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Eliud Kipchoge trenca el rècord de temps en la marató
El kenyà ha batut el rècord de temps en una marató i ha baixat de les dues hores
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Eliud Kipchoge és un atleta kenyà, especialitzat en llarga distància, que ostenta el rècord
del món de la marató des del 16 de setembre de 2018.
Va iniciar la seva carrera el 2003 guanyant la cursa júnior en els Campionats del Món de
la IAAF World Cross Country , establint un rècord mundial júnior de 5000 metres en pista i v
a esdevenir campió del món en el Campionat del Món d'atletisme de 2003.
Posteriorment ha aconseguit un bronze olímpic en els Jocs Olímpics d'estiu del 2004, i
un altre en el Campionat del Món d'atletisme en pista coberta del 2006.
En els anys següents ha guanyat la medalla de plata en el Campionat del Món d'atletisme
del 2007 i en els Jocs Olímpics d'estiu del 2008.
A partir del 2012 s’ha iniciat en les curses de llarga distància i va debutar en la marató el
2013, participant en les maratons d'Hamburg, Berlín i Londres, i guanyant la medalla d'or en
els Jocs Olímpics de 2016.
El 16 de setembre del 2018 ha establert un nou rècord del món de marató, a la Marató de
Berlín, amb un temps de 2:01:39, superant en més d'un minut el rècord anterior de Dennis
Kimetto.

La marató és una prova d’atletisme que consisteix a recórrer 42,195 km en el menor
temps possible . El matí del 12 d’octubre del 2019, Eliud Kipchoge ha aconseguit el que
semblava impossible:
ha polvoritzat el rècord de velocitat en una marató i
ha aconseguit baixar de les dues hores. Ho ha fet a Viena, en el marc de l'INEOS
Challenge i acompanyat de 41 llebres.
El temps del corredor de Kènia ha estat d’1 hora, 59 minuts i 40 segons, un rècord
increïble, ja que la velocitat mitjana ha estat de 21 km per hora, aproximadament.
Aqu
est nou rècord ha vingut acompanyat per una forta polèmica
perquè el corredor ha utilitzat tota una sèrie de noves tècniques que l’han ajudat a
aconseguir-lo: li marcava la velocitat constantment un làser des d’un cotxe, amb l'ajuda de 41
llebres, l'atleta d'Eldoret, un poble de Kènia, ha aconseguit una marca que no serà homologable
perquè el traçat no compleix amb els requisits marcats per la federació internacional,
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les sabatilles eren d’un material nou i tecnològicament molt avançat i encara no
homologat; per tot això no li han oficialitzat el rècord.

L’Eliud Kipchoge va néixer el 5 de novembre del 1984 a Distrit Nandi, Kènia, així que
ara ja té 35 anys,
pesa 57 Kg, fa una alçada de 1,67 m d’altura, cosa que encara atorga
més mèrit al seu rècord.
Trencar barreres de l’esport, explorar els límits físics de l’ésser humà i entrar en la
història de l’esport.
“Soc l’home més feliç del món després de ser el primer de baixar
de les dues hores”
, reconeixia l’atleta africà tot just creuar la línia de
meta i de superar un dels reptes més complicats de la història de l’esport.
“Eliud, a l’altura dels millors esportistes de la història”,
deia a les xarxes socials el mataronià basc
Martin Fiz
, i l’atleta català C
arles Castillejo
afegia:
“Brutal, espectacular Kipchoge, has trencat un límit. Gràcies pel xou”.
Com un rellotge de precisió. Tot cronometrat, tot mil·limetrat, tot estudiat. La línia
verda amb làser marcada a terra projectada des del cotxe indicava el rècord i ni Kipchoge ni les
llebres la van perdre de vista.
“Les llebres han fet una gran feina, formen part dels millors corredors de tots els temps”
, explicava el kenyà. Entre ells hi havia els germans Ingebrigtsen (Henrik, Filip i Jakob),
Selemon Barega o Bernard Lagat i Paul Chelimo. Si fa dos anys, al circuit de velocitat de
Monza, a Itàlia, es va quedar a 25 segons de la fita, ara ho ha pogut celebrar.
Ha creuat la línia de meta feliç i somrient.
“Espero que més gent de tot el món corri per sota de les dues hores després d’avui”
, ha afegit.
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