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Здравейте и добре дошли на страниците на 
първия  брой  на  българското издание на списание 
PokerNews. 

Надяваме се всеки да 
Намери по Нещо 
иНтересНо и по-
учителНо За себе 
си в тоЗи Нов български 

покер проект. 
и покерът, като всяка друга игра или спорт, се нуж-
дае от представяне и изява и ето, че началото е по-
ставено. в този първи брой на списанието ще на-
мерите микс от новини, стратегии, интервюта и 
коментари. играч на годината за WSOP 2007, том 
Шнайдер говори за своя покер пробив и как е стиг-
нал до най-високите нива на играта. още в следва-
щия брой очаквайте интервюта с български покер 
играчи и много новини от българската покер сцена. 

2008 беше годината, в която се проведе първият по-
кер фестивал с международно участие в българия 
– BALKANPOKERNEWS CHALLENGE в граНд 
Хотел каЗиНо иНтерНаЦиоНал в к.к. Злат-
ни пясъци. имаме си вече и покер литература на 
български – първата книга на даниел Негреану, 
официално преведена и издадена на български от 
покернюз българия. в следващите месеци ние ще 
осигурим още покер заглавия на българските покер 
играчи в стремежа ни към популяризиране и усво-
яване на играта на професионално ниво. покерът 
се развива шеметно в българия и интересът към 
играта е огромен. Нивата на турнирите стават все 
по-високи и ще бъдат необходими все-повече опит 
и умения на всички, които искат да постигнат го-
леми покер успехи на родната и световната покер 
сцена. страниците на списанието са отворени за 
всичко що е покер в българия и кой знае дали ва-
шето лице скоро няма да се появи на корицата... 

Списание PokerNews се редактира и издава от По-
кернюз България. Списание PokerNews е месечно 
издание, което се изпраща до всички абонати и се 
разпространява в покер залите в цяла България. 
Някои статии са публикувани преди на  
www.bg.pokernews.com, 
или www.pokernews.com.
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Cardoza Poker
Безплатна покер книга на 
български език + бонус от $600

Cardoza Poker
Безплатна покер книга на 
български език + бонус от $600

BGPNEWSBGPNEWS

PKN600PKN600

BGPKRNEWSBGPKRNEWS

PNEWS200PNEWS200BGPNEWSBGPNEWS

BGPNEWSBGPNEWS
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	$750 Бонус от Ladbrokes Poker
 http://bg.pokernews.com/ladbrokes-poker/

	$1000 Бонус от Carbon Poker
 http://bg.pokernews.com/carbon-poker/

	$600 Бонус от Chili Poker
 http://bg.pokernews.com/chilipoker/

Full Tilt 
Poker
спечелете безплатно  място на 
2008 PokerNewsCup Australia и 
вземете бонус от $600.

BGPKRNEWS

Betfair 
Poker
специални турнири за играчи 
на BG.PokerNews.com + бонус от 
$600.

PKN600

Mansion 
Poker
играйте в безплатен турнир с 
награден фонд $2,500 всеки 
месец и вземете страхотен 500$ 
бонус. само с BG.PokerNews.com

BGPNEWS

Poker 
Room.com
безплатен турнир за $100,000 
всеки месец + бонус $500.

BGPNEWS

Cardoza 
Poker
безплатна покер книга на 
български език + бонус от $600.

BGPNEWS

Everest 
Poker
специален $200 бонус за 
играчи на BG.PokerNews.com

PNEWS600

BG.PokerNews.Com
Най-доброто място  
в мрежата за:

Онлайн покер бонуси
Безплатни турнири за класиране 
на WSOP и  EPT
Ексклузивни интервюта с топ иг-
рачи
Стратегически съвети за начина-
ещи и  напреднали








Станете част от най-голямото покер общество и споделете 
покер преживяванията и опита си пред целия свят.

http://my.pokernews.com/?lang=bg

Напишете блог,  качете снимки и коментирайте във форума.

Какво ново в bg.pokernews.com?

ново

най-добрите депозит бонуси

промоции
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Pussycat Dolls ще пеят на покер острова  
на PokerRoom 
Tриша Тио
От Poker Room потвърдиха, че американската поп група Pussycat 
Dolls ще вземе участие в покер вилата на Poker Room - Poker Island. 
Зашеметяващият квинтет ще участва в шоу програма и ще се изправи 
срещу хората, които живеят в луксозната вила, в игра на покер.

