
	

RAFAEL NADAL, TENISTA NÚMERO UM DO MUNDO, VAI 
PARTICIPAR DE TORNEIO DE POKER EM PRAGA  

 

ONCHAN, Ilha of Man – 20 de Novembro de 2013 – Tenista número um do mundo no 

ranking da ATP e embaixador do PokerStars, Rafael Nadal vai para Praga (República 

Tcheca) em 12 de Dezembro para um de seus últimos desafios em 2013: um torneio 

beneficente de poker.  

 

Nadal vai jogar contra alguns dos maiores nomes do circuito profissional de poker, 

juntamente com outras lendas do esporte, que serão anunciados nas próximas 

semanas. O torneio faz parte do festival European Poker Tour Praga, que acontece 

entre 8-18 de Dezembro. Esse vai ser primeiro torneio ao vivo oficial de Nadal desde 

que aprendeu a jogar poker em Junho de 2012. 

 

“Não é segredo que amo competir e é isso que gosto no poker,” disse Rafael Nadal. "É 

um jogo de habilidade que requer força mental e habilidade para superar os adversários 

e nesse aspecto tem muitas similaridades com o tênis. Eu venho jogando poker online 

por quase 18 meses e agora estou ansioso para o desafio de jogar meu primeiro torneio 

ao vivo.” 

 

Desde que aprendeu a jogar poker, Nadal vem trabalhando duro para aperfeiçoar suas 

habilidades, jogando online no PokerStars e trabalhando com seu treinador de poker 

Alfonso Cardalda para melhorar seu jogo. “Nadal leva o aprendizado no poker de 

maneira muito séria, e sabe da importânica da prática para se manter no melhor de seu 

jogo,” disse Cardalda. “O torneio beneficente em Praga é um grande marco para Nadal 

como jogador de poker e espero que seu sucesso nas quadras de tênis esse ano se 

traduza em sucesso nas mesas de poker em Dezembro.”   

 

Veja como Nadal vem praticando com esses vídeo dos bastidores de seu treinamento 

com Alfonso: http://psta.rs/17l4WEc. 

 

Sobre o PokerStars 

O PokerStars opera os mais populares sites de poker do mundo, servindo uma comunidade 

global de poker com mais de 60 milhões de membros registrados. Desde seu lançamento em 



	

	

2001, o PokerStars se tornou a primeira escolha dos maiores profissionais do mundo, com mais 

torneios diários do que qualquer outro lugar, e com a melhor segurança online.  

 

PokerStars operam mundialmente sobre as licenças dos governos da Ilha de Man e Malta, 

respectivamente. O PokerStars também opera com licenças governamentais separadas na 

Bélgica, Dinamarca, Estônia, França, Itália, Espanha e Alemanha. 

 

O PokerStars é membro do The Rational Group, que opera negócios e marcas relacionados ao 

jogo, incluindo o PokerStars, Full Tilt Poker e o European Poker Tour. As empresas do Rational 

Group no Reino Unido e na Ilha de Man foram coletivamente reconhecidas como um dos 

melhores ambientes de trabalho no Reino Unido, ficando entre os 25 melhores do Great Place to 

Work Institute na pesquisa UK’s Best Workplaces – categoria Large em 2012 e 2013. 

 

 

	


