
	

PASAULIO TENISO NUMERIS VIENAS RAFA NADALIS 
NUSITAIK4 5 PRAHOS POKERIO TURNYR1  

 

ONCHAN, Meno sala – 2013 lapkričio 20 – ATP numeris vienas, teniso žaidėjas bei 

PokerStars ambasadorius Rafaelis Nadalis gruodžio 12 vyks į Prahą, Čekija dalyvauti 

viename iš savo paskutiniųjų iššūkių 2013 metais - gyvame labdaringame pokerio 

turnyre.  

 

Rafa žais prieš kai kurias tarptautinio profesionalaus pokerio pasaulio garsenybes kartu 

su kitomis sporto legendomis, apie kurias bus pranešta per artėjančias savaites. 

Turnyras bus dalis European Poker Tour Prahos festivalio, vyksiančio gruodžio 8-18. Tai 

bus pirmas oficialus gyvas Rafos turnyras nuo to laiko, kai 2012 birželį susidomėjo 

žaidimu. 

 

“Ne paslaptis, jog mėgstu varžybas ir dėl to man patinka pokeris,” sakė Rafa Nadalis. Tai 

įgūdžių žaidimas, reikalaujantis protinės galios sugebėjimo geriau mąstyti už savo 

oponentus ir tuo turintis panašumų su tenisu. Aš žaidžiu pokerį internete jau beveik 18 

mėnesių ir dabar pasiruošęs išbandymams žaidžiant savo pirmame gyvame turnyre.” 

 

Nuo to laiko, kai susidomėjo pokeriu, Rafa sunkiai dirbo tobulindamas savo pokerio 

įgūdžius, žaisdamas internete per  PokerStars bei kartu dirbdamas su savo pokerio 

treneriu Alfonso Cardalda gerinant savo žaidimą. “Rafa mokosi pokerio žaidimo labai 

rimtai ir supranta praktikavimosi svarbą, kad būtu išlaikytas aukštas žaidimo lygis,” sakė 

Cardalda. “Prahos labdaros turnyras yra svarbus momentas Rafai kaip pokerio žaidėjui ir 

tikiuosi, jog jo šių metų sėkmė teniso kortuose persikels prie pokerio stalų gruodį.”   

 

Pažiūrėkite, kaip Rafa treniruojasi su Alfonso šiame fotoreportaže iš užkulisių: 

http://psta.rs/17l4WEc. 

 

Apie PokerStars 

PokerStars valdo populiariausias pasaulyje pokerio svetaines, teikdamas paslaugas pasaulinei 

pokerio bendruomenei su daugiau nei 60 milijonų registruotų narių. Nuo savo pradžios 2001, 

PokerStars tapo pirmu geriausių pokerio žaidėjų pasirinkimu su daugiausiai kasdien vykstančių 

turnyrų nei bet kur kitur bei geriausiu internetiniu saugumu.  

 



	

	

PokerStars veikia visame pasaulyje pagal atitinkamas Isle of Man bei Maltos vyriausybių 

licencijas. PokerStars taip pat veikia sutinkamai su atskiromis licencijomis Belgijoje, Danijoje, 

Estijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Ispanijoje bei Vokietijoje. 

 

PokerStars yra narys The Rational Group, kuri vykdo su žaidimais susijusį verslą bei prekės 

ženklus, įskaitant PokerStars, Full Tilt Poker ir European Poker Tour. Rational Group bendrovės 

JK ir Meno saloje kartu pripažintos kaip vienos geriausių vietų dirbti JK, kai Great Place to Work 

instituto buvo skirta 25 geriausia vieta tarp JK geriausių darbo vietų - didelėje kategorijoje abejais 

2012 ir 2013 metais. 

 

 

	


