
Név: 
Nagy Richárd (Ricsi) 

Sportág: 
testépítés

Foglalkozás:  
személyi edző, 
testépítő sportedző

Kedvenc kaja
off szezon:  

hamburger, pizza, sültkrumpli
diétás:  

tilápia                  
Kedvenc testrész:  

láb, combizom
Kedvenc gyakorlat:  

guggolás 
Kedvenc sportoló:  

Phil Heath
Hobby:  

kutyasétáltatás

NÉVJEGY

Tavaly mind 
Junior, mind Se-
nior Bodybuilding 
-80 kg kategóriában 
bajnok lett a HBPF-nél. 
Figyelemfelkeltő teljesítmény 
ez egy ilyen fi atal versenyzőtől, aki-
nek máris 3 igen eredményes ver-
seny szezon van a háta mögött. 

Hogyan és mikor kezdtél el edző-
terembe járni, illetve miért vágtál 
bele a versenyzésbe is? 

Edzőterembe járni 2010-ben, au-
gusztusban 10 éve kezdtem. Baro-
mi vékony voltam 15 évesen, 51 kg. 
Középsuliban volt egy edzőterem. 
Megtetszett a hangulat és nem tet-
szett, hogy vékony vagyok. A ver-
senyzés kapcsán: Még a középsuli-
ban eldöntöttem, hogy edző leszek. 
Majd amikor kötelező versenyláto-
gatás volt előírva az edzői sulink-
ban, én a Bodysport Kupát válasz-
tottam a 2014-es őszi szezonban. 
Azt követően döntöttem el, hogy 
szeretnék versenyezni. Ez pár évig 
anyagi és egyéb okok miatt sem jött 
össze, majd 2018-ban Vida Zoli se-
gítségével felkészültem. 

:  Gandi
:  Dunavölgyi Photography
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Volt bármilyen egyéb sport múltad 
a testépítésen kívül? 

Sokat bicikliztem, fociztam - de 
egyiket sem komolyabb szinten. 

A Vida Team tagja vagy. Zoli híre-
sen jó érzékkel látja meg és neveli 
ki a tehetséges testépítő verseny-
zőket. Vele hogyan kezdtétek el a 
közös munkát? 

Még a Szinergiában a gyakorlati 
órák fele a nála volt. Az egyik bará-
tom kezdett el vele készülni, ő 
javasolta, hogy kérjem fel. Első-
re nem is mertem elhinni, hogy 
felkészítene. A barátom adta az 
első löketet. Zoli nagyon pozitív 
volt, meglepődött a genetikai 
adottságaimon. Azt mondta, 
hogy a diéta része lesz a pró-
batétel, hogyan fogom bírni. Az 
utolsó hetekben látta, hogy jól 
alakulok. 

Készültél a tavaszi szezon-
ra. Mikor adtad fel a reményt, 
hogy tudsz versenyezni és ho-
gyan dolgoztad fel? 

Január elsején kezdtük el a fel-
készülést. 6 héttel az első ver-
seny előtt adtam fel, amikor 
kezdtek mindent lemondani a 
szigorítások miatt. Nem esett 
jól, de ugyanolyan motiváltan 
készülök egy még jobb formá-
val az őszre. Sajnos így alakult, 
bántam, de nem törtem meg.

A tavalyi volt az utolsó Junior 
szezonod, milyen várakozással 
nézel a jövő elébe? Mik a tervek 
és elvárások az őszi versenyek 
kapcsán?

Nagyobb lépcsőfok áll előttem, 
de eddig is helyt tudtam állni a 
felnőttek között, most is kiho-
zom magamból, amit lehet és 
meglátjuk ez mire lesz elég. Iga-
zából nagyjából a tavalyi verse-
nyekre készülök. A Kriko tavaly 
és azelőtt is nagyon tetszett. Az 
Ausztria Kupa is, itthon nyilván 
a Bodysport, a Superbody és 
majd meglátjuk milyen lehető-
ségek adódnak még.  

