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Hogyan került az életedbe az edzőtermi sport, majd mi vezetett ahhoz, hogy a színpadon is megmutasd
magad?

NÉVJEGY
Név:
Dobos Anikó (Ancsi)
Sportág:
Model Physique
Foglalkozás: banki területen
kockázatkezelő
Kedvenc kaja
off szezon: bolognai spagetti,
lasagne
diétás:
darált marhából
húsgolyók
Kedvenc testrész: fenék
Kedvenc gyakorlat: vállból nyomás
Kedvenc sportoló: Kiss Virág,
Oczella Eszter
Hobby:
ﬁtnesz / edzés

2012-ben, 25 évesen kezdtem edzőterembe járni, akkor tanácsoltak számomra egészségügyi okokból életmód váltást. Előtte csak a munka és
a tanulás. Az elmúlt 8 évben lettem
egyre inkább az edzés szerelmese.
Nem szerettem soha a pörgetős, kardiós edzéseket. A futás, az aerobik
nálam soha nem volt kedvenc. Az
edzőtermet, ahogy teltek az évek
megszerettem, majd arra is kíváncsi
lettem, hogy ha komolyan odateszem
magam, mit tudok kihozni magamból,
a formámból - így fogalmazódott meg
bennem a versenyzés kipróbálása is.
Milyen hosszú volt a folyamat, mire
megérett benned a versenyzés iránti
vágy és milyen volt maga a felkészülés?
Legalább 3 évig játszottam a versenyzés gondolatával. Korábban
edző és edzésterv nélkül edzettem
hetei 2-3 alkalommal. Majd láttam
egy versenyzői válogatót és 30 éves
koromban döntöttem a színpadra

állásról. Az első felkészülésre borzasztóan rágörcsöltem, 110%-ban
odatettem magam, még csaló kaját sem engedtem meg magamnak.
Annyira görcsöltem és akartam a jó
eredményt. Ahogy teltek a hónapok,
ma már lazábban állok hozzá. Versenyfelkészülésben heti 3-szor edzővel, emellett 2 alkalommal egyedül.
Idő kellett kiismernem a saját szervezetemet. A diéta, amit másoknak
ajánlottak, nekem túl szigorú volt,
nehéz volt jól belőni. Bízom benne,
hogy az idei őszi szezon már egyszerűbb lesz.
Sokan azt hiszik, hogy egyszerű felállni a színpadra egy bikiniben, szép
frizurával, sminkkel, ékszerekkel…
De természetesen gyönyörűnek lenni
a színpadon bizony nem könnyű.
Neked mi volt a legkönnyebb és a
legnehezebb a versenyfelkészülésben, versenyzésben?
Igazából úgy éreztem, hogy a pózolás
és színpadi mozgás volt a gyengém.
Kiütközik az izgulás, ha valaki nincs
színpadhoz szokva. Nagy nehézséget
okoz, hogy több száz ember előtt kiéhezve, szomjazva ragyogjak és ne
izguljak. Én napi 8 órában ülök az
íróasztalomnál, számomra ez volt a
legnagyobb kihívás - a kevés mozgás
mellett. Emellett nehezen jön rám az
izomtömeg. Edzek, edzek és olyan
lassan van csak látszata. A színpadon
a legnehezebb, hogy laza maradjak. A
diéta és a szálkásítás már könnyebb.
A Kriko Kupa 8.0 volt tavaly az a
verseny, ahol az eddigi legjobb helyezést érted el az első versenyévedben.
Milyen élményeket hagyott benned
a versenyszezon?
A legjobb élményem volt az eddigi versenyek közül. Jövőben is azért
tervezek a HBPF-nél versenyezni,
mert ott találtam meg a kategóriámat. Nagy nehézségnek érzem a 154
cm-es magasságomat. Azokon a versenyeken, ahol csak 2 magasság van,
elveszek a színpadon, ezért próbálok
olyan versenyt választani, ahol 160

