
	

NUMĂRUL UNU ÎN TENISUL MONDIAL, RAFA NADAL, ÎŞI 
ÎNDREAPTĂ ATENŢIA  

CĂTRE TURNEUL DE POKER DE LA PRAGA  
 

ONCHAN, Insula Man – 20 noiembrie 2013 – Rafael Nadal, jucătorul de tenis numărul 

unu în clasamentul ATP şi ambasador al PokerStars, va fi prezent în 12 decembrie la 

Praga, în Republica Cehă, pentru una dintre provocările finale pe 2013 – un turneu de 

poker live de caritate.  

 

Rafa va juca împotriva unora dintre cei mai buni profesionişti de poker din circuitul 

internaţional, împreună cu alte legende ale sportului, care vor fi anunţate în săptămânile 

ce urmează. Turneul face parte din festivalul European Poker Tour Praga, care se 

derulează între 8-18 decembrie. Va fi primul turneul live oficial la care va lua parte Rafa, 

de când a început să joace poker, în iunie 2012. 

 

“Faptul că ador competiţia nu e niciun secret şi exact asta îmi place la poker”, a spus 

Rafa Nadal. “Este un joc de abilitate, care necesită un psihic puternic şi în care trebuie 

să fii mai ager decât adversarul. În această privinţă se aseamănă cu tenisul. Joc poker 

online de aproape 18 luni şi aştept cu nerăbdare provocarea primului meu turneu live”. 

 

De când s-a apucat să joace poker, Rafa a muncit din greu să-şi îmbunătăţească 

cunoştinţele, jucând online la PokerStars şi lucrând cu antrenorul său Alfonso Cardalda. 

“Rafa ia foarte în serios jocul de poker şi înţelege importanţa exerciţiului în a se ajunge 

la cel mai bun nivel,” a declarat Cardalda. “Turneul de caritate de la Praga este un 

moment de referinţă pentru Rafa ca jucător de poker şi sper ca succesul lui de pe 

terenul de tenis de anul acesta să se repete şi la masa de poker, în decembrie”.   

 

Vezi cum se descurcă Rafa la antrenamentele cu Alfonso, din materialul filmat în culise: 

http://psta.rs/17l4WEc. 

 

Despre PokerStars 

PokerStars operează cele mai populare site-uri de poker online din lume, servind o comunitate 

globală de poker de peste 60 milioane de membri înregistraţi. De la lansarea sa în decembrie 

2001, PokerStars a devenit prima alegere a celor mai buni jucători din lume, cu mai multe turnee 

zilnice decât oriunde altundeva şi cu cea mai bună securitate online.  



	

	

 

PokerStars operează la nivel global sub licenţe din partea guvernelor din Insula Man şi Malta. 

PokerStars mai deţine şi licenţe guvernamentale separate în Belgia, Danemarca, Estonia, Franţa, 

Italia, Spania şi Germania. 

 

PokerStars face parte din Rational Group, care operează activităţi de joc şi branduri, cum ar fi 

PokerStars, Full Tilt Poker şi European Poker Tour. Entităţile Rational Group din UK şi Insula 

Man au fost recunoscute ca cele mai bune locuri de muncă, ocupând locul 25 în clasamentul 

institutului 'Great Place to Work' al celor mai bune locuri de muncă, la categoria companii mari, 

atât în 2012, cât şi în 2013. 

 

 

	


