
Név:  Kovács Krisztián (Krisz)
Sportág:  testépítés
 (korábban erőemelés)
Foglalkozás: hivatásos tűzoltó
Kedvenc kaja

off szezon: sajt-sonka-kukoricás 
pizza, gyros tál - csípős szósz és 
hagyma nélkül, rizzsel
diétás:  reggeli tojás                  

Kedvenc testrész: mell
Kedvenc gyakorlat: tricepsz és hát
Kedvenc sportoló: Jay Cutler,
 Ronnie Coleman
Hobby:   világháborús tárgyakat 
(érméket, kitüntetéseket) gyűjtök

Kovács Krisztián (Krisz)

NÉVJEGY

Mesélnél a testépítést megelőző 
sportmúltadról? 

Gyerekkoromban fociztam, de nem 
jött be ez a sport, értelmetlennek 
tartottam. A foci után 2 évig ka-
ratéztam, sárga övig vittem, majd 
ezt is meguntam. Ezután jött a 
testépítés, 8. osztályos korom-
ban kezdtem a terembe járni. Egy 
testépítő magazint láttam meg, 
tetszett, hogy jól néznek ki, utána 
olvastam. 

:  Gandi
:  Dunavölgyi Photography,
 Szita Bernadett



Házi konditeremben kezdtem, majd 
komolyabb edzőtermet választottam. 
2009-ben indultam először egy fek-
venyomó versenyen. Nagyon megtet-
szett a fekvenyomás, majd a guggo-
lás és a felhúzás is. Bontogattam a 
szárnyaimat. A guggolás maximu-
mom 270 kg lett, a fekvenyomásom 
220 kg, a felhúzás 270 kg. Sorozatban 
jöttek a versenyek, majd a profi  liga 
hirdetett bírói képzésre tanfolyamot, 
ahol megfeleltem. Azért is jelentkez-
tem, mert tudni akartam, hogy bírói 
szemmel mi érvényes és mi nem, ho-
gyan ítélik meg a gyakorlatot? 2 évig 
bíráskodtam is, majd abbamaradt, 
mert testépítő versenyre készültem. 

Adódik a kérdés, az erősportok után 
mi motivált vissza a testépítés felé? 
Netalán az olyan nagy nevek, mint 
Kathi Béla, Berek Gabi, akik szintén 
más területről indultak kimagasló 
eredményekkel és a testépítés vilá-
gában ragadtak?  

Engem hívtak a kis Kathi Bélának a 
versenyeken. 
Az ő pózzenéjére és ugyanúgy szem-
üvegben pózoltam. Magamat adtam 
a versenyen. A Guld’s Gym-ben, ahol 
edzek - ne felejtsük el, a munkámhoz 
is kellett, hogy az erőnlétem, a for-
mám meglegyen - kérdezték, hogy 
nem akarom-e kipróbálni magam a 
versenyzésben? A tömeg már meg-
volt, már csak le kellett pucolni a fi -
zikumot. 

Fekete Balázs segítette a felkészü-
lésed a testépítő versenyekre. Vele 
hogyan kerültél kapcsolatba és ő 
hogyan tudott motiválni téged?  

A versenyekre már Black Squad Team 
tagként Balázs készített fel, akivel egy 
közös barátunk révén találkoztunk, 
ő formacsekkre ment hozzá. Balázs 
megnézett engem is, azt mondta meg 
van a forma, simán bele lehet vágni 
a versenyzésbe is. Az étrendet és az 
edzéstervet is ő késztette számom-
ra. Nagyon jó vele dolgozni. Hogyan 
tud motiválni? Azt mondja, hogy szar 
vagyok! A versenyszellemet tudja mo-
tiválni, fokozni. Minden részletre oda-
fi gyel, pld a pózoknál is mondta, hogy 
nem jó, javítsuk, próbáljuk máshogy…

Miben változott meg az edzés és a 
felkészülés a korábbi sportágakhoz 
mérten? Milyen változás volt a leg-
könnyebb és mi a legnehezebb az 
erőemeléshez képest? 

A legkönnyebb változás nem volt. Át 
kellett állni egy katonás rendre. Azt 
és akkor kellett tenni, amit mond-
tak, amikor idő volt, annyit, ami elő 
volt írva. Se többet, se kevesebbet. 
Teljesen át kellett alakítani az izom-
zatomat. Korábban nagy súlyokkal, 
hirtelen terhelés volt rövid ideig. Itt 
pedig sorozatokat kellett nyomom: 
10-12 vagy akár 20-30 szetteket. 
Éhezni nem éheztem, mert Balázs jól 
állította össze a kaját. A koncentrálás 
volt a legnehezebb. A koncentrálás, 
a „Rohadj meg, meg kell csinálni!” 
mentális rész volt a legnehezebb. 

