Celé jméno:

Shadrak Kiplagat

Jméno na závodu:

Shadrak Kiplagat

Národnost:

Keňa

Datum narození:

12. prosinec 1990

Narozen v:

Marakwet (2,400 metrů nad mořem)

Obyvatel:

Iten (2,400 metrů nad mořem) – od roku 2015

Specializace v:

15K: 44:33 v nadmořské výšce, Karabak (Keňa), 2017
Půlmaraton: 1:04:28 v nadmořské výšce, Baringo
(Keňa), 2016
Silniční závody

První mezinárodní závod:
Adidas atlet od roku:

will make international debut in 2017
2017

Osobní rekord (výběr):

VÝSLEDKY ROKU 2016: 2017
Aloha Zane Branson Memorial 15K, Kabarak, Keňa -6. místo, 44:33 v nadmořské výšce

VÝSLEDKY ROKU 2016
Půlmaraton v Baringo, Baringo, Keňa – 9. místo, 1:04:28 v nadmořské výšce

MIMO STATISTIKY:
• #ShadrackKiplagat #RunCzechRacing
• bydlí sám v pronajatém domě
• svobodný
• Trenér: Dan Ngetich
• Trénuje ve skupině 15 nadcházejících atletů společně s Edwin Kiptoo,
Geoffrey Kipyego, Philip Tarbei
• Běhá do školy denně 20 km tam i zpět, po dobu sedmi let
• Má tři bratry a dvě sestry
• Jeho bratr Mathew Kipkorir běhá maraton
• Rád tráví čas s přáteli
• Profesionální sen: běhat lépe než ostatní: sub 59 minut na půlmaratoně,
sub 2‘:05 na maratoně. „Když se snažíš, příjde to.“
• Sen: žít spokojený život
• Oblíbený styl cvičení: speed work 5 times 1600 m
• Trénuje na nezpevněných cestách, na asfaltu trénuje jen, když venku prší
• Silový trénink: dělá pravidelně
• Vzdálenost během týdne během tréninku: 100km
• Nejdelší dlouhý běh: 35 kilometrů
• Počet tréninků během jeho typického týdne: 6-7 tréninků

Typický den:
5:30 vstává, dá si kávu nebo vodu
6:00 trénink
8:00 sprchování
8:15 snídaně
8:30 spánek
10:30 poslouchá hudbu, sleduje televizi, uklíží byt
12:00 oběd
12:30 relaxace
14:00 spánek
15:00 nakupování, návštěva přátel
18:00 příprava večeře
19:00 večeře
20:00 povídání si s přáteli, sledování filmu
22:00 příprava na spánek
• Oblíbené jídlo: ugali, rýže, dušené maso
• Rád by investoval peníze do pronájmu nemovitostí
• Oblíbený sport: fotbal – fanoušek Manchester United, rugby –
fanoušky Team Kenya
• Oblíbení atleti: Wilson Kipsang /bývalý světový rekordman
v manatonu, osobní rekord 2:03:13), Faith Chepngetich (olympijský
vítěz v roce 2016 v běhu na 1500 metrů, osobní rekord3:56:41),
Eliud Kipchoge ( olympijský vítěz v roce 2016 v maratonu,
osobní rekord 2:03:05)
• Nikdy nebyl v České republice

