Celé jméno:

Josphat Kimutai Tanui

Jméno na závodu:

Josphat Tanui

Národnost:

Keňa

Datum narození:

4. únor 1994

Narozen v:

Koibatek, Baringo (1,400 metrů nad mořem)
Kapngetuny (2,500 metrů nad mořem) –
od roku 2015
10,000 m: 28:37.4 v nadmořské výšce, Keňa, 2016
15K: 43:59 v nadmořské výšce, Karabak (Keňa), 2016
Silniční závody

Obyvatel:
Osobní rekord (výběr):
Specializace v:

První mezinárodní závod v: Great Ethiopian Run 10K, Addis Ababa (ETH), 2016
Adidas atlet od roku:
2017

VÝSLEDKY V ROCE 2016 (VÝBĚR)

Národní mistrovství v Keňi, 10,000 m, Nairobi, Keňa – 10. místo, 28:37.4 v nadmořské výšce

MIMO STATISTIKY:
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#JosphatTanui #RunCzechRacing
Bydlí společně s ostatními atlety
Svobodný
Trénuje bez trenéra
Trénuje společně s Geoffrey Mutai (osobní rekord na maratonu
2:03:02), Dannis Kimetto (současný držitel světového rekordu
v maratonu, osobní rekord 2:02:57), Frankline Chepkwony		
(osobní rekord na maratonu 2:06:11)
Běhá do školy 10 kilometrů tam i zpět již po dobu 4 let
Má 5 bratrů a 4 sestry
První v rodině, kdo se věnuje atletice
Má rád sledování filmů, a rád nosí vody z jezera domů
Profesní sen: stát se jedním z nejlepších světových atletů, 		
posunout atletiku na další úroveň
Oblíbený styl sportu: má rád všechny
Trénuje na nezpevněných cestách i na asfaltu
Silový trénink: cvičí běžně
Vzdálenost za týden během tréninku: 140-150 km
Nejdelší dlouhý běh: 30 km
Počet tréninků během typického týdne: 10 tréninků

Typický den:
5:50 vstává
6:10 trénink
7:45 udělá si čas a chleba nebo chapatti
9:00 spaní, odpočinek
11:00 příprava oběda
12:15 oběd
13:00 odpočinek, sledování TV
14:00 nakupování, nošení vody z jezera na praní
17:00 druhý trénink (běh)
18:30 sprchování
18:45 příprava večeře
20:00 večeře
21:00 čas na spánek
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Oblíbené jídlo: ugali, zelená zelenina, mléko, vejce
Rád by investoval své peníze do pronájmu nemovitostí, a školy
Oblíbený sport: fotbal, fanoušek Arsenalu
Oblíbení atleti: Geoffrey Mutai, Frankline Chepkwony
Ještě nikdy nebyl v České republice

