Oblíbený sport: pouze atletika
Oblíbení atleti: Fred Kiprop (Osobní rekord na maratonu 		
2:06:47), Eliud Kipchoge (2016 olympijský vítěz, osoní rekord 		
na maratonu 2:03:05), Paul Tergat (bývalý světový rekordman
v maratonu, osobní rekord 2:04:55)
• Nikdy nebyl v České republice
• Zajímavosti: Přerušil sportování po dobu jednoho roku (listopad 		
2015-listopad 2016) protože pomáhal v Národním parku v Tsavo
(TNP) zachraňovat divoká zvířata. Od listopadu 2016 občasně 		
vypomáhá TNP.
• Oceňuje a následuje rady od Paul Tergat a Fred Kiprop

