
Név:  Kovács Dorottya (Dotyidiamond)  
Sportág:  Sport Physique
Foglalkozás: angol-testnevelő szakos hallgató
Kedvenc kaja

off szezon: fitt desszertek 
diétás:  édesburgonya, darált pulyka és cukkini                  

Kedvenc testrész: vállak
Kedvenc gyakorlat: csípőfeltolás
Kedvenc sportoló: Lauren Simpson
Hobby:   videó vágás saját Youtube csatornára

NÉVJEGY

A 2020-as volt az első versenyévadod. Milyen indíttatásból 
vágtál bele az amatőr fitnesz versenysportba és ki adott 
segítséget számodra?  

A családi közeg hatására mindig is sportoltam: triatlonoz-
tam, szertornáztam, röplabdáztam, illetve aerobikoztam, sőt 
tavaly egy Spartan versenyen is indultam, ahol 7. helyezést 
értem el közel 650 indulóból. A gimnáziumban 1 évig nem 
mozogtam semmit, ellustultam minden területen, majd 
egy barátnőm hatására elmentem egy személyi edzőhöz. 
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Egy kicsi női teremben kezdtem el az 
edzést. Láttam, hogy szép modellek 
osztják meg a fotóikat a közösségi 
médiában. A versenyszellem és a sze-
replési vágyam hajtott arra, hogy én is 
színpadra álljak. Elkezdtem koedukált 
teremben edzeni, ahol megismertem 
a jelenlegi páromat, Tóth Adriánt, aki 
szintén versenyző. Ő írta az edzéster-
vemet és őáltala csatlakoztam egy 
versenyzői csapathoz a Muscle Team 
Miskolchoz. Az egyesület vezetővel, 
Kalas Csabával ők segítettek abban, 
hogy olyan formát prezentálhassak, 
ami említésre méltó - a  kupák, érmek 
csak ráerősítés voltak arra, hogy jó úton 
járok. 

Mi volt számodra a leginkább megter-
helő a versenyfelkészülésben?  

Én Debrecenben albérletben lakom, 
csak hétvégente járok haza. Sokszor 
annyira jó lett volna, ha mellettem van a 
párom. Energikus, kirobbanó vagyok, de 
robotszerűen csináltam a feladatokat. 
Nagyon össze kellett szednem magam 
fejben. A kedélyállapotom, energia-
szintem és hangulatom mélypontokra 
jutott. Nehéz volt óráról órára tanulni, 
tesiórán futkorászni. A verseny volt az 
elsődleges, ez az átlagomon is meglát-
szott, arra nem jutott annyi figyelmem. 

Mennyiben segítette a Shape & Heels 
program a felkészülésed, majd a sike-
res színpadi szereplésed? 

A színpadi csillogást ennek a program-
nak köszönhetem. Láttam a Faceboo-
kon egy hirdetést ingyenes nyílt napról. 
Azon még nem volt magassarkúm sem, 
Gál Csillától, a program vezetőjétől kap-
tam kölcsön. Mintha mágikus erő lett 
volna abban a cipőben. Ez után a nyílt 
nap után nem szerettem volna, hogy 
vége legyen. Korlátlan pózoktatásban 
lehetett részem Shape & Heels prog-
ram szponzoráltként és Csilla nagyon 
türelmes volt velem. Tisztában voltam 
vele, hiába van jó formád, mögötted egy 
hajszálpontosan kicentizett felkészülés, 
ha nem tudod a munkád gyümölcsét 
megfelelően prezentálni. Az INBA ver-
senyén abban a szettben és bikiniben 
léptem fel, amit Shape & Heels szponzo-
ráltként kaptam. Azt az őszinte, lelkes, 
a színpadon fülig érő szám, a színpadi 
magabiztosság Csilla nélkül nem sike-
rült volna. Mivel ős is versenyző volt, 
tudta, mikor és hogyan kell motiválni. 

A színpadi megjelenésed magad alakí-
tottad, vagy kaptál külső segítséget is? 

A hétköznapokban sportos szettet hor-
dok. Csilla segített, hogy a bikinin az 
utolsó kis kristály is milyen legyen. Jó 
volt, hogy alátámasztotta az elképze-
léseimet. Magassarkúban, kis bikiniben, 
a magabiztos pózolás neki köszönhető. 
A bikinim ugyanaz volt, de a hajamat 
és sminket változtattuk, mindig újabb 
oldalamat tudtam megmutatni. Faludi 
Ági készítette a sminket mindhárom 
versenyemen, mindig tökéletes lett és 
mindig más. A frizurában tudtam, hogy 
szeretnék fonást, aminek a kivitelezője 
a húgom volt. 



A Kriko Kupa milyen élményeket 
hozott számodra? 

