
	

ΤΟ ΝΟΎΜΕΡΟ 1 ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΚΑΤΆΤΑΞΗ ΤΟΥ ΤΈΝΙΣ 
ΘΈΤΕΙ ΩΣ ΣΤΌΧΟ ΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΆ ΠΌΚΕΡ ΣΤΗΝ ΠΡΆΓΑ  

 

ONCHAN, Νήσος του Μαν, 20 Νοεμβρίου 2013: Ο νούμερο 1 παίκτης τένις στην 

παγκόσμια κατάταξη του ATP και πρεσβευτής του PokerStars, Rafael Nadal, στις 12 

∆εκεμβρίου θα κατευθυνθεί στην Τσεχία, στην Πράγα, για μία από τις τελευταίες 

προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει το 2013 – ένα live φιλανθρωπικό τουρνουά πόκερ.  

 

Ο Rafa θα παίξει ενάντια σε κάποια από τα μεγαλύτερα ονόματα επαγγελματιών 

παικτών πόκερ σε διεθνές επίπεδο και κάποιους θρύλους από το χώρο του αθλητισμού! 

Τα ονόματά τους θα ανακοινωθούν τις ερχόμενες εβδομάδες. Το τουρνουά θα 

πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του European Poker Tour, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 8 

έως τις 18 ∆εκεμβρίου. Πρόκειται για το πρώτο επίσημο live τουρνουά στο οποίο θα 

παίξει ο Rafa από τον Ιούνιο του 2012 που ξεκίνησε να παίζει πόκερ. 

 

"Όλοι γνωρίζουν ότι λατρεύω τον ανταγωνισμό και αυτό είναι που μου αρέσει στο 

πόκερ", είπε ο Rafa Nadal. "Οι ομοιότητες που έχει με το τένις είναι ότι πρόκειται για 

παιχνίδι δεξιοτήτων που απαιτεί πνευματική δύναμη και την ικανότητα να σκέφτεσαι 

γρηγορότερα από τους αντιπάλους σου. Παίζω πόκερ online πάνω από 18 μήνες και 

ανυπομονώ να αντιμετωπίσω την πρόκληση του πρώτου live τουρνουά που θα 

συμμετάσχω". 

 

Από τότε που ξεκίνησε να παίζει πόκερ, ο Rafa έχει δουλέψει σκληρά για να "ακονίσει" 

τις δεξιότητές του στο πόκερ παίζοντας online στο PokerStars και δουλεύοντας με τον 

προπονητή του στο πόκερ Alfonso Cardalda για να βελτιώσει το παιχνίδι του. "Ο Rafa 

αντιμετωπίζει σοβαρά την εκμάθηση του πόκερ και κατανοεί τη σημασία της εξάσκησης 

για να διασφαλίσει ότι θα παραμείνει στην κορυφή του παιχνιδιού του", είπε ο Cardalda. 

"Το φιλανθρωπικό τουρνουά στην Πράγα αποτελεί μεγάλο ορόσημο για το Rafa ως 

παίκτη πόκερ και ελπίζω ότι η φετινή του επιτυχία του στα γήπεδα τένις θα μετατραπεί 

σε επιτυχία στα τραπέζια του πόκερ αυτό το ∆εκέμβριο". 

 

∆ες πώς τα πάει ο Rafa με την εξάσκησή του παρακολουθώντας ένα απόσπασμα από 

τα παρασκήνια της εξάσκησής του με τον Alfonso: http://psta.rs/17l4WEc. 

 

Σχετικά με το PokerStars 



	

	

Το PokerStars είναι το πιο δημοφιλές site online πόκερ στον κόσμο, εξυπηρετώντας τη 

μεγαλύτερη κοινότητα πόκερ στον κόσμο με πάνω από 60 εκατομμύρια εγγεγραμμένα μέλη. 

Από τότε που ξεκίνησε, το 2001, το PokerStars αποτελεί την πρώτη επιλογή των κορυφαίων 

παικτών στον κόσμο, με τα περισσότερα καθημερινά τουρνουά από οπουδήποτε αλλού και 

παρέχοντας την καλύτερη ασφάλεια online.. 

 

Το PokerStars λειτουργούν παγκοσμίως υπό την αδειοδότηση των Κυβερνήσεων της Νήσου του 

Μαν και της Μάλτας, αντίστοιχα. Επίσης, το PokerStars διαθέτει ξεχωριστές κυβερνητικές 

αδειοδοτήσεις στο Βέλγιο, τη ∆ανία, την Εσθονία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και τη 

Γερμανία. 

 

Το PokerStars είναι μέλος της Rational Group, η οποία λειτουργεί επιχειρήσεις και επωνυμίες 

σχετικές με τυχερά παιχνίδια, όπως το PokerStars, το Full Tilt Poker και το European Poker Tour. 

Οι εταιρίες της Rational Group στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Νήσο του Μαν αναγνωρίστηκαν 

συλλογικά ως κάποιοι από τους καλύτερους χώρους εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο όταν τους 

απονεμήθηκε η 25η θέση από το Great Place to Work Institute στη μεγάλη κατηγορία UK's Best 

Workplaces το 2012 και το 2013. 

 

 

	