Milyen érzés volt egy testépítő 
versenyformát látni a tükörben a 
korábbi „erőemelő fi zikumoddal” 
szemben? 

Én nem akartam senkinek sem tet-
szeni. Csakis magamnak akartam 
megmutatni, hogy meg tudom csi-
nálni. Igen sanyargatni kellett maga-
mat. Soha nem voltam a formámmal 
megelégedve, ez betegség ebben a 
sportban. A túlzott ego, hogy tök jól 
nézek ki, az probléma. Ez olyan, mint 
az iskola: Folyamatosan fejleszteni 
kell magad.  

Neked mennyire ment a szabadgya-
korlat betanulása? 

Én soha nem tudtam jó showt csinál-
ni. Úgy voltam vele, hogy elindítják a 
zenét és az alap pózokat bemutatom 
egy lassabb zenére. Nálam a klasszi-
kus póz bemutatás volt a cél. A leg-
több testépítő nem rugalmas, örülünk, 
ha víz nélkül, az éhhalál küszöbén a 
kötelező pózokat meg tudjuk tartani. 
De mindenki jobban tud arra a zenére 
kimenni, amire gyakorolt. Tükrözi a 
belső világot a zene és a tempó. 

Milyen érzés volt az első gyantázás, 
barnítás és a kis póznaciban pózo-
lás a színpadon? Egy pasi, amikor 
először találkozik ezekkel, akkor 
hogyan viseli ezeket a rituálékat? 

Én úgy voltam vele, hogy örültem 
annak, hogy az utolsó előtti napon 
lett póznadrágom. Kicsit buzisnak 
éreztem, de a cél szentesíti az eszközt. 
A gyantázás, amíg a mellkasomig, 
hasamig nem értünk, az tűrhető volt, 
de a mellkas és has az kegyetlen… 
Amikor lehúzták az első csíkot, az 
futott át rajtam: Azt a kurva életbe.. 
Akarom én ezt? Kell ez nekem? De 
nem olyan dolog, amit nem lehet kibír-
ni. A barnítás feeling nagyon tetszett. 
Az egészet bulinak fogtam fel. A szín-
padon ki kell kapcsolni a lámpalázat. 
Piszok meleg van, görcsölsz, tartanod 
kell a pózokat, de leírhatatlan érzés, 
ahogy villognak a fények és mindenki 
rád fi gyel. 

A régi sporttársak nem hecceltek a 
testépítés kapcsán? 

Nem! Sőt! Kimondottan mondták, 
hogy jó a formám. Csak pozitív visz-
szajelzéseket kaptam. 

Tehetségkutató kategóriában in-
dultál, első versenyszezonos voltál. 
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Milyen versenyeken in-
dultál, milyen eredmé-
nyekkel és milyen élmé-
nyekkel? 

Volt egy versenyem a 
MoM Sportban, ott do-
bogós lettem. Előtte még 2 
versenyen indultam, amelyek 
közül az egyik a Superbody volt, 
ahol GP-ben indultam 1 kg miatt. 
Molnár Petivel egy színpadon állni 
nagy élmény volt. Versenytársként 
egy öltözőben is voltunk. De a ked-
venc versenyem a Kriko volt. Látszott, 
hogy nem csak a pénzt akarták lehúz-
ni, minden versenyző kapott valamit. 
Jól esett az embernek. Meg voltam 
elégedve a regisztrációval, szerve-
zéssel is. 

Folytatod a versenyzést a testépí-
tésben? Milyen célok, eredmények 
lebegnek előtted? 

Nem tudom. Ha folytatnám, azért, 
mert tetszett a feeling. Hihetetlen ki-
hívás volt, amit legyőztem. Tetszett a 
forma - a barátnőmnek is. Jelenleg a 
páromra és a kapcsolatunkra szeret-
nék 100%-ban koncentrálni. 

Mi alapján választottad ki a HBPF 
szövetség versenyét?  

Balázs nézte a felkészültségi álla-
potomat és ő döntött arról, hogy 
milyen versenyeken induljunk. A 
versenyeken belül is volt olyan, 
ahol több kategóriában is indul-
hattam volna, de Balázs nagyon 
fi gyelmeztetett, hogy engedjem 
el, ami nem való nekem, mert 
bukó. Mindenben támogatott és 
versenyzőbarát is volt a verseny-
beosztás. Próbált rá törekedni, 
hogy rugalmasan mindent meg-
oldhassunk. Most is őt választanám 
felkészítőként. 

