
 

  

 

RONALDO, LEGENDA BRAZYLIJSKIEGO FUTBOLU, W BARCELONIE 

NA NAJWIĘKSZYM HISZPAŃSKIM FESTIWALU POKEROWYM 

 

 

BARCELONA, Hiszpania – 9 września 2013 – Legenda brazylijskiej piłki nożnej, Ronaldo 

Nazario, odwiedził w tym tygodniu Barcelonę, aby wziąć udział w specjalnym turnieju w 

ramach największego corocznego festiwalu pokerowego w Hiszpanii, European Poker Tour 

(EPT).  

 

Ronaldo, który od niedawna występuje jako ambasador marki internetowego serwisu 

PokerStars, zasiadł do gry Texas Hold'em z Jose Luisem Saezem z Madrytu i Manuelem 

Correasem z Kordoby, zwycięzcami turnieju online na PokerStars, który umożliwił im 

zmierzenie się z legendą futbolu. W rywalizacji wzięli też udział członkowie Teamu 

PokerStars Pro: Vanessa Selbst, Leo Margets, Andre Akkari, Bertrand „ElkY” Grospellier i 

Jonathan Duhamel. Ostatecznie, po godzinie gry, zwyciężczynią okazała się Selbst. 

 

Człowiek znany powszechnie jako „Ronaldo” jest uważany za jednego z najlepszych piłkarzy 

wszech czasów. W ciągu 19-letniej kariery zawodowej zdobył imponującą liczbę tytułów. 

Teraz dołączył do grupy gwiazd sportu, które ostatnio podjęły się gry w pokera, takich jak 

hiszpańska gwiazda tenisa Rafael Nadal, holenderska hokeistka olimpijska Fatima Moreira 

de Melo czy zdobywca złotego medalu podczas igrzysk olimpijskich, szwedzki narciarz 

Marcus Hellner. W rozgrywkach pokerowych znajdują oni tak samo ambitnych przeciwników 

i podobne wyzwania jak w wybranych dyscyplinach sportowych.  

 

„Zawsze staram się dać z siebie wszystko, zarówno w piłce, jak i w życiu. Poker to dla mnie 

kolejne, ekscytujące wyzwanie”, powiedział Ronaldo. „Widzę liczne podobieństwa pomiędzy 

piłką nożną i pokerem – obie dziedziny wymagają ogromnej samodyscypliny, ćwiczeń i 

treningów.“  

 

Blisko 3000 graczy z całego świata zjechało się do Barcelony, aby wziąć udział w 13-

dniowym festiwalu pokerowym i zagrać o ponad €14.000.000. Kilka dni wcześniej Turniej 

Główny Estrellas przyciągnął rekordową liczbę 1798 uczestników, przez co został 

największym dotychczasowym hiszpańskim turniejem i największym turniejem z wpisowym 

€1000 rozegranym poza Las Vegas.  

 



 

 

O PokerStars 

PokerStars prowadzi największy serwis pokerowy świata, obsługujący globalną pokerową 

społeczność, liczącą ponad 50 milionów zarejestrowanych członków. Od swojego powstania, w 

2001 roku, serwis PokerStars stał się pierwszym wyborem najlepszych pokerzystów świata, dzięki 

największej ofercie codziennych turniejów oraz najwyższemu poziomowi bezpieczeństwa online. Na 

PokerStars.com rozegrano ponad 100 miliardów rozdań – więcej niż w jakimkolwiek innym serwisie. 

PokerStars.com i PokerStars.eu działają na całym świecie na licencjach z Wyspy Man oraz Malty. 

Osobne licencje regulują działalność serwisu w Belgii, Danii, Estonii, Francji, Hiszpanii, Niemczech i 

we Włoszech. 

PokerStars należy do The Rational Group, grupy obsługującej firmy i marki związane z grami, w tym 

PokerStars, Full Tilt Poker i European Poker Tour.  
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