
	

ŠTEVILKA ENA SVETOVNEGA TENISA RAFA NADAL SE 
PRIPRAVLJA NA POKER TURNIR V PRAGI  

 

20. november 2013 – ONCHAN, Isle of Man –Teniški igralec številka ena na lestvici ATP 

in ambasador PokerStars Rafael Nadal se bo 12. decembra odpravil v Prago na 

Češkem, kjer ga čaka eden zadnjih izzivov v letu 2013 – dobrodelni poker turnir v živo. 

 

Rafa se bo pomeril z nekaterimi največjimi imeni na mednarodni profesionalni poker 

sceni, ki bodo objavljena v prihajajočih tednih, med katerimi pa bodo tudi druge športne 

legende. Turnir je del festivala European Poker Tour v Pragi, ki bo potekal od 8. do 18. 

decembra. To bo prvi uradni turnir v živo, na katerem bo igral Rafa, ki se je z igro začel 

ukvarjati junija 2012. 

 

"Nobena skrivnost ni, da imam rad tekmovalnost in to mi je tudi všeč pri pokru," je 

povedal Rafa Nadal. To je igra, ki zahteva mentalno trdnost in sposobnost, da prelisičiš 

svoje nasprotnike, in v tem je tudi podobna tenisu. Že skoraj 18 mesecev igram poker na 

spletu in zdaj se veselim izziva, da odigram svoj prvi turnir v živo." 

 

Odkar se je začel ukvarjati s pokrom, Rafa trdo dela na izpopolnjevanju svojih spretnosti 

z igranjem na spletni strani PokerStars, pri napredovanju njegove igre pa mu pomaga 

tudi njegov učitelj pokra Alfonso Cardalda. "Rafa jemlje učenje igranja pokra zelo resno 

in razume, kako pomembna je vaja, da igra najbolje kot lahko," je dejal Cardalda. 

"Dobrodelni turnir v Pragi je velik mejnik za Rafo kot igralca pokra in upam, da se bo 

njegov letošnji uspeh na teniških igriščih decembra previl v uspeh za poker mizo."   

 

V video posnetku si lahko ogledate Rafin napredek, medtem ko trenira z Alfonsom: 

http://psta.rs/17l4WEc. 

 

O PokerStars 

PokerStars upravlja najbolj priljubljene spletne poker strani na svetu, ki nudijo storitve globalni 

poker skupnosti z več kot 60 milijoni registriranih uporabnikov. Od začetka poslovanja leta 

2001 je PokerStars postal prva izbira najboljših igralcev na svetu, z več dnevnimi turnirji kot 

kjerkoli drugje in z najboljšimi varnostnimi ukrepi na spletu.  

 



	

	

PokerStars poslujeta po celem svetu z licencama vlade otoka Isle of Man oziroma Malte. 

PokerStars ima prav tako posebne uradne licence v Belgiji, Španiji, Franciji, Italiji, Estoniji, 

Nemčiji in na Danskem. 

 

PokerStars je član poslovne skupine Rational Group, ki upravlja z igralništvom povezano 

dejavnost in blagovne znamke, med katere spadajo PokerStars, Full Tilt Poker in European 

Poker Tour. Podjetji poslovne skupine Rational Group v Veliki Britaniji in na otoku Isle of Man sta 

bili skupno imenovani za eno najboljših delovnih okolij v Veliki Britaniji. Svetovalno podjetje Great 

Place to Work Institute ju je uvrstilo med najboljših 25 delovnih mest v kategoriji velikih podjetij 

tako leta 2012 kot tudi leta 2013. 

 

 

	


