
Név:  Horváth Claudia (Clau)
Sportág:  (Lady) Model Physique
Foglalkozás: családi vállalkozás
Kedvenc kaja

off szezon: rakott zöldségek, halak, rák, 
 édesburgonya hasáb
diétás:  csirkemell, pulykamell, saláta, 
 grillzöldség                 

Kedvenc testrész: váll
Kedvenc gyakorlat: vállból nyomás
Kedvenc sportoló: Elisa Pecini, Herbert Anita,
 Oczella Eszter
Hobby(k):   kirándulás, wellness, főzés, futás

Horváth Claudia (Clau)
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Hogyan lett az életed része az edző-
terem és a fi tnesz?

22 évesen kezdtem el terembe járni. 
Egy akkori barátom ismertette meg 
velem ezt a világot, ennek köszönhe-
tően szerettem meg akkor. Természe-
tesen jártam edzőkhöz is, akik közül 
az egyik éppen felkészített egy lányt, 
akkor kaptam a motivációt, hogy sze-
retnék én is versenyezni valamikor. 
Emiatt már 24 évesen is tervben volt a 
versenyzési vágy, de más felé sodort 
az élet, sokat is utaztam, így ezek 
az álmok parkoló pályára kerültek 
jó pár évre.

Hogyan tért vissza az életedbe a 
fi tnesz és a versenyzés gondolata?

A versenyzés régi álmom volt, amit 
szerettem volna megvalósítani. Már 
2 éve jártam Csörgő Adrihoz edzeni, 
aki a WBPF világszövetség világbaj-
noka és amikor ő kezdett az utolsó 
versenyévadára készülni, akkor kap-
tam kedvet én is, hogy belevágjak a 

versenyzésbe. A versenyformához ké-
pest maximum 5-6 kg „felesleg” volt 
rajtam és miután Adri is mondta, hogy 
jó a formám, kezdjük el, belevágtunk 
és attól kezdve ment minden magától.

A közösségi médiában tavaly ősz 
előtt nem találtam rólad semmi infót.

Hát igen.. Az önmarketing nem megy 
nekem.. (nevet) Tudom, muszáj lesz 
majd valamit kezdenem magam-
mal, hiszen szeretnék az edző-
termi vonalon is dolgozni.

Ha jól tudom nem csak 
Adri, hanem a párja, Lan-
tos Gábor is részt vállalt 
a felkészülésedben. Ki és 
miben, illetve hogyan segítette a 
színpadi formád „megszületését”?  

Gáborral edzetünk együtt, habár 
néha Adri is velünk tartott az edzé-
sek során. Ez volt a könnyebb része a 
felkészülésnek számomra. A színpadi 
mozgással voltak nagyobb problémá-
im, a kecses mozgás nem volt erős-

ségem. Szerencsére 
Adri mindenben se-
gített, ő ajánlott bal-
ett oktatót is, aki sok 
segítséget adott az 
elegáns és könnyed 
mozdulatok elsajátí-
tásában. Emellett tel-
jes körűen tanácsot 
adott minden fontos 
részletben és kis ap-
róságban, mint pld. a 
bikini választásban, 
hogy milyen fazon-
ja és színe legyen, 
milyen ékszerekkel 
kiegészítve, illetve 
nagyon jó sminkest 
is ajánlott. A sok se-
gítséget ezúton is 
köszönöm nekik.

Mi alapján döntöt-
tetek a versenyeid 
összeállításáról és 
hogyan kerültek be 
a WBPF szövetség 
versenyei a verseny-
naptáradba?