Пребиваващите в луксозната петзвездна вила няма да имат никакви 
грижи, тъй като всички техни нужди ще бъдат задоволени. Тяхната дневна 
програма  включва масажи, водни ски, парапланеризъм, каране на колело 
в планината, уроци по бокс, круиз с кораб, занимания на открито, дневни 
покер игри и още много. Освен това всички се състезават за спонсорство 
от PokerRoom на стойност $100,000, което ще бъде спечелено от 
последния оцелял. 
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PokerNews Стратегии!

Учете се от  
най-добрите.  
Победете 
останалите
От PokerNews сме горди да 
ви представим „PokerNews 
Strategy“, нова покер секция 
със стратегии с някои от най-
добре познатите про-играчи 
на планетата, включително 
Патрик Антониус, Тони Джи, 
Лекс „RaSZi“ Велдхюс, Крис 
„Genius28” Лий и много други 
големи имена. 

Като регистриран потребител, 
вие ще имате достъп до 
техниките на тези велики 
играчи, като те ще споделят с 
вас различни трикове и съвети, 
с които са се издигнали до върха 
на елита в покер средите. 

Ако сте сериозни относно 
подобряването на вашата 
игра, следете нашата страница 
редовно, за да получите повече 
информация как да гледате 
тези видео уроци от сайтове 
като PokerStars и Full Tilt Poker.

Ние сме в заключителния 
период на приготвяне на видео 
материалите. Стартът ще бъде 
даден СКОРО.

През това време може да 
гледате встъпителното видео, 
което ще намерите на сайта на 
PokerNews Strategy. PN

Бел.Ред.: Poker Room също предлага на играчите на BG.PokerNews 
фантастичен бонус за първи депозит от 100% до $500.

Патрик Антониус
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BG.PokerNews

POkERNEWS С уДОВОЛСТВиЕ Ви ПРЕДОСТАВя гРАфиКА ЗА НАшиТЕ 
СПЕциАЛНи фРийРОЛи ПРЕЗ СЕПТЕмВРи В PokeRStaRS – ТОВА 
СА ТуРНиРи НА СТОйНОСТ ПОВЕчЕ ОТ $78,000.

СЕПТЕМВРИ 
$24,000 PokerNews Cup australia Freeroll
Събота 20-ти септември от 21:30
PokerNews Cup се завръща в Австралия! Този главен турнир на PokerNews ще се 
проведе в периода 12–20 октомври и ще се играе в Crown Casino, разположено 
близо до брега на река яра, почти в сърцето на мелбърн. PokerStars има честта да 
предостави този огромен фрийрол специално на читателите на PokerNews. играчи-
те, които завършат на първите четири места в този фрийрол, ще получат (всеки от 
тях) 5,000 PokerNews Cup Австралия пакет, който включва вход за главния турнир 
на стойност AUD$2,200, шест нощувки в луксозния хотел Crown Promenade и $1,500 
в брой за пътни разходи. В допълнение, $4,000 ще бъдат прибавени към наград-
ния фонд и ще се разпределят според стандартната структура на PokerStars, като 
това прави този сензационен турнир дори още по-изгоден. За да участвате, свале-
те PokerStars през BG.PokerNews, регистрирайте нова сметка и направете депозит. 
След това трябва да спечелите 150 VPPs в периода между четвъртък 11-ти сеп-
тември и сряда 17-ти септември. Не чакайте, включете се сега! 

$30,000 aPPt auckland Freeroll – Събота 13-ти септември от 21:30 
2008 APPT Auckland ще се играе в периода 9–12 октомври в Sky City Casino и такса-
та за участие в главния турнир ще бъде $2,400. PokerStars има честта да предос-
тави този фантастичен фрийрол специално на читателите на PokerNews. играчи-
те, които финишират на първите пет места в този фрийрол, ще получат (всеки от 
тях) пакет на стойност $6,000, който включва участие в главния турнир, настаня-
ване и пари за пътни разходи. Освен това $5,000 ще бъдат добавени към наград-
ния фонд и ще се разпределят по стандартната структура на PokerStars, правейки 
този фрийрол още по-изгоден. За да участвате, трябва да свалите PokerStars през 
BG.PokerNews, да регистрирате нова сметка и да направите депозит. След това ще 
трябва да направите 150 VPPs в периода между четвъртък 4-ти септември и 
сряда 10-ти септември. На класиралите се играчи ще бъде издаден билет след 
10-ти септември, с който те ще могат самостоятелно да се регистрират за турнира.  
 
