
	

СВЕТОВНИЯТ №1 В ТЕНИСА РАФА НАДАЛ СЕ ПОДГОТВЯ 
ЗА ПОКЕР ТУРНИР В ПРАГА  

 

OНКАН, Остров Ман – 20 ноември 2013 – Световният №1 в тениса според 

ранглистата на ATP и лице на PokerStars Рафаел Надал ще се запъти към Прага в 

Чехия на 12 декември за едно от последните си предизвикателства за 2013 година 

– благотворителен покер турнир на живо.  

 

Рафа ще играе срещу някои от най-големите имена на международната 

професионална покер сцена, както и срещу други спортни легенди, които ще бъдат 

обявени в предстоящите седмици. Турнирът ще се проведе като част от 

фестивала European Poker Tour в Прага, който ще състои от 8 до 18 декември. 

Това е първият официален турнир на живо за Рафа от началото на покер играта 

му през юни 2012. 

 

„Не е тайна, че обичам съревнованието и точно това ми допада в покера,” споделя 

Рафа Надал. „Покерът е игра на умения, която изисква силна психика и способност 

да надхитряш опонентите си, като в това отношение прилича на тениса. Играя 

покер онлайн почти от 18 месеца и вече се подготвям за предизвикателството да 

участвам в първия си турнир на живо.” 

 

Откакто започва с покера, Рафа се стреми да подобри уменията си, като играе 

онлайн в PokerStars и работи със своя треньор Алфонсо Кардалда за 

усъвършенстване на играта. „Рафа приема много сериозно обучението си в покера 

и разбира колко важна е практиката, за да бъде винаги на висота,” казва Кардалда. 

„Благотворителният турнир в Прага е голяма стъпка за Рафа като покер играч и се 

надявам успехите на кортовете през тази година да продължат и на покер масата 

през декември.”   

 

Вижте как Рафа напредва в обучението си в този задкулисен видеоматериал от 

тренировката с Алфонсо: http://psta.rs/17l4WEc. 

 

За PokerStars 

PokerStars управлява най-популярните сайтове за онлайн покер в света и предоставя 

услуги на световна покер общност с над 60 милиона регистрирани членове. След 



	

	

създаването си през 2001 PokerStars става най-предпочитаното място за топ играчите по 

целия свят, като предлага повече ежедневни турнири от всяка друга онлайн покер зала, 

както и най-добрата сигурност.  

 

PokerStars предлагат услугите си на световно ниво с лицензи от правителствата съответно 

на Остров Ман и Малта. Освен това PokerStars разполага с отделни държавни лицензи в 

Белгия, Дания, Естония, Франция, Италия, Испания и Германия. 

 

PokerStars е част от The Rational Group, компанията оперираща различни бизнеси и 

търговски марки за онлайн залагания, сред които PokerStars, Full Tilt Poker и European 

Poker Tour. Подразделенията на Rational Group във Великобритания и на Остров Ман бяха 

колективно признати за едно от най-добрите места за работа във Великобритания, след 

като бяха класирани сред първите 25 в категория Large за големи компании през 2012 и 

2013 в проучването UK's Best Workplaces (Най-добрите места за работа във 

Великобритания) на Great Place to Work Institute. 

 

 

	