3 versenyen indultam, amelyeket Adri 
ajánlott számomra. A Fitparádé volt 
az első és ott nagyon izgultam, bár 
így is 2. helyen végeztem a kategó-
riámban. Audrey is a bírók között 
ült, így nem tudott segíteni nekem a 
backstage-ben, a párom volt mellet-
tem. A Krikora már picit rutinosabb 
lettem. Az szuper verseny volt, nem 
volt csúszás a verseny során, nem 
izgultam, el tudtam magam enged-
ni, így a Lady Model Physique kate-
góriában sikerült megszereznem a 
győzelmet. Az utolsó versenyemen, 
az Ausztria Kupán minden gyorsan 
ment, talán túl gyorsan is. (nevet) 
Ahogy kisminkeltek, már mennem 
is kellett a színpadra. Lady Model 
Physique kategóriában itt is sikerült 
ezüstérmet szereznem a versenyévad 
zárásaként.
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Milyennek találtad a HBPF szö-
vetség versenyét?

A 3 verseny közül tényleg a 
Kriko tetszett a legjobban. Na-
gyon jó volt a verseny hangu-
lata. Mindenki nagyon kedves 
volt. Oda bármikor mennék a 
jövőben! 

Mi az, ami igazán emlékezetes 
volt számodra a verseny-
zésben?

Számomra a legem-
lékezetesebb a ver-
senyzésben a min-
dennapi főzés, a 
reggeli kardiók és 
az edzések. Az, 
hogy az egész 
napom be volt 
osztva és vár-
tam a színpadra 
lépés pillanatát. 
Élveztem a diétát 
is, ahogy alakul a testem nap-
ról-napra.

Egy idei kora tavaszi képen 
nagyon jó fi zikummal látta-
lak edzőteremben. Készültél a 
tavaszra?  

Tavasszal már más edzővel 
kezdtem a felkészülést az őszi 
szezonra. De el kellett enged-
nem, mert úgy döntöttünk a pá-
rommal, hogy baba projektbe 
kezdünk, ám ezután szeretnék 
majd visszatérni. 

Meddig képzeled el a verseny-
zést és ha vége, hogyan to-
vább?

Versenyezni 2 szezont bizto-
san szeretnék. És ha vége? A 
terem a mindennapjaim része 
marad. Télen szeretném elkez-
deni a Weider féle testépítő és 
sportoktató képzést.

Az étkezést mennyire esik ne-
hezedre betartani?  

Jó alapokat hozok, ugyanis 
édesanyám odafi gyelt a meg-
felelő étkezésre gyerekkorom 
óta. Amúgy volt egy időszak az 
életemben, 18-22 éves korom 

között, amikor vegetáriánus vol-
tam. Amikor a terem az életem 
része lett, már rendesen étkez-
tem. Nem okoz nehézséget, hogy 
tartsam a kaját. Szerencsés is 
vagyok, mert amit igazán szere-
tek, az beleilleszthető az étrend-
embe. Hetente egy csalónapom 
van, akkor mindent megeszek, 
amit egyébként nem.

Mennyi időt töltesz a te-
remben?
Versenyszezonban volt, 
hogy heti 4-5 edzéssel 
2,5 órát is. Most kb 1,5 
órát heti 2-3-szor. 22 
éves korom óta terem 
fanatikus vagyok. Ak-
koriban volt, hogy 
2 órát is futottam 
gépen. Most már 
inkább csak terep-
gyaloglást végzek, 
amikor kardiózom.

A család és a baráti köröd 
mennyire elfogadó és támo-
gató a sport kapcsán?
A párom nagyon türelmes és 
fi gyelmes volt, pedig akkor is-
merkedtünk meg, amikor bele-
vágtam a felkészülésbe. Semmi 
olyat nem evett, amivel fájdította 
volna a szívem. Amikor magam 
alatt voltam támogatott, lelke-
sített, csakúgy, mint a családom 
és a barátok.

 Apropó család: A Kriko Kupán 
a testvéred, Horváth Dániel is 
színpadra állt! Milyen volt a 
közös felkészülés?
A tesóm 2 éve már elkezdte a 
próbafelkészülést. Mindent meg-
beszéltünk, hogy ki mit eszik, 
hogyan edzünk.. Neki volt egy 
vállsérülése, ami miatt 6 hétig 
nem tudott rendesen edzeni. A 
WBPF versenyeken mindketten 
indultunk. Az edzője javasolta 
számára is a Krikot, ahol még 
jobban összekovácsolódtunk.
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