
	

VÄRLDSETTAN I TENNIS RAFA NADAL STÄLLER IN SIKTET PÅ 
POKERTURNERING I PRAG  

 

ONCHAN, Isle of Man – November 20, 2013 – ATP-världsettan i tennis och 

PokerStarsambassadören Rafael Nadal beger sig till Prag i Tjeckien den 12 december 

för en av sina sista utmaningar under 2013 – en välgörenhetspokerturnering live.  

 

Rafa kommer att spela mot några av de största namnen på den internationella 

pokerscenen, tillsammans med andra idrottslegender, som kommer att annonseras 

under de kommande veckorna. Turneringen kommer att vara en del av European Poker 

Tour Prague festival, som spelas mellan den 8-18 december. Det kommer att bli den 

första officiella liveturneringen som Rafa har spelat sedan han tog sig an spelet i juni 

2012. 

 

“Det är ingen hemlighet att jag gillar tävlingsmomentet och det är det jag gillar med 

poker,” säger Rafa Nadal. Det är ett skicklighetsspel som kräver mental styrka och 

förmågan att kunna läsa motståndarna och på ett sätt kan man se likheter med tennis. 

Jag har spelat poker online i cirka 18 månader och nu ser jag fram emot att spela min 

första liveturnering.” 

 

Sedan han tog sig an poker, har Rafa arbetat hårt för att förbättra sitt pokerspel genom 

att spela online på PokerStars och jobba med sin pokercoach Alfonso Cardalda. “Rafa 

tar uppgiften att lära sig pokerspelet väldigt seriöst, och förstår vikten av att öva för att 

förbättra sitt spel,” säger Cardalda. “Välgörenhetsturneringen i Prag är en stor milstolpe 

för Rafa som pokerspelare och jag hoppas att hans framgångar på tennisbanan i år kan 

överföras till framgångar vid pokerborden i december.”   

 

Se hur Rafa har jobbat med sin träning med dessa bakom scenen-bilderna när han 

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

 

Om PokerStars 

PokerStars driver världens populäraste pokersiter, för en global pokercommunity på mer än 60 

miljoner registrerade medlemmar. Sedan starten 2001, har PokerStars blivit förstahandsvalet 

för världens bästa spelare, med fler turneringar varje dag än någon annan och den bästa 

säkerheten online.  



	

	

 

PokerStars verkar globalt under statliga licenser på Isle of Man resp. Malta. PokerStars har även 

separata statliga licenser i Belgien, Danmark, Estland, Frankrike, Italien, Spanien och Tyskland. 

 

PokerStars ingår i Rational Group, som driver spelrelaterade verksamheter och varumärken, bl.a. 

PokerStars, Full Tilt Poker och European Poker Tour. Rational Groups enheter i Storbritannien 

och Isle of Man har kollektivt uppmärksammats av Great Place to Work Institute som en av 

Storbritanniens 25 bästa arbetsplatser i UK’s Best Workplaces - Large category, både 2012 och 

2013. 

 

 

	


