Celé jméno:

Kenneth Keter

Závodní jméno:

Kenneth Keter

Národnost:

Keňa

Datum narození:

4. října 1996

Místo narození:

Kaplolo, Elgeiyo country
(nadmořská výška 2 400m nad mořem)

Místní obyvatel:

Iten, Keny (nadmořská výška 2 400m nad mořem)
– od 2015

Nejlepší osobní rekordy
(výběr):

10 km: 27:50, Praha (CZE), 2016;
Půlmaraton: 59:48, Venlo (NED), 2016

Specialita (do 2017):

silniční závody

První mezinárodní závod:

Prague Grand Prix 10 km, Praha (CZE), 2015

Adidas athlete od:

2015

2016 VÝSLEDKY (VÝBĚR)
Birell Prague Grand Prix, 10 km, Prague (CZE) – 4.místo, 27:50 osobní rekord
Le Puy-en-Velay 15 km, Le Puy-en-Velay (FRA) – 4.místo, 44:16 osobní rekord
Venlo půlmaraton, Venlo (NED) – 2.místo, 59:48 osobní rekord

MIMO STATISTIKY:
• #KennethKeter #RunCzechRacing

Typický den:

• Pronajímá dům, žije sám.

5:00 vstává, před tréninkem nejí ani nepije

• Svobodný

6:00 trénink

• Samo-trenér

9:00 sprcha a snídaně, čaj s mlékem a chleba

• Trénuje ve velké skupině spolu s Wilson Kipsang (původní světový

9:30 krátký spánek

držitel rekordu v maratonu, osobní rekrod 2:03:13), Geoffrey Ronoh

13:30 oběd

(vítěz Mattoni Olomouc půlmaraton, osobní rekord 59:45) a Luka 		

14:30 masáž (2x týdně), trávení času s přáteli

Kanda (Maraton osobní rekord 2:07:20)

20:30 večeře

• Běhal do školy 3 km každý den po dobu 10 let

22:00 příprava na spánek

• Má šest bratrů a dvě sestry
• První objevený atlet v rodině

• Oblíbená jídla: ugali a managu (podušené)

• Rád sleduje filmy, jeho nejoblíbenější je „DJ Afro“ (Kenya)

• Rád by investoval své úspory do pozemků a farmářství

• Profesní cíle: zlepšit si výsledky a vést si dobře v silničních

• Nejoblíbenější sport: fotbal – fanoušek Manchester United, nejob

závodech v nejblžší době
• Sen: udělat svou rodinu šťastnou
• Oblíbený druh tréninku: 40 minut fartlek (1 minuta rychle, 1 minuta
pomalu)
• Trénuje jen na hlíně
• Silový trénink: různá cvičení 3x týdně
• Kilometry za týden během tréninkové fáze: 120-130 km

líbenější hráč: Wayne Rooney
• Nejoblíbenější atlet: Dennis Kimento (držitel světového rekordu
v maratonu, osobní rekord: 2:02:57), Edna Kiplagat (2x světová
šampionka v maratonu, osobní rekord 2:19:50)
• Líbí se mu pohostinnost RunCzech týmu, krásná architektura, lokální
jídlo (zvláště trdelník)