Всички настоящи играчи на PokerStars имат право да участват в горните промо-
ции, разбира се само ако са регистрирани през BG.PokerNews и са изпълнили всич-
ки останали условия.
Барселона? Австралия? Нова Зеландия? Колебаете се? Защо не пробвате всичките! 
Само в PokerNews ще намерите толкова големи промоции. Останете на линия –
следват още много предложения.

PokerStars обяви мАСИвнИ 
ФРИйРолИ  

за престижни събития през
 септември
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ето и един прост пример. 
играли сте стегнато няколко кръга и сега имате а-
к от средна позиция. правите стандартния си рейз. 
един играч плаща и на флопа идват ниски карти 
с проекто флъш. Залагате на флопа и той плаща. 
другият играч, който е замесен в ръката, е показал 
склонност да преследва флъшове и да играе карти 
от една боя. вие категорично го слагате на проек-
то флъш. търнът е безполезна карта, вие залагате и 
той пак плаща. седите с A- high, а той не е показал 

Покер СтратеГИя 

ДОйЛ БРАНСъН ВЕДНъж КАЗА: „ЗА ДА БъДЕш уСПЕшЕН ПОКЕР иг-
РАч, ТРяБВА иЗОБщО ДА НЕ ОБРъщАш ВНимАНиЕ НА ПАРиТЕ.” 
ВЗимАНЕТО НА ДОБРи РЕшЕНия НА мАСАТА Е ТОВА, КОЕТО Е 
ВАжНО. НЕ КОЛКО ПАРи мОжЕ ДА СПЕчЕЛиш иЛи ЗАгуБиш В 
ПОТА.
ОСТАВЕТЕ СТРАхА ОТ гуБЕНЕТО НА ПАРи иЗВъН уРАВНЕНиЕТО. НЕ 
СЕ СТРАхуВАйТЕ ДА ПОЕмАТЕ ПРЕцЕНЕНи РиСКОВЕ и ДА ПРАВи-
ТЕ ПРАВиЛНиТЕ ОТигРАВАНия. АКО игРАЕТЕ уПЛАшЕНи и СЕ БО-
иТЕ ДА ЗАгуБиТЕ, ДОБРиТЕ игРАчи щЕ иЗПОЛЗВАТ ТОВА СРЕщу 
ВАС. ЗНАйТЕ КАКъВ Е имиДжъТ Ви НА мАСАТА и гО иЗПОЛЗВАйТЕ 
КАТО ПРЕДимСТВО.

сила като цяло, след като само плаща залозите ви. 
изградили сте пот с добри размери, а нямате истин-
ска ръка. 
Какво да правите? 
ако вярвате на преценката си, тогава изстре-
ляйте трети патрон и вземете пота. Не се стра-
хувайте да направите последния опит, ако ми-
слите, че това е правилното. Не забравяйте, че 
размерът на залога е изключително важен. малък 
и слаб залог няма да покаже достатъчно сила. Но 
трябва да внимавате и да не направите прекале-
но голям залог, с който да се обвържете с пота. 
дори преценката ви да е грешна, залогът ви да бъде 
платен и да загубите пота, вие сте показали, че блъ-
фирате – използвайте го като предимство, когато 
имате истинска ръка. Залагайте по същия начин и 
това може да ви се изплати.

Smokkee

вяРвАйте нА 
ПРеценКАтА СИ и 

вЗимайте правилНите 
реШеНия. играйте                  

 вСе еДно ПАРИте нямАт. 
знАченИе
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Ш найдер не беше 
така известно име преди стар-
та на 2007 World Series of Poker. 
всичко това обаче се промени, 
след като той спечели гривна в 
събитие 5, още в началото на 
сериите – $2,500 Omaha-8/Stud-8 
смесено събитие. 
това беше първата World Series 
гривна на Шнайдер, но той не 
спря дотам. Шнайдер стигна на 
последната маса на $2,500 HORSE 
събитието шест дена по-късно, 
което го прати в челото на класа-
цията за играч на годината. 
Най-доброто обаче тепърва пред-
стоеше. 18 дена по-късно Шнай-

в първата част на това интервю 
Шнайдер описва пробива си в 
събитие 5, в което спечели пър-
вата си WSOP гривна; след това 
той говори за играта си на фи-
налната маса в трудния HORSE 
турнир няколко дена по-късно, 
което го прати начело на борба-
та за титлата играч на година-
та: 
PokerNews: И така, WSOP Играч 
на годината! Какво е чувството 
след известно време настрана? 
Том Шнайдер: всъщност, чув-
ството е много приятно. беше 
много хубаво да прекарам из-
вестно време настрани от поке-
ра. прекарах около два месеца 
във вегас и се прибрах в къщи 
за два дена, което наистина ме 
отвлече от покера. сега започ-
вам да гледам някои неща по 
телевизията – нищо свързано с 
покера или с играч на годината, 
но е интересно да видиш какво 
правят хората. Не знам – много 
е приятно. Но е все още някак 
нереално, защото никога не съм 
смятал, че съм от хората, които 
имат шанса да постигнат такова 
нещо.

