
MIMO STATISTIKY:

• #EvansCheruiyot #RunCzechRacing

• Žije v domě svého bratra

• Trénuje se sám

• Trénuje ve skupině Kimumu s Wilson Chebet (trojnásobný vítěz  

 amsterdamského maratonu, osobní rekord 2:05:27)

• Běhal do školy 4 kilometry tam i zpět po dobu osmi let

• Má 5 bratrů a 3 sestry

• První atlet v rodině

• Rád  se stará o krávy

• Profesní cíl: stát se skvělým maratonským běžcem

• Sen: pracovat ve zdravotnictví

• Oblíbený styl cvičení: má rád všechny typy tréninků

• Trénuje na nezpevněných cestách, na asfaltu trénuje jen v období děsťů

• Nedělá žádné silové tréninky

• Vzdálenost za týden během tréninku: 150 km

• Nejdelší dlouhý běh: 30 km

• Počet tréninků během typického týdne: 10 tréninků

Typický den:

5:50 vstává

6:30 trénink

8:30 sprchování a snídaně, čaj s mlékem, chláb, někdy ugali

9:30 relaxování, sledování TV

10:30 stará se o krávy

12:30 oběd

13:30 relaxování

16:00 večerní trénink

17:00 relaxace

20:00 večeře

21:30 příprava na spánek

• Oblíbené jídlo: chapatti, kyselé mléko, ugali

• Rád by investoval své zisky do nemovitostí, chce si postavit farmu,  

 kde bude mít krávy

• Oblíbený sport: fotbal – fanoušek Arsenal fotbalového klubu

• Oblíbený atlet: Wilson Chebet (trojnásobný vítěz maratonu 

 v Amsterodamu, osobní rekord 2:05:27)

• Byl v České republice jen jednou, z důvodu účasti na Mattoni   

 půlmaratonu v Karlových Varech a v Českých Budějovicích 

2015 VÝSLEDKY (VÝBĚR)

Eldoret Kass 10K, Eldoret (Keňa) – šesté místo, 30:16 v nadmořské výšce
Aloha IAC běžecký test – Zane Branson Memorial 15K,

Kabarak (Keňa) – desáté místo, 44:55 v nadmořské výšce

2016 VÝSLEDKY (VÝBĚR)

Standartní oficiálně uznávaný půlmaraton v Nairobi, Nairobi (Keňa) – páté místo, 1:03:38 v nadmořské výšce
Aloha IAC Běžecký test – Zane Branson Memorial 15K, 

Kabarak (Keňa) – šesté místo, 44:29 v nadmořské výšce, osobní rekord
Mattoni České Budějovice půlmaraton, České Budějovice (Česká republika) –páté místo, 1:03:18 osobní rekord

Celé jméno: Evans Cheruiyot

Jméno na závodu: Evans Cheruiyot

Národnost: Keňa

Datum narození: 24. září 1991

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

Obyvatel: Eldoret ( nadmořská výška 2,200 metrů nad mořem) 
– od roku 2011

Osobní rekord (výběr): 
29:01, půlmaraton, mezičas České Budějovice (Česká 
republika), 2016, 15K: 44:55 v nadmořské výšce, Kabarak 
(Keňa), 2016

Specializace: Silniční závody

První mezinárodní závod: Kilimanjaro půlmaraton, Moshi (Tanzanie), 2013
Adidas atlet od roku: 2016