Ott éreztem magam a legesleges-
legjobban. Azt látom, hogy ezen a 
versenyen volt a legjobb formám 
és azt éreztem, hogy nagyon bol-
dog vagyok, hogy ott lehetek. Azt 
éreztem leginkább magaménak. A 
verseny előtti kommunikáció any-
nyira részletes volt, sok platformon, 
egyértelműen lekommunikált, hogy 
erre nem lehetet felkészületlenül 
megérkezni. Gördülékeny volt a re-
gisztráció, majd a verseny is. Pörgős 
volt a backstage is. A versenyszer-
vezőket folyamatosan kérdeztem, ők 
percre pontosan megmondták, hogy 
mikor kerülök színpadra. Bár minden 
verseny ilyen lenne, itt abszolút nem 
volt csúszás! A verseny előtt a szín-
padi forma csekknél félreállítottak, 
akkor kétségbe estem, majd kide-
rült, hogy átraktak Model-ből Sport 
Physique-be. A backstage-ben nem 
mertem ránézni a lányokra, a fal 
felé fordulva melegítettem be, ahol 
odajött hozzám az egyik lány, hogy 
gyönyörű vagyok, ne izguljak, jó lesz 
a formám. Az eredményhirdetésnél, 
amikor már csak én maradtam, nem 
akartam elhinni, hogy ez lehetséges. 
Itt derült ki a prezentáció szerepe, 
hogy milyen a kisugárzás a felké-
szültség mellett. Amikor lejöttem 
a színpadról, már mentem is volna 
vissza. Alig vártam, hogy újra szín-
padra léphessek. Az, hogy kikkel 
állok ott együtt megtiszteltetés volt. 

Hogyan éled meg versenyzőként a 
vírus helyzetet és milyen tervekkel 
várod a jövőt?  

Tavaly januárban szántam rá ma-
gam, hogy tavasszal elinduljak, ami-
kor is jött a korona vírus és azzal 
együtt 2 hónap bezárás, a kapun 
sem mehettem ki. Berendeltem 
sok itthoni edzőeszközt és otthon 
folytattam a felkészülést. Kreatív 
gyakorlatokat találtam ki és szál-
kásodtam is, majd elkezdődött a 
csapattal a felkészülés napi 1-1,5 
órás edzéssel. Hihetetlen volt szá-
momra, hogy mire képes a testem.   
Idén nagyon sokan el vannak le-
hetetlenítve a sportolás kapcsán. 
Ez mentálisan is súly károkat fog 
eredményezni. 

Én egyébként most kényszerpihenőn 
vagyok, egyik napról a másikra kór-
házba kerültem és mivel lételemem 
a sport, a mozgás, a kényszeres 
lelassulás nem esett jól. Nagyon 
várom, hogy visszatérhessek. Egy 
fontos kritériumot tűztem ki: legyek 
jobb magamnál! Szívesen megmé-
rettetném magam nemzetközi me-
zőnyben is. 

Milyen vagy a mindennapokban?  

A párom szerint dilis, kisgyerek 
vagyok még. Sok mindennel fog-
lalkozok egyszerre. Abszolút küz-
dő mentalitásom van. Nagy szen-
vedéllyel tudok bármit is végezni: 
edzés, felkészülés, főzés, posztok.. 
Van egy saját YouTube csatornám, 
egy kis életmód blog szerű, amelyet 
augusztusban kezdtem el. Sok kér-
dést kaptam, itt tudok választ adni 
ezekre. Otthoni, nem hosszú edzés-
módokat töltöttem fel legutóbb, 
mellette receptes videókkal, hiszen 
sokan kérdezték, hogy mit egyenek? 
Van már versenyzői összefoglaló 
videó és személyesebb tartalom is. 
Ha lesz újabb felkészülésem, akkor 
azt is dokumentálom. Nem csak a 
szép oldalát. Emellett Avon koordi-
nátor is vagyok és tanácsadónőknek 
is gyártok videókat és posztokat, 
valamint az egészséges életmódot 
prezentáló vonaluk reklámarca, hi-
teles ajánlója is vagyok. 

A családod, barátaid hogyan to-
lerálják a versenysporttal járó 
életformát, a lemondásokat, az 
időhiányt? 

Nagyon támogatóak. Az elején 
nehezen értették meg, hogy mi a 
versenyzés lényege, elég ijesztőnek 
találták a látványt, az elvárásokat. 
Amikor látták, hogy az edzés milyen 
boldogság forrás a számomra, ak-
kor próbáltak csipegetni az életmód-
ból. Vásároltak, főztek, készítették a 
frizurát, lelkesítettek. Szavakba nem 
tudom önteni, hogy milyen hálás 
vagyok nekik. Ma már tudják, hogy 
miből és mit kell venni, anyukám 
is mindent elkészít, ahogyan kell. 
Én a nagyszülőkkel élek együtt. A 
nagymamám kezdetben csak nézte, 
hogy mit kotyvasztok a konyhában, 
majd lemásolta. A baráti köröm pe-
dig ebből a világból származik.