PokerNews

ТОм шНАйДЕР иЗНиКНА НА ПОКЕР СцЕНАТА ЗА ПъРВи ПъТ ПО ВРЕмЕ НА 
ПОяВяВАНЕТО Си НА ТВ-мАСА В WPT WORlD POkER ChAllENGE ТуРНиРА 
В RENO ПРЕЗ мАРТ 2006, КъДЕТО ЗАВъРши ТРЕТи. шНАйДЕР Е иЗВЕСТЕН 
С КОмЕНТАРиТЕ Си В РЕгиОНАЛНия ПОКЕР САйТ POkERATI.COm КАТО 
СъАВТОР В хумОРиСТичНАТА ПОКЕР РуБРиКА „BEyOND ThE TABlE”, С 
КНигАТА Си ЗА жиВОТА и ПОКЕРА „OOPS! I WON TOO mUCh mONEy!“, КОяТО 
щЕ БъДЕ иЗДАДЕНА СъВСЕм СКОРО НА БъЛгАРСКи ЕЗиК ОТ ПОКЕРНюЗ 
БъЛгАРия и, РАЗБиРА СЕ, С РЕДОВНОТО Си учАСТиЕ В ПОКЕР игРиТЕ НА 
НАй-ВиСОКО НиВО. 

дер спечели втората си гривна в 
едно от последните събития за 
сериите, $1,000 Stud-8 турнир 
(събитие 46). Шнайдер беше 
единственият играч, спечелил две 
гривни по време на 2007 WSOP и 
мястото му на върха на класация-
та изглеждаше непоклатимо. все 
пак, съперникът му джефри ли-
сандро трябваше да остане извън 
парите в събитие 54, преди по-
бедата му да е сигурна. така, ро-
деният в индианаполис, понас-
тоящем жител на Финикс, бивш 
главен финансист, си създаде име 
и за нещо друго — 2007 WSOP иг-
рач на годината. 

история на
  пробива 

интервю с '07 WSOP  
играч на годината  
том Шнайдер

част I
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ПН: Нека поговорим за първата 
ти гривна. Ти спомена доста пре-
ди това събитие, че Stud-8 не е 
най-добрата игра за теб — всъщ-
ност, че дори мразиш да я игра-
еш! Какво точно не ти харесва в 
тази игра?
ТШ: това, което не харесвам е, че 
имам склонност да бъда повече 
комарджия в покер игрите, а не 
винаги да играя стегнато, но имам 
усещането, че Stud-8 е истински 
стегната игра и ми е трудно да 
намирам ръце, в които да играя в 
нея. Някак си съм отегчен, което 
е и причина да не харесвам игра-
та толкова много и да не я играя 
добре. Не се играят много ръце и 
това е някак отегчително! 
ПН: Спомена, че картите са те 
подкрепили на няколко пъти. 
Кои бяха важните моменти по 
пътя към финалната маса?
ТШ: Знаете ли, за първата ми спе-
челена гривна нямах усещането, 
че съм наистина късметлия, като 
изключим факта, че имах карти и 
ръцете, които трябваше да спече-
ля, ги спечелих. всички ръце, ко-

ито се предполагаше, че трябва да 
спечеля, издържаха. имах някол-
ко силни ръце, които издържаха 
и от двете страни. Нямах чув-
ството, че излагам парите си на 
риск или пък че ме очаква нещо 
кой знае колко добро. просто 
усещах, че картите издържаха по-
често, отколкото трябваше. 
ПН: Значи усещаше, че твоите 
опоненти нямат късмет срещу 
теб — не им падаха карти.
ТШ: Не се пробваха срещу мен 
толкова, колкото би трябвало. 
имаше един все пак — мисля, че 
беше през втория ден. играех с 
едно момче от Финикс,  той блъ-
фира в един пот и аз му платих 
само с чифт и без ниска. имах 
чифт шестици, а той имаше чифт 
тройки или нещо подобно. той за-
ложи на пета, шеста и седма кар-
та и аз му плащах до края само с 
този чифт шестици. той започна 
с обръщане на висока карта, вале, 
което в повечето случаи означа-
ва чифт валета или нещо такова. 
Но по начина, по който играеше, 
усетих, че няма чифт валета и му 