Milyen a mindennapi edzésterved és 
miben változik ez meg a versenyfel-
készüléskor? 

3 hétre volt bontva az edzésem, nagy, 
közép és kis súlyos edzésekkel. Az 
alapgyakorlatokhoz ragaszkodtam 
az edzésem során, mert akármilyen 
divatos gyakorlatot beteszek, de 

az alapsúlyos gyakor-
lathoz ragaszkodtam. A 
kardiózáshoz nem álltam 
zökkenőmentesen, de azt 
is szerettem, mert csomó 

zenét hallgattam, videókat 
néztem. Nem volt gond, 50-

40 perc, lazán…

Milyen sporteredményekre vagy 
a legbüszkébb?

A 2 világbajnoki címre, amiket Eger-
ben szereztem. Az egyik ruhás fek-
venyomás, a másik ruhás guggolás, 
illetve egy harmadik világbajnoki cím-
re, amit Tirolban, fekvenyomásban 
nyertem. 

Hogyan tudod összeegyeztetni a 
munkád és a versenyzést? 

24-48 órás munkarendben dolgozok, 
amiből az egyik 24 készenlét. Ekkor 
tartok edzéseket a konditeremben. 
Nem sokat aludtam, az tény, de az 
anyagiak rákényszerítek az embert, 
hogy minél többet dolgozzon. Még a 
tűzoltóságon is lépcsőztem a kardió 
helyett.

A munkád mentális része sziklaszi-
lárd elmét kíván. Mi a legnehezebb 
része? 
Már a kiképzésen is kiderül, hogy meg 
tudsz-e felelni a pszichológia elvárá-
soknak? Amiben csak reményked-
hetünk a mentések során, hogy ne 
legyen gyerek, ismerős vagy rokon 
az áldozatok között. 

A szeretteid támogatják az élet-
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meg „Jól van, csináld, majd megu-
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relmem ellenben mindenben maxi-
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beosztás. Próbált rá törekedni, 
hogy rugalmasan mindent meg-
oldhassunk. Most is őt választanám 
felkészítőként. 

Milyen a mindennapi edzésterved és 
miben változik ez meg a versenyfel-
készüléskor? 

3 hétre volt bontva az edzésem, nagy, 
közép és kis súlyos edzésekkel. Az 
alapgyakorlatokhoz ragaszkodtam 
az edzésem során, mert akármilyen 
divatos gyakorlatot beteszek, de 

az alapsúlyos gyakor-
lathoz ragaszkodtam. A 
kardiózáshoz nem álltam 
zökkenőmentesen, de azt 
is szerettem, mert csomó 

zenét hallgattam, videókat 
néztem. Nem volt gond, 50-

40 perc, lazán…

Milyen sporteredményekre vagy 
a legbüszkébb?

A 2 világbajnoki címre, amiket Eger-
ben szereztem. Az egyik ruhás fek-
venyomás, a másik ruhás guggolás, 
illetve egy harmadik világbajnoki cím-
re, amit Tirolban, fekvenyomásban 
nyertem. 

Hogyan tudod összeegyeztetni a 
munkád és a versenyzést? 

24-48 órás munkarendben dolgozok, 
amiből az egyik 24 készenlét. Ekkor 
tartok edzéseket a konditeremben. 
Nem sokat aludtam, az tény, de az 
anyagiak rákényszerítek az embert, 
hogy minél többet dolgozzon. Még a 
tűzoltóságon is lépcsőztem a kardió 
helyett.

A munkád mentális része sziklaszi-
lárd elmét kíván. Mi a legnehezebb 
része? 
Már a kiképzésen is kiderül, hogy meg 
tudsz-e felelni a pszichológia elvárá-
soknak? Amiben csak reményked-
hetünk a mentések során, hogy ne 
legyen gyerek, ismerős vagy rokon 
az áldozatok között. 

A szeretteid támogatják az élet-
módod, szurkolnak érted a ver-
senyeken? 
Anyukám nem örült neki, apukám 
meg „Jól van, csináld, majd megu-
nod!” hozzáállással kezelte. A sze-
relmem ellenben mindenben maxi-
málisan támogat. Eljött szurkolni is a 
versenyekre, ő imádja. Az ő szemé-
lyében nagyobb ajándékot a sorstól 
nem kaphattam volna. 

Hogyan ismerkedtetek meg? 
Konditermi ismeretség. Kardiózott a 
futógépen, én meg odamentem meg-
dicsérni, hogy milyen szép a körme.


