
	

ПЕРША РАКЕТКА СВІТУ РАФАЕЛЬ НАДАЛЬ ПЛАНУЄ ВЗЯТИ 
УЧАСТЬ В ТУРНІРІ З ПОКЕРУ У ПРАЗІ  

 

ОНКАН, острів Мен – 20 листопада 2013 р. – Перша ракетка світу і посол покеру 

PokerStars Рафаель Надаль 12 грудня відправиться до Праги (Чехія), щоб взяти 

участь в одному зі своїх останніх випробувань 2013 року - благодійному покерному 

турнірі.  

 

Рафа гратиме в одному турнірі разом з найвідомішими гравцями світу та іншими 

зірками спорту, остаточний список яких буде оголошено незабаром. Турнір 

відбудеться в рамках фестивалю покеру European Poker Tour, який пройде з 8 по 

18 грудня 2013 р. Це буде перший офіційний покерний турнір, в якому Рафа візьме 

участь після першого знайомства з покером у червні 2012 р. 

 

“Це не секрет, що я обожнюю змагатися, і саме це мені подобається у покері”, - 

сказав Рафа Надаль. "Це гра на вміння, яка потребую чималого інтелекту та 

здатності мислити глибше за опонентів, і в цьому вона дуже подібна до тенісу. Я 

граю у покер вже майже 18 місяців, і тепер з нетерпінням чекаю на це 

випробування - мій перший живий турнір з покеру." 

 

Після знайомства з покером Рафа багато працював, вдосконалюючи свої покерні 

навички онлайн на PokerStars, а також брав уроки у свого покерного тренера 

Альфонсо Кардалди (Alfonso Cardalda), який допомагав йому виправляти помилки 

та покращувати гру. "Рафа дуже серйозно підійшов до покеру. Він розуміє 

важливість практики та тренувань, які допомагають йому залишатися на вершині,” - 

сказав Кардалда. "Благодійний турнір у Празі - це важливий рубіж для Рафи як 

покерного гравця, і я сподіваюся, що у грудні він зможе перенести успіх, який 

сприяв йому цього року на тенісних кортах, за покерний стіл.”   

 

Дивіться відео, в якому Рафа продовжує свої тренування разом зі своїм покерним 

тренером Альфонсо: http://psta.rs/17l4WEc. 

 

Про PokerStars 

PokerStars є оператором найбільшого у світі покерного сайту, на якому вже зареєстровано 

більше 60 мільйонів користувачів. З початку свого існування у 2001 році PokerStars 



	

	

вибирають найкращі гравці світу, адже щодня ми проводимо більше турнірів, ніж будь-який 

інший сайт, а наша система безпеки є найкращою у бізнесі. На PokerStars.com відбулось 

більше 105 мільярдів роздач, більше ніж на будь-якому іншому покерному сайті. 

 

PokerStars.com та PokerStars.eu мають ліцензії островів Мен та Мальти відповідно на 

проведення діяльності по всьому світу. Також PokerStars має ліцензії на провадження 

діяльності в Бельгії, Данії, Естонії, Франції, Італії, Іспанії та Німеччині. 

 

PokerStars є членом групи компаній Rational Group, яка володіє ігровими компаніями та 

брендами, включаючи PokerStars, Full Tilt Poker та European Poker Tour. Компанії Rational 

Group у Великі Британії та на острові Мен разом у 2012 та 2013 роках увійшли до топ-25 

найкращих роботодавців Великої Британії за дослідженнями Great Place to Work Institute. 

 

 

	