cm alatti kategória indul. A szövetségi versenyszabályzatban
megfelelően van megfogalmazva a kategória elvárás és elégedett voltam a szervezéssel is.
Kiss Virág – Lekli Teamben versenyeztél. Milyen érzés volt egy
világbajnok, pro kártyás versenyző szárnyai alatt fejlődni?
Nekem ő volt évekkel ezelőtt a
példaképem, követtem a versenyeit. Eleve alkatilag, a magassága miatt is közel állt hozzám. 2019-ig Virág oktatta a
pózolást, színpadi felkészülés
fortélyait, mint smink, haj, bikini választás. Amikor hasonló
kaliberűekkel vagy a színpadon,
amikor csak kicsi dönt, minden
extra nagyot tud nyomni. Most
az őszi versenyszezonra is az
edzéseket Lacival folytatom.
Mennyi idő alatt szerez valaki
elég rutint ahhoz, hogy magabiztosan,
a
legjobb
formában
suhanjon a
magassarkún
a színpadon?
Így utólag
azt gondolom, legalább
1 évet kellett
volna készülnöm edzővel,
hogy
már az első
szezonban
is jó eredményeket
érjek el. Az
előző szezon
tapasztalataira építve
minden könynyebb. Egyre
nagyobb súlyokkal tudok
készülni, jobban kialakult
a diéta.

A színpadi rutinra visszatérve
kell egy szezon, hogy magabiztosabban induljon az ember. Ha valaki bele tud tenni
2-3 évet a versenyzésbe, akkor
van értelme csinálni. Még ez
sem hosszú idő.
Azon szerencsés versenyző
vagy, aki tudja tartani a jó
formát vagy meg kell küzdened érte a mindennapokban?
Én inkább szerencsésnek
mondanám magam, mert
viszonylag jó formát tudok
tartani folyamatosan. A
diéta elég 2 hónappal a
verseny előtt. Rám nem
ugrik plusz 10 kg.
Milyen érzés a színpadi csúcsforma
után a mindennapok ﬁzikumát
látni a tükörben?
Az első versenyek után nagyon fura érzés. Kicsit rossz,
hogy tűnnek el a
kockák, kerekedek
vissza, de aztán rájöttem, hogy
természetesebb testforma ez a
hétköznapokra. A teljes fanatizmus nincs bennem. Reális, földhözragadt világnézetű vagyok.
Készültél a tavaszi versenyszezonra. Milyen érzés volt
elengedni a versenyzést?
Az volt a legrosszabb, hogy
szerettem volna kipróbálni magam Európa-bajnokságon, de
esélyem sem maradt. Március
közepén, ahogy kezdtek bezárni a konditermek, akkor kezdtem el elengedni, nem volt hová
járni. Az ősszel kapcsolatban
van bennem bizonytalanság,
de abszolút úgy készülök, hogy
versenyzek és a Krikóval zárok.
Eltökélten szeretném megvédeni a címemet.

Mik a céljaid a versenysport kapcsán?
Élethelyzet, családi állapot függő,
hogy meddig tudok versenyezni, de
most még folytatnám és egy EB-n
kipróbálnám magamat. Ha ott jó helyezést érnék el, szívem szerint egy
VB-t is megpróbálnék. Proﬁ kártyáról
nem álmodok, hiszen nekem ez egy
szeretett hobbi a munkám mellett.
135-ös IQ-val rendelkezel, nem lehet
általánosítani buta modell sztereotípiába.
Tagja vagyok a Mensa HungarIQa
Egyesületnek, ahol 130 fölötti IQ-val
kell rendelkezni. Ahhoz, hogy az ember mindenhol megfeleljen, ésszel is
át kell gondolni a napi feladatokat.
Sokan az edzőtermi sportok függői
lesznek a versenyzők közül. Te is az
vagy?
Megfordult már a fejemben, hogy elmenjek ebbe az irányba. Sokat mérlegeltem és szerintem érdemesebb a
szakmámnál maradni és ez marad
egy hobby. Nagyon odaﬁgyelek, hogy
jó legyen az egyensúly a munka, az
edzés és magánélet között. Nem csak
a külsőségek miatt érdemes ezt művelni, hanem életmódváltás miatt is.
Jó érzés egészségesnek és erősnek
lenni. Ha az ember akarja, akkor 8
órás irodai munka mellett is meg lehet
oldani mindent.
Szórakoztató társasági életet élhetsz a posztjaid alapján. Milyen
vagy a mindennapokban?
Nagyon társasági lénynek tartom
magam. Szeretek a barátaimmal is
kapcsolatot tartani, a családomra is
elég ﬁgyelmet is fordítani, párkapcsolatra is időt szánni. Elég széles
az érdeklődési köröm, sok mindent
szeretek kipróbálni. A páromra nem
panaszkodhatok. Ahhoz képest, hogy
nem ebben a világban mozog, jól tolerálja és minden versenyemre eljött.
Néha mentem csak az agyára.

