
Név:  Pazsák Zsanett (Zsani)
Sportág:  Model Physique
Foglalkozás: jelenleg személyi edző
Kedvenc kaja

off szezon: nagyon pizzás és tésztás vagyok
diétás:  darált marha édesburgonyával, 
 párolt zöldségekkel                  

Kedvenc testrész: váll
Kedvenc gyakorlat: oldalemelés, széles lehúzás
  hátra
Kedvenc sportoló: nem vagyok fanatikus rajongó, 
de testalkatra Herbert Anita tetszik
Hobby:   fotózás, videó vágás

Pazsák Zsanett (Zsani)

NÉVJEGY

A Model Physique versenykategória 
koronázott királynője lett a Kriko Kupa 
Model Physique -170 cm bajnoka, 
miután az abszolút bajnoki forduló-
ban a sok szépség közül őt ítélték a 
legjobbnak a versenybírák. 

Mindig sportos gyereknek számí-
tottál?

Hiphop és rock and roll műfajban hu-
zamosabb ideig táncoltam, amely 
hozzátett a színpadi mozgásomhoz 
is. Majd versenyszerűen kajakoztam 

6 évig. Súlyproblémám miatt kellett 
egy intenzívebb mozgás, ezért a 

kajakot választottam. Fiatal-
ként négyes hajóban is vol-

tam, így országos bajnok 
lettem, illetve OB 2. 

helyezett. Az edző-
terem akkor vált 
az életem fontos 
részévé, amikor 
abbahagytam a 
kajakot. 

:  Gandi
:  Dunavölgyi Media Team 
       Murányi Orsolya 



2018-ban szereztél a Fitness Inst-
ruktor képzést. Ez vezetett a ver-
senyzéshez? 

Régebben is néztem a sportág hazai 
és külföldi versenyeit, de Nagy Ricsi 
látott meg a teremben és adta meg 
a kezdő löketet számomra. Az első 
versenyszezonban a felkészülést is 
vele csináltam végig, Lengyel Vivi se-
gítségét kérve a pózokban. 2020-ban 
már Vivivel készültem és vele is ter-

vezem folytatni, de Ricsivel is mai na-
pig nagyon jó barátságban vagyunk, 
hiszen meg voltam elégedve a közös 
munkával. Vivi a színpadi jelenlétem 
tökéletesítésében tud nőként jobban 
segíteni, csak ezért volt a váltás. 

2019-ben kezdtél el versenyezni? 

Igen, ősszel. Az első győzelem adott 
nagy löketet a további versenyzéshez. 
Azért vágtam bele a versenyfelkészü-

lésbe, mert edzőként úgy gondoltam, 
hogy kötelességem kipróbálni és ez-
által is hitelessé válni a szakmában. 

Az első verseny előhozta benned a 
versenylázat? 

Sokat számított, hogy ilyen jól sikerült 
a bemutatkozás. Ahogy kívülről lát-
tam magam képeken és a fi lmeken, 
nagyon motiváló volt. Az edzések 
eleve nem álltak tőlem messze. Az 
étkezések voltak a legrosszabbak. 
Szeretek enni és jókat enni. De őszin-
tén az sem volt olyan nehéz, mint 
gondoltam. 

Hogyan áll össze a felkészülésed 
egy versenyévadra a fentiek tekin-
tetében? 

Nagyon sokat segít ebben Vivi. Kb 
fél évvel a verseny előtt kezdem el a 
felkészülést, az alapozást. 6x edzem 
egy héten. Az étkezésem változatos, 
nagyon sok halat eszek. Nagyon sze-
retem a rizst, az édesség utáni vágya-
mat a rizskása fehérjével elégítem ki. 
Reggel éhgyomros kardióval indítok. 
Szerencsére személyi edzőként jól be 
tudom osztani az időmet. 

Vivi a megfelelő bikini, smink, frizura 
kiválasztásában is adott tanácsot? 