плащах до края. всички на масата 
бяха някак шокирани. Наистина 
бяха. като например, „как можа 
да плащаш така?“, но аз просто 
имах усещането, че ме блъфира.
ПН: Какво точно те накара да 
мислиш, че той не държи вале 
долу? 
ТШ: той не ри-рейзна. аз рейзнах 
и той не ри-рейзна. а аз рейзнах с 
карта, по-ниска от неговото вале, 
и той не заложи на определени 
места. Не си спомням точно как 
стана, но той не заложи на чет-
върта карта. Но след това стреля 
на пета, шеста и седма, а ако има-
ше чифт валета, трябваше да го 
направи и на четвърта. Не мога да 
си спомня точно ситуацията, но 
просто изглеждаше, че той няма 
силна ръка. изглеждаше, че няма 
чифт валета и затова всъщност го 
направих. бях играл с него някол-
ко пъти преди това и той обичаше 
да натиска по този начин другите. 
беше може би най-шокиран от 
всички, че аз плащах до края.
ПН: Беше тежка финална маса 
— Ани Дюк, Джон „The Razor“ 
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Фан, Крис „Jesus“ Фъргюсън, 
Дейвид Бенямин. Как стигна до 
такава маса? 
ТШ: всъщност не бах уплашен от 
тези хора. дейвид бенямин играе 
кеш игри на по-високо ниво от 
мен, но не мисля, че някой друг на 
масата го прави. играл съм много 
с джон Фан. Не толкова съм играл 
с ани дюк или Jesus, но знам, че 
са повече турнирни играчи. те не 
ме плашат. Не бях притеснен, че 
ще ме надиграят или нещо такова. 
честно казано, надявах се, че кар-
тите ще продължат да ме подкре-
пят, защото имах голямо предим-
ство в чипове. 
ПН: Ти имаше 989,000 срещу 
679,000 на Едмон Тонелие, когато 
започна heads-up играта. Играхте 
само 50 минути преди почивката 
за вечеря. За какво си мислеше 
през тази дълга почивка? 
ТШ: Наистина исках да го нака-
жа и да играя много агресивно, 
особено в Stud-8 частта. така че се 
върнах [от вечерята] и спечелих 
първата ръка, имах късмет в тази 
ръка, прибрах пота и от този мо-
мент натам си казах: „Няма да му 
се дам. ще го натискам колкото 
мога“, защото мисля, че в heads-up 
лимит игра се играят много ръце. 
Не можеш просто да си седиш и да 
чакаш добри ръце и затова доста 
го натисках. и картите отново ме 
подкрепиха. в Stud-8 частта, коя-
то дойде доста бързо, продължа-
вах да го гоня от потове и той се 
принуждаваше да хвърля, защото 
стакът му намаляваше, а и нямаше 
добри ръце. 
ПН: Какво се случи по време на 
40-минутната игра след подно-
вяването? 
ТШ: случи се това, че много бър-
зо го оставих само с три или чети-
ри хиляди чипа. понеже играехме 
сплит-пот игри, той всъщност 
удържа много повече, защото 
или взимаше половината пот, или 
прибираше целия, но поне поло-
вината. такива работи. тези игри 
са много по-дълги от Холд'ем, за-
това и финалната маса продължи 
доста повече. беше останал, ми-
сля, с 3,000 в чипове, а аз имах над 

