
Név:  Bárczi Martina  
Sportág:  (Tehetségkutató) Model Physique
Foglalkozás: egyetemista a BGE közösségszervezés 
szakán, személyi edző szeretne lenni
Kedvenc kaja

off szezon: nutellás palacsinta, lasagne 
diétás:  hal, marhahúspogácsa                  

Kedvenc testrész: láb, fenék
Kedvenc gyakorlat: guggolás, merevlábas felhúzás
Kedvenc sportoló: Arnold Schwarzenegger,
Dwayne Johnson
Hobby:   futás, tánc

NÉVJEGY

Martina első versenyévadában a 2020-
as Kriko Kupa 9.0 Tehetségkutató Model 
Physique alacsony bajnoka lett. Első 
versenyén, a PCA-n még annyira izgult, 
hogy nem hozta a döntős formát, ám az 
INBA bajnokságon már szintén tarolt a 
tehetségkutató kategóriában.     

Szinte kötelező kérdés: Neked volt a 
sportnak szerepe az életedben a fit-
neszt megelőzően is? 

Mióta járni tudok, az életem fontos része 
a sport, amit a szüleimnek köszönhetek, 
mert mindig vittek mindenhová. Óvodás 

koromban mazsorett voltam. Később 
7 évig akrobatikus rock’n’roll-oztam 
Debrecenben, illetve kipróbáltam a hip-
hop-ot is. Majd jött az érettségi.
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Hogyan vonzott magához a fitnesz 
világa és mi terelt a színpad, a ver-
senyzés felé? 

Apukámnak köszönhetem az edzést 
és annak szeretetét, ő mindig is járt 
edzőterembe és néha magával vitt. Ő 
motivált, hogy nincs lehetetlen és bár-
mit elérhetek, amit szeretnék. Mióta 
edzek – 15 éves korom óta - láttam a 
teremben a lányokat, akik versenyez-
tek, ismertem híres embereket, akiket 
elkezdtem követni. Vonzott magához 
ez az egész, illetve többen is kérdezték, 
hogy miért nem próbálok ki egy ilyen 
versenyt? 2019. telén jött a szikra, hogy 
mi lenne, ha…, majd 2020. tavaszán 
jött a terembe az új edzőm, Fejér Niki 
és neki köszönhetek igazából mindent, 
s bár nem hivatalos Gerlai Team-ként, 
de ő és párja, Gerlai Attila segítették a 
versenyfelkészülésemet.  

Milyen edzéstervvel, étrenddel készül-
tél a versenyszezonra? 

Júliusban kezdtünk el együtt edzeni, 
illetve július közepén elkezdtem a diétát 
is. Heti 5x jártam edzeni, osztott prog-
ramban, mindig mást dolgoztunk meg. 
Kemény edzések voltok, volt lemaradt 
izomcsoportom, ami nehezebben fej-
lődött és a vízhajtás is nehezen indult 
be. Az óriás sorozatok kimerítőek vol-
tak, diétával együtt még rosszabbak, 
de egyrészt ők ketten is motiváltak, 
másrészt a család és a barátok is, ami 
sokat segített. A diétának úgy indultam 
neki, hogy könnyű lesz, nem jelent majd 
gondot, hiszen itthon is 
egészségtudatosan 
étkezünk, kisujj-
ból menni fog. 
Hát az első 
hónap kegyet-
len volt. Szinte 
csirke-rizsen 
éltem és zöld-
ségeken, amikor mindennap ezt kellett 
ennem, mondjuk úgy, hogy elment a 
kedvem az egésztől. Kezdtem kiborulni, 
de aztán 1 hónap elteltével úgy vol-
tam vele, hogy a cél érdekében teszem, 
menni fog! A vízhajtással voltak még 
gondjaim, a lábamról nehezen akart 
lemenni a víz, így az utolsó 2 hétben 
3 lábedzésem volt, de még így sem 
mondanám, hogy 100%-os voltam - 
remélem, a mostani őszi szezonban 
jobb leszek. 

Egy kezdő versenyző számára sok fur-
csaság van a színpadra jutásig egy 
verseny protokollban. Milyen élmény 
volt például a bikini próba, az első 
barnítás? 

A bikinit használtan vettem, mert nem 
tudtam mennyire fog tetszeni a ver-
senyzés és megéri-e befektetni egy új 
bikinibe? Már látom, hogy igen, így a 
következő már új lesz! Ehhez a Show-
time Studio-ban vettem a cipőt, amiért 
Pestre kellett utaznom, de az is élmény 
volt. A barnításnál elsőre meglepődtem, 
hogyan működik, féltem, hogy mit fog-
nak velem csinálni? De az első verseny 
után már magabiztos voltam a követ-

kezőn. A versenyzés leírhatatlan érzés 
volt, nem is tudom elmondani. 

A bikini választásban, a frizura, smink 
és kiegészítők kapcsán is Nikitől kap-
tál tanácsokat?  