Én tudom, hogy mi az, ami tetszik 
magamon. Vivi tanácsokat adott, ami 
neki is bevált. Semmit nem erőltetett 
rám, az én döntésem is benne volt 
mindenben. A bikini színválasztás-
ban az első versenyszezonban a kék 
nagyon bejött, míg a másodikban a 
piros hozott szerencsét. 

Szerinted a nőknek vagy a férfi ak-
nak van nehezebb egy versenyévad? 

A fi úknak nehezebb a felkészülés, 
de a nőknek a színpadi megjelenés 
azért nehezebb, mert az arcunkat és 
kisugárzásunkat is hozzá kell tenni, 
ragyogni kell a verseny alatt. 
Teljesen más élményeket adott ez a 
sport, mint az előző sportjaim. Ab-
szolút nem izgultam annyira, mint 
pld. egy kajak versenyen. Itt a szín-
padon mindent élveztem, a fi gyelmet, 
a megtérülő munkát.
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A Kriko Kupás 
bemutatkozá-
sod határozot-
tan sikeres volt. 
Milyenek az emlé-
keid arról a napról? 

Nem vártam a címet és így 
még fantasztikusabb élmény 
volt, hogy sikerült. Az első 
színpadra lépésem előtt 
sokkal jobban izgultam, az 
abszolút bajnokin már jóval 
nyugodtabb voltam. Extra 
bónusz volt számomra az 
újabb győzelem. Erős me-
zőnyben, szép számmal ver-
senyeztünk a korona vírus 
ellenére is, ettől is értékes 
számomra. Bevallom, a ka-
pott tiarát azóta is vitrinben 
őrzöm. Régebben szerettem 
volna szépségversenyen is 
indulni, így ezzel a győze-
lemmel és trófeával részben 
ez az álmom is valóra vált. 

Meddig és milyen eredmé-
nyek eléréséig tervezed a 
versenyzést? 

Nincsenek konkrét céljaim. 
Addig szeretném csinálni, 
amíg élvezem. Ha a tavasz 
és a rendelkezések enge-
dik, akkor ott leszek a ver-
senyeken. Ősszel jönnek a 
nagyobb álmok. Természe-
tesen jövök a Krikóra is, jó 
lenne megvédeni a címem! 

Jelen időszakban mind 
az edzések, mind a 

turizmus-vendéglátás 
kapcsán is a lehető legki-

számíthatatlanabb helyzetben 
vagy. 

Én most is szerencsésnek tartom 
magam. Otthon olyan jó lehető-
ségeim vannak, hogy ki tudtam 
alakítani egy edzőtermet, így 
most többet is dolgozom, mint 
előtte. A kliensek is örültek neki. 
A turizmus-vendéglátás… Nem 
tudom mi lesz, el fogok-e he-
lyezkedni benne? Ha úgy hozza 
a sors, majd egyszer, abban is. 
Az esküvőszervezés nagyon ér-
dekel még.

Milyen vagy a hivatásodban? 

Nem gondoltam volna, hogy 
edző leszek, de nagyon élve-
zem és hosszú távon is tudnám 
csinálni. Szerintem annyira nem 
vagyok kemény, habár gyakran 
megkapom, hogy „ez brutál 
edzés volt”, de nem teázgatni 
jöttek hozzám és több vendégem 
átalakulása számomra is sikert 
jelentett. 

Milyen vagy magánemberként? 

Van egy kiskutyám, Herkules és 
egy kiscicám is. Önkénteskedtem 
is egy menhelyen. Elég megter-
helő volt, de azt éreztem, hogy 
ezzel is hozzásegítettem, hogy 
nekik jobb legyen. Kedvenc hob-
bim a videó vágás, amit magam 
tanultam ki. A családi utazáso-
kat megörökítve vágtam bele. 
Régebben érdekelt a tájkép és 
portré fotózás is.
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