Mi a 3 legemlékezetesebb verseny 
az életedben és miért? 

Az első a WABBA világbajnoki győ-
zelem juniorként és hogy este indul-
hattam a profi  szekcióban Molnár 
Petivel. Aztán a WBPF-es Mad Max 
abszolút győzelem, első szezonos 
junior versenyzőként. Illetve a tava-
lyi Superbody. 5. helyezésem Open-
ben, ahol nagyon brutál mezőnyben 
juniorként jól helyt tudtam állni. 

Mi alapján választottad ki a WBPF/
HBPF szövetség versenyeit?  

Ez első WBPF versenyem a Mad 
Max volt Tatabányán, ami nagyon 
tetszett. A kültéri színpad hangula-
ta, a díjazások és a baromi jó szer-
vezés… Ez utóbbiak a Kriko Kupán 
is vonzóak, ott pestiként a távolság 
az egyetlen gond, de színvonalban 
- versenyzők és szervezés terén is - 
nagyon jó. 
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Milyen a mindennapi edzés-
terved és miben változik 

ez meg a versenyfelké-
szüléskor? 

A mindennapokban 
alapozáskor na-

gyobb súlyokat 
szeretek használ-
ni, de használok 
szetteket, maga-
sabb ismétlése-
ket. Aztán a ver-
senyfelkészülés 
során egyre pör-

gősebb az edzés, 
egyre rövidebb, de 

intenzívebb, majd 
az utolsó hetekben 

antagonista szuper-
szetteket használok. Erre 

nagyon jól reagál a testem, 
ez így bevált. 
Hogy állsz a cardiózáshoz? 
Mint a pasik nagy része? 
Alapozási fázisban nem 
vagyok oda érte. (nevet) A 
felkészülésben nincs gond 
vele. Eleinte csak edzés 
után, aztán az utolsó 6-8 
hétben jön éhgyomros kar-
dió is. Lépcsőzés, taposó-
gép. Ha nagyon fáradt va-
gyok, akkor bicikli. 
Hány hétig tart nálad a 
verseny diéta, illetve verse-
nyek után mennyire tartod 
magad a tiszta étkezéshez? 

Az első versenyig 12-14 hét, 
aztán a szezontól függ. De 
nem engedem el a formát 
off szezonban sem. Egy alap 
étrend mindig megvan, ma-
ximum hetente egyszer csa-
lok. 

A párod 2018 óta Ihász Vivi-
en, Model Physique verseny-
ző. 

Vele hogyan ismerkedtetek 
meg és versenyzőkként ho-
gyan tudjátok összehangol-
ni a felkészüléseteket?  

A megismerkedésünk nagy-
ban köthető a WBPF-hez, 
konkrétan a tatabányai 
versenyhez és a Diamond 
Teamhez. Elkezdtünk be-
szélgetni és a többi jött ma-
gától. Minden tökéletes ben-
ne. Volt már egy félig közös 
versenyfelkészülésünk is az 
ismerkedésünk kezdetén 
2018-ban. Akkor ő is, én is 
nyertük a kategóriánkat. 
Most mindketten készülünk 
az őszre és eddig működik 
a közös felkészülésünk, re-
méljük a későbbiekben is így 
marad. 

A szeretteid támogatják az 
életmódod, szurkolnak érted 
a versenyeken? 

Hála istennek a családom 
és a barátaim is nagyban 
támogatnak. Szoktak a 
versenyekre jönni, egy ket-
tő hangját lehet is hallani 
a szurkoláskor a közönség 
soraiból. Illetve most én is 
igyekszem a párom is támo-
gatni mindenben. Neki még 
csak egy szezonja volt, ak-
kor én is backstage-ben fe-
küdtem. 

Meddig tarthat nálad az ak-
tív versenyzés? 

Jó sokáig tervezem, 40 éves 
korom előtt nem hagyom 
abba. Van még egy pár év 
hátra... Szeretnék a legtöbb 
amatőr szövetségnél világ-
bajnoki címet elérni, a profi  
kártya ellenben nem vonz.
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