милион. Някак забавно е – той 
като че ли искаше да се отърве от 
мъките си. 
ПН: След това събитие почувства 
ли, че това е пика, или си поми-
сли, че можеш да направиш пове-
че по време на тези серии? 
ТШ: всъщност, преди да ида на 
World Series тази година (в пре-
дишните години играех може би 
по пет до осем турнира) казах на 
жена си: „ще се пробвам за играч 
на годината и целта ми е да играя 
на три финални маси, като няма да 
играя много кеш игри.“ тя каза ок 
и, честно казано, това бе прекале-
но възвишена цел, да се пробвам 
за играч на годината, защото ни-
кога преди не бях печелил турнир 
от World Series. и да ви кажа, това 
беше не глупаво, но може би не 
нещо, което повечето хора мислят 
за възможно. Но така или иначе 
никога не се бях пробвал преди и 
се получиха две неща, които рабо-
теха едно против друго. 
имах чувството, че съм голям къс-
метлия, че играя най-добрия покер 
досега и че съм по-фокусиран и 
концентриран откогато и да било. 
може би, отчасти това стана, за-
щото имах за цел да играя на три 
финални маси. беше доста щаст-
ливо преживяване и не знам дали 
някога ще спечеля гривна отново. 
беше наистина добра година! 
ПН: Нека поговорим за втора-
та [ти] финална маса, на $2,500 
HORSE събитието. Какво се слу-
чи там? 
ТШ: това е един от онези турни-
ри, където не преставах да казвам 
на хората да не се предават. много 
хора в покер турнирите спадат до 
определено ниво в чипове и някои 
високо казват: „Не искам да ида да 
вечерям с толкова малко чипове.“ 
и аз промених цялата си умствена 
настройка тази година на: „надя-
вам се да отида да вечерям с тол-
кова малко чипове.“ 
На този HORSE турнир аз бях с 
малко чипове през повечето вре-
ме. Започнах финалната маса с 
20,500 в чипове при блайндове 
8,000/16,000. трябваше да си за-
мина осми. мисля, че следващия 

след мен имаше може би пет пъти 
колкото мен. Не си спомням точ-
ното разпределение на позиции 
по чипове, но знаех, че съм с най-
малко, и то доста назад. Но просто 
си казах: „Няма да направя нищо 
глупаво, ще продължа да съм 
търпелив и да се надявам да хва-
на нещо.“ и всъщност мисля, че 
по едно време бях чип лидер или 
поне бях близо до чип лидера. Не 
знам дали бях чип лидер, но взех 
доста чипове и бях сериозна сила 
на масата. и след това не хванах 
ръка дълго време. 
беше много тежка финална маса. 
Някои от играчите на последната 
маса не бяха известни като ани 
дюк и крис Фъргюсън, но също 
играха добре. масон [ричбург], 
който спечели турнира, игра мно-
го добре според мен. крис бьорин 
спечели няколко пъти в светов-
ните серии. имаше много добро 
представяне. али еслами, който 
е много добър кеш играч, беше 
на финалната маса. както и роб 
мизраки. Не спечелих този тур-
нир, затова не говореха за тази 
финална маса, но на нея имаше 
толкова талант, колкото и на дру-
ги подобни маси. Не казвам, че 
тези хора не са талантливи, но са 
по-неизвестни от останалите иг-
рачи. 
ПН: И разбира се, Робърт спече-
ли $10,000 Pot Limit Omaha съби-
тието. 
ТШ: да, точно така. 
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в част 2 На това иНтервю 
с 2007 WSOP играч На 

годиНата том ШНайдер 
ще чуем мНеНието му 
зА неговАтА втоРА 

гРИвнА, зА бИтКАтА мУ 
С лИСАнДРо зА тИтлАтА 

ИгРАч нА гоДИнАтА И 
зА ДРУгИ нещА  
в Неговия живот, 

свърЗаНи с покера.
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втората най-голяма парична на-
града в историята от $9,119,517 за 
първо място. 
това, което е дори още по-впечат-
ляващо, е, че  представители на 
57 от тези 118 страни успяха да 
влязат в зоната на парите в някои 
от турнирите по време на тазго-
дишния шампионат. 

2008

BG.PokerNews
2008 
ще бъде записана в историята 
на световните серии като годи-
ната, в която всички разочора-
вания от предишните две годи-
ни бяха изцяло превъзмогнати. 
тази година станахме свидетели 
на второто WSOP основно съ-
битие в историята с най-много 
играчи – 6844, което осигури 

ОБщияТ НАгРАДЕН фОНД ОТ 2008 WSOP СЕ РАВНяВА НА 
$180,676,248, А ОБщияТ БРОй НА ВСичКи учАСТНици В 55-ТЕ Съ-
БиТия ПРЕЗ ТАЗи гОДиНА Е ТОчНО 58,720. ОТНОВО СЕ ОТчиТА 
РАСТЕж и БъДЕщЕТО НА ПОКЕРА иЗгЛЕжДА ДОРи ПО-СВЕТЛО! 