Igen, ő már túl van egy pár verse-
nyen, szerintem elég profi versenyző 
és mindenben segített a tanácsaival. 
Bikiniben a kedvencem a rózsaszín 
és a lila, ilyeneket keresgéltem és 
amikor megláttam a versenybikinim, 
„szerelmes lettem belé” és nyertem 
is benne, szóval jó választás volt. 
(nevet) A frizura egyértelműen a ki-
vasalt haj, nem érzem jól magam, ha 
másképp van elkészítve, azt magam 
vasaltam. A sminket egy profi smin-
kes barátnőm készítette számomra 
Debrecenben, mindig a bikinihez, 
mindig másképp. 

Mennyire voltál lámpalázas a szín-
padon? Milyen könnyedén tudtad 
bemutatni magad a színpadon a 
bíróknak és a közönségnek? 

Nagyon kemény út vezet a szín-
padig, nem gondoltam volna, hogy 
ilyen nehéz lesz és ilyen lassan telik 
az idő, főleg diéta mellett. Sokat 
köszönhetek a családomnak, akiktől 
minden lelki és anyagi támogatást 
megkaptam. A pózolástól nagyon 
féltem, de amikor elkezdtük a heti 
1-2 gyakorlást, akkor talán a tánc-
nak köszönhetően is könnyen ment 
és a színpadon egyáltalán nem vol-
tam lámpalázas. A színpadra lépés 
előtt izgultam, féltem, hogy a barní-
tót is leizzadom, de a színpadon már 
nem izgultam, egy percig nem fájt 
a lábam, minden nehézséget elfe-
lejtettem. Büszke voltam magamra, 
nem okozott gondot a szereplés, 
élveztem, hogy mindenki rám figyel. 

Milyen versenyeket terveztél be és 
azokat milyen eredménnyel és él-
ményekkel zártad? 

A PCA versenye volt a legelső, azt 
sajnos elrontottam, arcul csapott 
minden élmény. Túlizgultam, nem 
hallgattam az edzőmre, figyeltem 
a többi versenyzőt, ami elvitte szá-
momra a versenyt, nem értem el 
dobogós helyezést, ami mélyen 
érintett. A Bodysporton is akartam 
indulni, de megbeszéltük, hogy ki-
hagyjuk, inkább mentálisan ráké-
szülök a következőre. Az INBA-n 
már megnyertem a tehetségkutató 
kategóriát. Könnyebb volt, hogy túl 
voltam egy versenyen és motivál-
tabban mentem oda. Amikor kihív-
tak, a 100%-ot adtam. 

A tavalyi Kriko Kupa volt az utolsó 
versenyed. Ott milyen energiával 
vetted a versenyt a helyszíni re-
gisztrációtól az eredményhirdeté-
sig? 

Ez volt a 3. versenyem és nagyon 
élveztem a regisztrációtól kezd-
ve. Ott volt a többi versenyző és 
mindenkin láttam a feszültséget, 
felemelő volt már ott lenni is. Hátul 
a backstage-ben próbáltam nem 
foglalkozni semmivel, csak magam-
ra összpontosítani, fejben odatenni 
magam. A dobogón akartam látni 
magam, mindegy hányadik helyen, 
de titkon reméltem, hogy megnye-
rem és a színpadon is ezt próbáltam 
tükrözni. Már az is leírhatatlan volt, 
hogy beválogattak a döntőbe, de 
nincsenek rá szavak, milyen érzés 
volt, hogy benne vagyok a TOP3-
ban is. Libabőrös voltam, annyira 
remegtem, féltem, nehogy elájuljak. 
Habár győzni mentem, de amikor 
bemondták, hogy ki a 3., azt vár-
tam, hogy az ezüstöt én kapom. 
Amikor kiderült, hogy én győztem 
és kimondták a nevem, a mosolyt 
le sem lehetett venni az arcomról, 
egy hétig erről beszéltem minden-
kinek. Az eredményhirdetés pillana-
tában átfutott rajtam, hogy meg-
állíthatatlan vagyok, megnyertem 
és megnyerem jövőre is, megyek 
Európa-bajnokságra, esteleg VB-re, 
ez az út az enyém, nincs megállás! 

Mik a tervek a következő verseny-
szezon kapcsán? 

Szeretnék idén ősszel is megpróbál-
kozni mindhárom versennyel. Lel-
kiekben tudom, hogy meg tudnám 
csinálni, csak az anyagiakon múlik. 
Eddig a családom és a párom is ma-
ximálisan támogattak a versenyzés 
során. A párom mindössze attól fél, 
hogy túl izmos leszek és kategóri-
át lépek, de megnyugtattam, hogy 
ebben a versenykategóriában mara-
dok. A családom érzelmileg és anya-
gilag is mellettem állt, főzték nekem 
az ennivalót és jöttek a versenyekre 
is szurkolni. Nagyon büszkék voltak 
rám és többször is említették, hogy 
csodálják az akaraterőm.


