
	

MAAILMA TENNISE ESINUMBER RAFA NADAL  
OSALEB PRAHAS POKKERITURNIIRIL  

 

ONCHAN, Mani saar – 20. november, 2013 – ATP tennise esinumber ja PokerStarsi 

esindaja Rafael Nadal suundub 12. detsembril Prahasse, et panna end proovile 2013. 

aasta viimasel väljakutsel - ootamas on live heategevusturniir.  

 

Rafa vastasteks on rahvusvahelise pokkerimaailma suurimad staarid ning ka mitmed 

teised spordilegendid. Täpsem info avalikustatakse lähinädalate jooksul. 

Heategevusturniir mängitakse Euroopa Pokkeriturnee 8.-18. detsembril toimuva Praha 

pokkerifestivali raames ning  tegemist on Rafa esimese ametliku live turniiriga. 

 

“Pole just saladus, et naudin võistlusi ning just seepärast meeldib mulle ka pokker,” 

põhjendas Rafa Nadal 2012. aasta juunis pokkeriõpingute alustamist. "Tegemist on 

mänguga, mis nõuab väga head keskendumisvõimet ning oskust vastased ülekavaldada 

ning selles osas on see tennisega üpriski sarnane. Online pokkerit olen ma nüüdseks 

mänginud peaaegu 18 kuud ning ootan pingsalt esimest live turniiri.  

 

Pokkerimängu harjutas ta PokerStarsi online laudades ning tema juhendajaks oli tuntud 

pokkeritreener Alfonso Cardalda. “Rafa võtab pokkeriõpinguid väga tõsiselt ning oleme 

ühel nõul, et paremaks saab vaid harjutades", kiitis Cardalda õpilast. “Praha 

heategevusturniir on Rafale suureks proovikiviks ning loodan, et tema edu 

tenniseväljakutel jätkub detsembris ka pokkerilaudades.”   

 

Vaata, kuidas näevad välja Rafa pokkeriõpingud treeneri Alfonsoga: 

http://psta.rs/17l4WEc. 

 

PokerStarsist: 

PokerStars on maailma populaarsem online pokkerisait, millega on liitunud enam kui 60 miljonit 

mängijat. Pokkerituba avati aastal 2001 ning tänaseks on PokerStarsist saanud kodusait maailma 

parimatele mängijatele. Just siin toimub kõige rohkem igapäevaseid turniire ning lisaks sellele 

ootavad sind parimad turvalahendused.  

 

PokerStars lähtuvad oma tegevuses Mani saare ja Malta valitsuse poolt väljastatud litsentsidest. 

PokerStarsil on eraldi tegevusload ka Eestis, Belgias, Taanis, Prantsusmaal, Itaalias, Hispaanias 

ja Saksamaal.  



	

	

 

PokerStars kuulub Rational gruppi, mille alla kuuluvad ka mitmeid teised pokkeriga seotud 

brändid ja saidid nagu Full Tilt Poker ning European Poker Tour (Euroopa Pokkeriturnee). 

Suurbritannias ja Mani saarel valiti Rational Group nii 2012. kui 2013. aastal  'Great Place to 

Work' instituudi poolt Ühendkuningriikide 25 parima tööpaiga hulka.  

 

 

	


