
	

NUMMER EN I TENNISVERDENEN RAFA NADAL SER FREM 
MOT POKERTURNERING I PRAHA  

 

ONCHAN, Isle of Man - 20. november 2013 - Nummer en i verden på ATP-rangeringen 

og PokerStars ambassadør Rafael Nadal vil reise til Praha i den Tsjekkiske Republikk 

den 12. desember for en av sine siste utfordringer i 2013 - en live veldedighets 

pokerturnering.  

 

Rafa vil spille mot noen av de største navnene på den internasjonale profesjonelle 

pokerscenen, sammen med andre sportslegender, som vil bli annonsert i de kommende 

ukene. Turneringen vil være en del av European Poker Tour Praha-festivalen, som 

spilles fra 8.-18. desember. Det vil bli den første offisielle live-turneringen Rafa har spilt 

siden han begynte med spillet i juni, 2012. 

 

"Det er ingen hemmelighet at jeg elsker å konkurrere, og det er hva jeg liker når det 

kommer til poker," sa Rafa Nadal. Det er et ferdighetsspill som krever mental styrke og 

evnen til å tenke lenger frem enn motstanderne dine, og på den måten er det likheter til 

tennis. Jeg har spilt poker online i nesten 18 måneder nå, og jeg gleder meg til 

utfordringen det blir å spille min første live-turnering." 

 

Siden han begynte med poker har Rafa jobbet hardt for å kvesse pokerferdighetene sine 

ved å spille online på PokerStars, og jobbe med poker-læreren sin, Alfonso Cardalda, 

som har hjulpet han med å forbedre spillet hans. "Rafa tar læringen veldig seriøst, og 

forstår hvor viktig det er å trene for å forsikre at han forblir på toppen av spillet sitt," sa 

Cardalda. "Veldedighetsturneringen i Praha er en stor milepæl for Rafa som pokerspiller, 

og jeg håper at hans suksess på tennisbanen dette året vil overføres til suksess ved 

pokerbordene i desember."   

 

Se hvordan Rada har gjort det på trening med denne bakfilmen fra treningene med 

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

 

Om PokerStars 

PokerStars opererer verdens mest populære online pokerside, hvor de gir det globale 

pokermiljøet mer enn 60 millioner registrerte medlemmer. Siden lanseringen i 2001 har 



	

	

PokerStars blitt førstevalget til de beste spillerne i verden, med flere daglige turneringer enn noe 

annet sted, og den beste sikkerheten online.  

 

PokerStars opererer globalt under lisenser fra myndighetene på Isle of Man og Malta, respektivt. 

PokerStars holder også separate lisenser i Belgia, Danmark, Estland, Frankrike, Italia, Spania og 

Tyskland. 

 

PokerStars er medlem av The Rational Group, som driver gaming-relaterte forretninger og 

merker, inkludert PokerStars, Full Tilt Poker og European Poker Tour. Rational Group enheter i 

Storbritannia og Isle of Man ble kollektivt anerkjent som en av Storbritannias beste arbeidsplasser 

når de ble tildelt en plass blant de 25 beste av Great Place to Work-instituttet i deres UK's Best 

Workplaces - Large category i både 2012 og 2013. 

 

 

	