Но Нещото, което Най-мНого Ни 
впечатли таЗи годиНа, е това, че 

ПоКеРът нАИСтИнА СтАвА 
глобАлен Феномен, като имаШе 

представители от Над 118 страНи, 
коEто НадмиНа доста рекорда от 
миНалата годиНа, когато имаШе 

играчи от 87 НаЦиоНалНости. 

също така бяхме привилегирова-
ни да станем свиделите на рекор-
да за най-много регистрирани иг-
рачи в някои от предварителните 
турнири. това се случи в събитие 
#2 $1,500 NL Holdem, където се 
регистрираха 3929 играчи. 
ако тази тенденция се запази, 
2009 ще бъде наистина епична 
година, тъй като все повече и по-
вече хора ще се струпват в кази-
ната и онлайн покер залите, за да 
видят каква е тази мания. 
беше неприятно да видим как за-
браната в сащ оказва съществен 
ефект върху покер индустрията, 
но две години по-късно, перспек-
тивите пред покер играта и он-
лайн хазарта като цяло изглеждат 
обещаващи и когато пазарът на 
сащ отново бъде отворен, може 
ли някой да си представи колко 
грамадно ще стане едно събитие 
като WSOP? ще разберем през 
идните месеци. 

годината 
на рекордите



WSOP Покер психиатър, когнитивен дисонанс: 
поучаване от 

по-мъдрите ще кажат, 
че трябва да забравите bad beat-а 
и да отминете. следващата ръка, 
следващия турнир, следващата 
сесия. все пак може би има какво 
да се научи в такава ситуация, но 
трябва да сте в състояние добре 
да анализирате всички елементи 
на това болезнено преживяване. 
и точно тук в картината се вписва 
когнитивният дисонанс. 
когнитивният дисонанс, както 
често е разбиран, е възприятие-
то за несъвместимост между две 
способности, което може да бъде 
дефинирано като всеки елемент 
на познанието, включително от-
ношение, емоция, убеждение или 
поведение. 

когато ви се случи bad beat, вие 
сигурно имате реакция на отно-
шение (ядосвате се), емоция (от-
дръпвате се от масата, говорейки 
на себе си), убеждение (този човек 
е магаре!) и поведение (добро или 
лошо, все е поведение). 
от ненаучна гледна точка, кон-
фликтът ни кара да се чувстваме 
неловко, затова ние се опитваме 
да облекчим този дискомфорт 
чрез възприемането на нови 
убеждения или поведения, за да 
потушим по някакъв начин кон-
фликта. 
тази наша склонност, която иска-
ме да облекчим, ще ни принуди да 
открием нови начини да правим 
отново това, което е предизвика-

ло тази склонност. Но! в покера 
е възможно да облекчиш диском-
форта и да не научиш абсолютно 
нищо. ако подминете bad beat-а 
и целият ви мисловен прецес се 
ограничава до: „този човек беше 
идиот“ или „просто нямам къс-
мет“, тогава сте пропуснали цен-
на възможност да подобрите иг-
рата си.
работа с наклонността. поработе-
те върху дискомфорта от bad beat-
а и се запитайте: „какво всъщност 
се случи?“ колко добри са били 
шансовете ви? имало ли е друга 
игра, която да рискува по-малка 
част от вашите пари? способен 
ли е този играч да плати по този 
начин, базирано на предишната 
му игра? и ако е, имате ли най-до-
брите шансове, за да платите него-
вия залог или сериозен ри-рейз? 
виждате ли, дискомфортът кой-
то обикновено усещаме, когато 
понесем голям удар на масата, 
предоставя възможност за ана-
лиз и подобрение – но само ако 
поставим правилните елементи 
в конфликта. само когато ког-
нитивният ни дисонанс идва от 
справедлива, фактическа оценка 
на въпросната ръка, можем да се 
усъвършенстваме. да, този човек 
може наистина да е платил ужас-
но глупаво, но може би вие пък 
крадете като бандит и вашият 
all-in му прилича на полу-блъф. 
може би, ако бяхте пасували, ос-
тавяйки го да заложи, след което 
да го натиснете, той щеше да се 
откаже и нямаше да го има това 
невероятно уцелване на карти в 
негова полза.
когнитивният дисонанс предпо-
лага, че тежкият дискомфорт 
може да бъде сериозен учебен ин-
струмент – всъщност, страхотен 
учебен инструмент – ако решим 
да го използваме.           PN

