
Név:  
Kóczán Gergely (Geri)

Sportág:  
Athletic Physique

Foglalkozás:  
vendéglátásban dolgozok

Kedvenc kaja
off szezon:  

palacsinta – bármilyen, 
csak sok legyen

diétás:  
grillezett csirkemell                  

Kedvenc testrész:  
has, vádli

Kedvenc gyakorlat:  
mostanság guggolás 

Kedvenc sportoló:  
Kevin Levrone, Travis Pastrana,
Kimi Raikkönen

Hobby:  
zenehallgatás, rajzolás grafi ttal

NÉVJEGY

Hogyan csöppentél az edzőterem-
be, majd a versenysportba?   

Még a középiskola elején nyúltam 
először súlyzóhoz, mert a család 
férfi tagjai szerződéses- vagy sor-
katonák voltak. A Nemzetvédelmi 
Egyetemre jelentkeztem, amihez 
kellett fi zikai felmérő és a nagyon jó 
kondi. A felvételi egyéb okok miatt 
nem sikerült, de az edzés az életem 
része maradt. Innen a következő 
lépés a versenysporthoz egy talál-
kozás vezetett Bánkuti Gabival egy 
rendezvényen, aki azt mondta, min-
den adottságom megvan ahhoz, 
hogy a színpadon is megálljam a 
helyem. Másnap már be is neveztem 
a maradék pénzemből egy versenyre.

:  Gandi
:  Dunavölgyi Photography, Free Spirit Photography, Pontfoto – Barna Péter
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Először 2015-ben láttalak a WBPF 
versenyein, akkor még Sport Phy-
sique kategóriában. 

Úgy gondoltam, hogy a hazai ver-
senyek között ez volt a legnevesebb 
szövetség, így indultam az őszi ver-
senyeken és a Kriko Kupával zártam 
az első versenyévadot.  

A Kriko Kupa különleges verseny 
számodra. Miért? 

Azért, mert a szülővárosomhoz 
(Szentes) közel van. A családom, a 
barátok, az edzőtársaim, az isme-
retségi köröm mind ott vannak a kö-
zelben. Ezen a versenyen mindany-
nyiuknak meg tudtam mutatni, hogy 

miért szenvedtem annyit az edzőte-
remben. A gyökerek oda kötnek és a 
szervező is nagyon kedves barátom.

Szabó Tamással látni a versenye-
ken. Ő sport- és versenytárs, vagy 
igazi barátságról beszélhetünk? 

Tomit már a versenyzés előtt is is-
mertem, nagyon régi a barátságunk. 
Mindenben motiváljuk egymást, kö-
zösek az edzéseink, a versenyfel-
készülések és a kiválasztott verse-
nyeink is azonosak. Idén a tavaszi 
szezonban mindenhol együtt akar-
tunk indulni. Mi az utolsó pillana-
tig kitartottunk, nem engedtük el a 
versenyzést csak akkor, amikor az 
utolsó verseny is lemondásra került. 
Terveim szerint én most külföldre 
megyek dolgozni, de a jövőben még 
összeállunk. 

Kokovai Team tag vagy. Andor 
kapcsolata a versenyzőivel legen-
dásan baráti és támogató. Hogyan 
kerültetek kapcsolatba? 

Szabó Tomin keresztül ismertem 
meg őt komolyabban. Nagyon sokat 
segített a felkészülésemben. Nem 
lazán veszi a sportágat, hanem ko-
molyan, magabiztosan. Jól kezeli a 
versenyzőit. Ránéz és megmondja, 
mi az, amin változtatni kell. Edzés, 
étkezés, mindenben tanácsot ad. 
Amikor WABBA VB-n 5. lettem és 
elkeseredett, ő motivált. 

Hogyan jött az elhatározás a kate-
gória váltásra és a fejlődésre? 

A legjobb barátom Szabó Tamás, 
aki szintén a szövetség versenyző-
je. A közös versenyfelkészülés során 
éreztem, hogy bennem is több van, 
így belevágtam. Kb. 2 év kellett az új 
formához, amivel már én is csaknem 
elégedett voltam.  

A Kriko Kupa 8.0-án már Athletic 
Physique bajnok lettél. Mennyiben 
más az erősebb kategóriában ver-
senyezni? 

Nekem jobban fekszik ez a kate-
gória. Lehet, hogy megvolt a kisu-
gárzásom a Sport Physique-hez és 
megvolt az önbizalmam is, de nem 
az volt számomra az igazi. Az Ath-
letic Physique sokkal inkább nekem 
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való. A pózok elsajátítását ugyan 
sokat kellett gyakorolni, de volt hoz-
zá segítség. Még a szabadgyakor-
latot is szeretem, nem okozott ne-
hézséget annak az előadása sem. 
Belülről jön, jó hozzáadni az egyéni-
ségem. 

Jól érezd magad az Athletic for-
mádban, vagy lépnél még feljebb is 
a testépítő kategóriába? 

A jövő kérdése még, hogy mikor, de 
ha úgy hozza a sors, akkor lehet, 
hogy megpróbálom. 
Ha a majdani családom vagy vala-
mi más miatt mastersben már nem 
is indulok, de még tervezetten 10 
évig kitartok a versenyzés mellett. 

Megszenvedsz a színpadi formáért 
vagy élvezel minden pillanatot? 

A versenynapon a reggelek kínló-
dósak, az utazás, a regisztráció, a 

várakozás… A színpadon már mo-
tivált vagyok. Ott már meg akarom 
mutatni, hogy miért szenvedtem hó-
napokat. 

Van egyéb sport is, amit örömmel 
végzel? 

A téli sportokat szeretem. A síelést 
imádom, csak hó essen és a hegyek-
ben legyek. Szeretem még az úszást 
és a küzdősportot is, ami jelenleg 
háttérbe szorult a testépítés miatt. 

Az évek során egyre több tetoválá-
sod lett. Milyen motívumok vannak 
rajtad?  

Realisztikus fekete-fehér motívu-
mok. Megvártam a 18. évemet, ak-
kor a testvéreimmel közös tetoválást 
akartunk a hátunkra. Ez egy felirat 
volt. Aztán évről évre több tetoválás 
jött. A kötődéseimet jelentik a csa-
lád, a barátok és a külvilág felé.

Feltűnt, hogy számos karitatív 
gyűjtés mellé álltál.  

Úgy vagyok ezzel a neveltetésem-
nek köszönhetően, hogy akkor is 
adjak, ha nem tudják viszonozni. Az 
állatmenhelyek és a kórházban lévő 
gyerekek támogatása a szívügyem. 

Van háziállatod? 
Jelenleg nincs. Régen volt egy nyu-
szim, ő sajnos már nincs velem. 8. 
emeleten lakom, a házban nem le-
het rágcsálónál nagyobb háziállat, 
ezért lett ő a választásom. Egy ku-
tyust szeretnék majd a jövőben. 

Milyen ember vagy a színpadon kí-
vül? 

Régimódi típus vagyok, igyekszem 
úriember lenni. Konfl iktus kerülő, 
barátságos, kedves, érdeklődő és 
megbocsátó vagyok, ami a ven-
déglátáshoz kell is. Eleinte csendes 
voltam, de aztán a munkámnak is 
köszönhetően kommunikatívabb, 
nyitottabb lettem. 

Facér pasi vagy. Kik rúghatnak a 
labdába nálad? 

Ajajjj… Fogós kérdés. Egy biztos, 
azok a nők tetszenek, akikkel meg-
van a közös hang és magabiztosak.
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