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Egy személyi edző és életmód ta-
nácsadó számára egyenes út vezet 
a testépítő és fi tnesz versenyspor-
tokhoz? 

4-5 éve kezdtem el az edzéseket, 
azzal a tudattal, hogy versenyezni 
is fogok. De először az edzői karri-
eremre fókuszáltam, csak aztán a 
versenyzésre. 

Mennyiben könnyítette meg a hely-
zeted, hogy a hivatásod egy na-
gyon jó dobbantó a versenyzői be-
mutatkozáshoz?

Ez az életem és a nap 24 órájában 
erre fókuszálok. Ennek a segítségé-
vel sokkal kitartóbb tudtam lenni. 
Az edzéseken túl a versenyzés előtti 
próbadiéta volt kihívás. Régebben 
ezt magamtól kezdtem, de az nem 
versenydiéta volt. Most a verse-
nyekre a felkészítő edző utasításait 

tartottam be. Az első versenyemen 
még nem voltam igazán száraz, de 
a Krikora minden összejött. Az ott 
szerzett győzelemnek köszönhetően 
kicsit ismertebb lettem.

Első évadosként nem blokkolt le a 
refl ektorfény, a versenyek sajátos 
hangulata, tempója? 

Nagyon élveztem a kezdetektől a 
versenyzést, az egész menetet - le-
számítva a szomjas és éhes vagyok 
érzést. Feltöltöttek a próbák, az uta-
zás, a barnítás és maga a verseny 
is. Régen táncoltam, sokat voltam 
a színpadon és a versenyzés sok jó 
élményt visszahozott. A táncos múlt 
hasznomra vált a pózolásokban, 
amelyekben főként Peti segített 
és hogy ne izguljak. A saját stílus 
nagyjából megvolt, emellett próbál-
tunk videókat nézni.

A tavalyi ősszel versenyeztél elő-
ször és Belső Péter Gábor volt a 
felkészítőd, aki a WBPF világszö-
vetség korábbi Magyar Bajnoka is 
volt. 

Igen az volt az első versenyszezo-
nom. Úgy álltunk neki, kipróbáljuk, 
hogy milyen sikeres lehetek? 3 ver-
senyen indultam - ezeket Peti aján-
lotta - és nem tudtam mire számít-
hatok. Az utolsó, a Kriko Kupa 8.0 
sikerült a legjobban, akkor tudtam 
a legjobb formában színpadra állni.  
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Mi tetszett leginkább a HBPF Kriko 
Kupa 8.0 versenyén? 

Nagyon összeszedett volt a verseny. 
3 versenyem volt, az első kettőn 
számomra nagy volt a káosz. A Kri-
ko kellemes csalódás volt. Gyorsan 
zajlott a regisztráció, nem voltak 
nagy csúszások. Ami a legjobban 
tetszett, hogy nem voltunk magunk-
ra hagyva. Nagy segítség volt, hogy 
meg tudtam mutatni magam a ver-
seny előtt és segítették a kategória 
választást. Én ugyanis számomra 
nem megfelelőbe neveztem és na-
gyon örültem a forma csekkolásnak 
és az azt követő átsorolásnak, így 
nyerhettem a kategóriám, a Sport 
Physique-et. Elindultam ugyan a 
Tehetségkutató Model Physique-en 
is, da az inkább egy kis színpadi 
gyakorlás volt.

Hogyan élted meg versenyzőként, 
hogy a koronavírus járvány miatt 
a tavaszi versenyszezon kimarad?  
Hogyan befolyásolja ezt az állapot 
a munkádat? 

Nagyon vártam a szezont, hiszen 
terveztem, hogy a sikeres ősz után 
elindulok az Európa-bajnokságon 
is. Elkezdtem a versenydiétát és 
nagyon csalódott voltam, hogy el 
kell engednem a felkészülést a ver-
senyekre. Stresszes időszak volt, 
hiszen nem tudtuk, hogy mire szá-
míthatunk. A munkában ugyan csak 
korlátozottan tudtam kibontakozni, 
de azért nem volt vészes. Most po-
zitívan fogom fel ezt az időszakot. 
Izmosodok, amennyire csak tudok, 
bár nem szeretném túlzásba vinni 
a tömegelést. Az őszre koncentrá-
lunk, augusztusban kezdődik a di-
éta. A Krikó Kupa 9.0-án szeretnék 
ismét elindulni, illetve tervben van, 
hogy ha jó a forma, akkor nemzet-
közi szintre lépek és a 12. WBPF 
Világbajnokságon is megmérette-
tem magam. 

Rákaptál a versenyzés ízére? 

Hosszabb távon szeretnék több si-
kert elérni. De nem tudhatom, hogy 
mi jön közbe. Most rendben vagyok. 
Ameddig eljutok, addig megyek to-
vább. 

Milyen vagy a hivatásodban? 

Személyi edzőként néha hajcsár va-
gyok, de nem hajszolok túl senkit. 
Mindenkinek és mindennek van egy 
határa. Ha kell, motiválok, ha kell, 
engedékeny is vagyok. Szeretem a 
munkámat, az edzés életem nagy 
mélypontján is átsegített. 

Milyen Lukács Barbara magánem-
berként? 

Nagyon kis antiszociális, vagyis 
visszahúzódó ember vagyok, nem 
élek nagy társasági életet, nem já-
rok szórakozóhelyekre. Van egy ci-
cám, sokat olvasok és élvezem a 
természetet. Illetve a munkámat, az 
edzéseket. Maximalista vagyok és 
mindig a kitűzött céljaimra koncent-
rálok.
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