Celé jméno:

Geoffrey Kipyego

Jméno na závodě:

Geoffrey Kipyego

Národnost:

Keňa

Datum narození:

17. července 1987

Narozen v:

Nandy county, vesnice Nduroto
(nadmořská výška 2 000 metrů nad mořem)

Obyvatel:

Iten, Keňa (nadmořská výška 2 400 metrů
nad mořem) – od roku 2012

Osobní rekord (výběr):

10 km: 28:45 v nadmořské výšce v Kericho (Keňa), 2015

Půlmaraton:

1:02:39, Ústí nad Labem (Česká republika), 2016

Specializace v:

Silniční závody

První mezinárodní závod v:

Valencia maraton, 35 km, po dlažbě
Valencia (ESP), 2015

Adidas atlet or roku:

2015

2017 VÝSLEDKY (VÝBĚR)
RAK půlmaraton, Ras al-Khaimah (UEA) – udává tempo ženám k dosažení světového rekordu

2016 VÝSLEDKY (VÝBĚR)
Mattoni Ústí nad Labem půlmaraton, Ústí nad Labem (Česká republika) – 7. místo, 1:02:39 osobní rekord
Mattoni Olomouc půlmaraton, Olomouc (Česká republika) – 3. místo, 1:06:05

2015 VÝSLEDKY (VÝBĚR)
Aloha IAC běžecký test – Zane Branson Memorial 15 km, Kabarak (Keňa) – 1. místo, 44:24 (v nadmořské výšce)
Nairobi půlmaraton, Nairobi (Keňa) – 3. místo, 1:02:58 (v nadmořské výšce)
Eldoret půlmaraton, Eldoret (Keňa) – 2. místo, 1:03:07 (v nadmořské výšce)

MIMO STATISTIKY:
• #GeoffreyKipyego #RunCzechRacing

Typický den:

• Pronajímá si dům, bydlí sám

5:30 vstává, nic nejí, dá si jen skleničku vody

• Svobodný

6:00 trénink

• Trénér: Dan Ngetich

8:30 sprchování a snídaně, čaj s mlékem a chleba nebo chapatti

• Trénuje ve skupině Iten traing group

9:00 spánek

• Běhá do školy 4 kilometry tam i zpět, již po dobu osmi let

11:00 příprava oběda

• Má 4 bratry a 1 sestru

13:00 oběd

• První atlet v rodině. Má další 3 nadějné atlety v rodině: 2 bratry

14:00 odpočinek nebo spánek, poté posezení s přáteli

Josphat Kirui a Jonan Kogo a jednoho bratrance Isaak Kipchichir
• Rád se dívá na televizi, filmy a seriály (oblíbený seriál – Útěk z vězení)
• Profesní cíl: stát se maratonským běžcem a zlomit světový
atlety. Zorganizovat svůj vlastní závod.
• Oblíbený styl cvičení: rychlý běh od 200m do 500m – celkem 10km
and 35 km vytrvalostní běh
• Trénuje na nezpevněných cestách, na asfaltu trénuje jen jednu
• Silový trénink: chodí do posilovny každý den a posiluje
• Vzdálenost tréninku za týden: 120-140 km
• Nejdelší běh: 35 km
• Počet tréninků během typického týdne: 8 tréninků

21:00 příprava na spánek

rekord

• Sen: po ukončení kariéry chce být učitel a trenér a objevovat nové

hodinu během do kopce

20:00 večeře

• Oblíbené jídlo: hovězí a ugali, zelená zelenina, ovocný salát
• Rád by investoval svoje peníze do nemovitostí a rodinné farmy
• Oblíbený sport: fotbal – fanoušek Chelsea
• Oblíbení atleti: Paul Tergat (bývalý světový rekordman v maratonu,
osobní rekord 2:04:55) a Eliud Kipchoge ( Olympijský vítěz v maratonu 2016, osobní rekord 2:03:05)
• Byl v České republice již dvakrát. Běžel půlmaraton v Olomouci
a Ústí nad Labem

