
VYBRANÁ VYZNAMENÁNÍ

NAD RÁMEC STATISTIK:

Celé jméno: Raymond Kemboi Chemungor

Závodní jméno: Raymond Chemungor

Národnost: Keňa

Datum narození:  8. února 1986

Místo narození: Kaptagat (nadmořská výška 2 400m nad mořem)

Místní obyvatel: Iten, Keňa (nadmořská výška 2 400m nad mořem) 
– od 2015

Nejlepší osobní rekordy 
(výběr):  

půlmaraton: 1:02:12, Montbeliard (FRA), 2014; 
maraton: 2:10:06, Frankfurt (GER), 2015

Specializace (do 2017): Maraton

První mezinárodní závod: Kaisermarathon, Söll (AUT), 2009

Adidas athlete od: 2015

• #RaymondChemungor #RunCzechRacing

• Žije se svým bratrancem Patrick Ronoh

• Svobodný

• Trénuje se bez trenéra

• Trénuje ve velké skupině spolu s Gilbert Kirwa (vítěz 2009 Frank 

 furt maratonu, osobní rekord 2:06:14)

• Každý den chodil do školy 3 km tam a zpět po dobu osmi let

• Má čtyři bratry

• Druhý etablovaný atlet v rodině, jeho příbuzný Hosea Kiprop 

 Rotich je maratonský běžec  s osobním rekordem 2:07:24

• Rád poslouchá hudbu, chodí a hraje volejbal

• Profesní cíle: uběhout maraton za osobní rekord 2:07

• Sen: najít lásku svého života a mít stabilní a šťastný život 

 se svojí rodinou

• Nejoblíbenější typ tréninku: dlouhý běh nad 30 km

• Trénuje na nezpevněných cestách

• Nedělá silové tréninky

• Počet kilometrů za týden během tréninkové fáze: 150-160 km

• Nejdelší  běh: 37 km

• Počet tréninků během typického týdne: 10

Typický den:

5:45 vstává, nesnídá

6:00 trénink

8:00 sprcha a snídaně – čaj s mlékem a chléb

8:30 krátký spánek

11:00 příprava oběda

12:00 oběd

13:00 relaxace, filmy, schůzky s přáteli

16:00 druhý trénink

17:00 relaxace

18:00 příprava večeře

20:00 večeře

21:00 příprava na spánek

• Nejoblíbenější jídlo: ugali a githery (fazole a brambory)

• Rád by investoval své úspory do pozemku

• Oblíbené sporty: fotbal – fanoušek Manchester United, nejoblíbenější  

 hráč Valencia, volejbal – fanoušek lokálního týmu Kenya prisons

• Oblíbený atlet: Geoffrey Komworor (2x světový mistr v půlmaratonu,  

 osobní rekord: 58:54)

• V České republice byl dvakrát, během účasti na Volkswagen Prague  

 Marathon a Mattoni Ústí nad Labem půlmaraton

Vítěz Lens Marathon – 2:14:21, Lens (FRA), 2013
Vítěz Toulouse Marathon – 2:10:29, Toulouse (FRA), 2014

2015 VÝSLEDKY (VÝBĚR)

Frankfurt Marathon, Frankfurt (GER) – 8.místo, 2:10:06 osobní rekord

2016 VÝSLEDKY (VÝBĚR)

Frankfurt Marathon, Frankfurt (GER) – tempo 2:06, 25 km
Brighton Marathon, Brighton (ENG) – 2. místo, 2:10:51 rekord sezóny


