
	

RAFA NADAL, NAJLEPSZY TENISISTA ŚWIATA, WEŹMIE 
UDZIAŁ W TURNIEJU POKEROWYM W PRADZE  

 

ONCHAN, Wyspa Man, 20 listopada 2013. Rakieta nr jeden na świecie według rankingu 

ATP i ambasador marki PokerStars Rafael Nadal odwiedzi 12 grudnia czeską Pragę, by 

podjąć jedno z ostatnich wyzwań tego roku – zagrać w charytatywnym turnieju 

pokerowym na żywo.  

 

Rafa zmierzy się z największymi sławami w świecie zawodowego pokera, a także z 

innymi legendami sportu, których obecność będziemy ogłaszać w ciągu nadchodzących 

tygodni. Rozgrywki odbędą się w ramach imprezy European Poker Tour Praga, trwającej 

od 8 do 18 grudnia. Będzie to dla Rafy pierwszy oficjalny turniej na żywo od początku 

jego pokerowej kariery, czyli od czerwca 2012 roku. 

 

„To żadna tajemnica, że uwielbiam rywalizację, i właśnie to lubię w pokerze”, przyznaje 

Rafa. „To gra umiejętności wymagająca silnej psychiki i zdolności przewidywania działań 

przeciwnika – pod tym względem przypomina tenisa. Gram w pokera od niemal 18 

miesięcy. Już nie mogę doczekać się rywalizacji w moim pierwszym turnieju na żywo”. 

 

Od początku swojej przygody z pokerem Rafa ciężko pracuje nad doskonaleniem 

umiejętności, grając online na PokerStars. W szlifowaniu gry pomaga mu też trener 

Alfonso Cardalda. „Rafa bardzo poważnie podchodzi do nauki gry w pokera. Rozumie, 

jak ważna jest praktyka, umożliwiająca osiąganie jak najlepszych wyników”, twierdzi 

Cardalda. „Turniej charytatywny to wielki krok dla Rafy jako pokerzysty. Mam nadzieję, 

że jego tegoroczne sukcesy na korcie tenisowym przełożą się na wysoką pozycję przy 

pokerowym stole w grudniu”. 

 

Obejrzyj filmik i zajrzyj za kulisy pokerowych treningów Rafy z Alfonso. 

http://psta.rs/17l4WEc. 

 

O PokerStars 

PokerStars prowadzi największy serwis pokerowy świata, obsługujący globalną pokerową 

społeczność, liczącą ponad 60 milionów zarejestrowanych członków. Od swojego powstania, 

w 2001 roku, serwis PokerStars stał się pierwszym wyborem najlepszych pokerzystów świata, 



	

	

dzięki największej ofercie codziennych turniejów oraz najwyższemu poziomowi bezpieczeństwa 

gry online.  

 

PokerStars działają na całym świecie na licencjach z Wyspy Man oraz Malty. Osobne licencje 

regulują działalność serwisu w Belgii, Danii, Estonii, Francji, Hiszpanii, Niemczech i we Włoszech. 

 

PokerStars należy do The Rational Group, grupy obsługującej firmy i marki związane z grami, w 

tym PokerStars, Full Tilt Poker i European Poker Tour. Jednostki Rational Group w Wielkiej 

Brytanii i na Wyspie Man zostały wspólnie uznane za jedne z najlepszych miejsc pracy, 

uzyskawszy w 2012 i 2013 roku 25. pozycję w rankingu Instytutu Great Place to Work w kategorii 

dużych firm. 

 

 

	


