
	

A TENISZ VILÁGRANGLISTA ÉLLOVASA, RAFA NADAL  
RÉSZT VESZ EGY PRÁGAI PÓKERVERSENYEN  

 

Man-sziget, ONCHAN – 2013. november 20. – Az ATP világranglista első helyezett 

teniszjátékosa, a PokerStars nagykövete, Rafael Nadal Csehországba, Prágába érkezik 

december 12-én, hogy szembenézzen 2013 egyik utolsó kihívásával – játsszon egy élő 

jótékonysági pókerversenyen.  

 

Rafa a nemzetközi hivatásos pókerkörutak legnagyobb nevű játékosaival fog játszani 

más sportlegendákkal együtt, akiknek kilétét az elkövetkezendő hetekben fedjük fel. A 

verseny a december 8-18-ig zajló European Poker Tour Prága fesztivál része. Ez lesz az 

első hivatalos élő verseny, amelyen Rafa részt vesz, amióta 2012 júniusában elkezdett 

játszani. 

 

„Nem titok, hogy imádom a versengést, és épp ez az, amit szeretek a pókerben,” 

mondta Rafa Nadal. „Ez egy készségjáték, amelyhez mentális állóképesség és az 

ellenfelek gondolkodásának kiismerése és kihasználása szükséges, ezen a téren 

hasonló a teniszhez. Már majdnem 18 hónapja pókerezem online, és alig várom a 

kihívást, amit az első élő versenyemen való játék jelent.” 

 

Mióta elkezdett pókerezni, Rafa keményen dolgozott pókeres képességeinek 

csiszolásán: online pókerezett és a pókeredzője, Alfonso Cardalda is segített fejleszteni 

a játékát. „Rafa nagyon komolyan veszi a póker megtanulását, és megérti a gyakorlás 

fontosságát, amely biztosítja, hogy a legjobb formájában maradjon,” mondta Cardalda. 

„A prágai jótékonysági verseny nagy mérföldkő Rafa számára pókerjátékosként, és 

remélem, hogy decemberben képes lesz megismételni a pókerasztalnál is a 

teniszpályán aratott idei sikereit.” 

 

Nézd meg, hogyan boldogul Rafa az edzésen ezen a kulisszák mögötti videón, amely az 

Alfonsóval folytatott edzéséről szól. http://psta.rs/17l4WEc. 

 

A PokerStars bemutatása 

A PokerStars működteti a világ legnépszerűbb online pókeres oldalait, amelyek több mint 60 

millió regisztrált tagból álló, az egész világra kiterjedő pókeres közösséget szolgálnak ki. 2001-



	

	

es indulása óta a PokerStars a világ legjobb játékosainak gyűjtőhelye lett, ahol több verseny indul 

naponta, mint bármely másik oldalon, ráadásul itt a legnagyobb a biztonság online.  

 

A PokerStars globálisan a Man-szigettől, illetve Máltától kapott licenc alapján működik. A 

PokerStars külön kormányzati engedéllyel rendelkezik a következő országokban: Belgium, Dánia, 

Észtország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország és Németország. 

 

A PokerStars a Rational Group tagja, amely szerencsejátékkal kapcsolatos vállalkozásokat és 

márkákat irányít, ezek közé tartozik többek közt a PokerStars, a Full Tilt Poker és a European 

Poker Tour. A Rational Group vállalatcsoportot az Egyesült Királyságban és a Man-szigeten 

együttesen az Egyesült Királyság egyik legjobb munkahelyének nyilvánították, amikor 2012-ben 

és 2013-ban is a legjobb 25 közé került a Great Place to Work Institute UK legjobb munkahelyei - 

Nagy kategória listáján. 

 

 

	


