Celé jméno:

Festus Talam

Jméno na závodech:

Festus Talam

Národnost:

Keňa

Datum narození:

20. října 1994

Narozen v:

Baringo (nadmořská výška 1 800 metrů nad mořem)
Iten, Keňa (nadmořská výška 2 400 metrů nad
mořem) – od roku 2014
10 km: 28:19, Verbania (Itálie), 2015
Půlmaraton: 1:00:56, Verbania (Itálie), 2015
Maraton: 2:06:26 (debut), Eindhoven (Nizozemsko), 2016
Maraton

Obyvatel:
Osoní rekord (výběr):
Specializace v:
První mezinárodní maraton:
Adidas atlet od roku:

Great Ocean Road Marathon 6 km, Gold Coast
(Australie), 2013
2014

2016 VÝSLEDKY (VÝBĚR)
Dll Marathon Eindhoven, Eindhoven (Nizozemsko)- 1. místo, 2:06:26
Rotterdam Marathon, Rotterdam (Nizozemsko) tempo 2:05 na 35 km

2015 VÝSLEDKY (VÝBĚR)
Eindhoven Marathon, Eindhoven (Nizozemí) tempo 2:05 na 32 km
Ústí nad Labem půlmaraton, Ústí nad Labem (Česká republika) – 4. místo, 1:01:34
Půmaraton České Budějovice, České Budějovice (Česká republika) – 4. místo, 1:05:42
Lago Maggiore půlmaraton, Verbania (Itálie) – 2. místo, 1:00:56 osobní rekord

MIMO STATISTIKY:
• #FestusTalam #RunCzechRacing

Typický den:

• Zasnoubený

5:30 vstává, vypije sklenici vody před tréninkem

• Žije s jeho budoucí manželkou Syliva Jeruto a dcerou Jelagat

6:00 trénink

• Trénuje se sám

9:00 snídaně, čaj s mlékem a chleba

• Trénuje v různých skupinách, které se řídí jeho tréninkovým plánem

9:30 spánek nebo relaxace

• Běhal do školy 10 kilometrů tam i zpět, po dobu osmi let

13:00 sprchování a oběd

• Má 4 bratry a 4 sestry

14:00 masáž ( třikrát týdně), povídání s příteli

• První atlet v rodině

21:00 večeře

• Nejprve neměl běhání moc rád

22:00 příprava na spánek

• Rád se stará o zvířata, sleduje filmy (preferuje akční filmy)
• Profesní cíl: stát se jedním z nejlepších běžců a chce, aby si lidé
více cenili a všímali atletiky

• Oblíbené jídlo: ugali, zelená zelenina, ovoce
• Rád by investoval svoje peníze do nemovitostí

• Sen: stát se úspěšným podnikatelem

• Oblíbený sport: fotbal – fanoušek Chelsea

• Oblíbený styl cvičení: rychlý běh 5-7x 1600-2000m

• Oblíbený hráč: Eden Hazard, Lionel Messi, Mesut Ozil

• Trénuje pouze na nezpevněných cestách

• Oblíbený atler: Eliud Kipchoge (2016 olympijský vítěž v maratonu

• Silový trénink: někdy posiluje sám v neděli

roku 2016, osobní rekord 2:03:05), Geoffrey Mutai (vítěz maratonu

• Vzdálenost z týden tréninku: 130 km

v Bosnu 2011, vítěz maratonu v Berlíně 2012, vítěž maratonu

• Nejdelší dlouhý běh: 38 km

v Londýně 2013, osobní rekord 2:03:02), Ezekiel Kemboi

• Počet tréninků během typického týdne: 8 tréninků

(dvojnásobný olympijský vítěz a čtyřnásobný mistr světa v běhu
přes překážky, osobní rekord 7:55:76)
• Má velice rád Prahu – zejména příjemné lidi a chutné jídlo