мОжЕТЕ Ли НАиСТиНА ДА СЕ ПОучиТЕ ОТ BAD BEAT? имАм ПРЕДВиД мОжЕТЕ Ли 
ДА НАучиТЕ НЕщО РАЗЛичНО ОТ ТОВА, чЕ игРАчъТ ОТСРЕщА Е мАгАРЕ и чЕ ПОКЕР 
БОгОВЕТЕ Ви мРАЗяТ? 
ПъРВО, НЕКА СмЕ НАяСНО. BAD BEAT СЕ СЛучВА САмО КОгАТО ВиЕ СТЕ С НАй-
ДОБРАТА РъКА и ДРугияТ игРАч имА ПО-мАЛКО ОТ 50% шАНС. ВСъщНОСТ, НяКОи 
БихА ОТишЛи ПО-ДАЛЕч, ЗА ДА КАжАТ, чЕ иСТиНСКияТ BAD BEAT ТРяБВА ДА БъДЕ 
НЕщО С ПОВЕчЕ ВЕРОяТНОСТи ОТ ThREE-OUTER. НО ВСичКи СЕ СъгЛАСяВАмЕ, 
чЕ BAD BEAT Е НЕщО, КОЕТО „иДВА ОТЗАД“. С КОЛКОТО ПО-мАЛКО ВЕРОяТНОСТи 
ДРугАТА РъКА ПРЕДиЗВиКА BAD BEAT, ТОЛКОВА ПО-ТЕжКО СЕ иЗжиВяВА ТОй. 

Др. Тим Лавали

Bad BEaT

ето тук е и илюЗията. теорията За 
когНитивНия дисоНаНс каЗва, че 

ПРотИвоРечАщИте СИ СПоСобноСтИ 
СлУжАт КАто ДвИгАтелнА СИлА, 

която приНуждава съЗНаНието да 
въЗприема или открива Нови мисли и 

убеждеНия, или да промеНя съществуващи 
убеждеНия, За да Намали коНФлиKта между 

способНостите. 
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Онлайн покер: 
 В  началоТо...
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  a оНЛайН Покер

Стъпка 1 
Избор на онлайн покер 
сайт 
добрата (и лошата) новина е, 
че покерът е толкова популя-
рен в наши дни, че практически 
съществуват стотици онлайн 
покер сайтове, между които да 
избирате, така че за да започне-
те, трябва да решите кои искате 
да пробвате. ако се интересу-
вате от намирането на сайт, на 
който постоянно има много 
играчи, направете справка на 
www.pokerpulse.com, където са 
изброени всички онлайн покер 
зали. Най-вероятно ще се насо-
чите към топ 10, където ще на-

и ТАКА, ВиДЕЛи СТЕ ПОКЕР ПО ТЕЛЕВиЗияТА иЛи СТЕ чуЛи ЗА 
ТОВА ОТ ПРияТЕЛ? иСКАТЕ ДА ЗАПОчНЕТЕ, НО НЕ ЗНАЕТЕ ОТКъ-
ДЕ? иЛи ПРОСТО СЕ НужДАЕТЕ ОТ СъВЕТ и НАПъТСТВиЕ ЗА ВяР-
НАТА ПОСОКА? СчиТАйТЕ, чЕ СТЕ ПОПАДНАЛи НА ТОчНОТО мяС-
ТО – С ПОРЕДицА ОТ СТАТии НиЕ щЕ ТРъгНЕм ОТ ОСНОВиТЕ НА 
ОНЛАйН ПОКЕРА, КАТО НАПРимЕР иЗБОР НА ПОКЕР ЗАЛА, В КОяТО 
ДА СЕ РЕгиСТРиРАТЕ, и щЕ СТигНЕм ДО ОБСъжДАНЕ НА НАчиНи-
ТЕ, С КОиТО ДА ПЕчЕЛиТЕ ПАРи чРЕЗ СОЛиДНи СТРАТЕгии и ДО-
БРи РЕшЕНия. В ТАЗи СТАТия щЕ ЗАПОчНЕм С иНСТРуКции ПО 
РЕгиСТРАция и ПъРВи СТъПКи В игРАТА и щЕ РАЗяСНим НяКОи 
ПРиТЕСНЕНия, КОиТО НОВиТЕ игРАчи ОБиКНОВЕНО имАТ ПО ОТ-
НОшЕНиЕ НА ОНЛАйН ПОКЕРА. 

BG.PokerNews



мерите индивидуални сайтове, 
като PartyPoker, PokerStars.com, 
ParadisePoker.com, UltimateBet, 
PokerRoom.com, PacificPoker 
и Ladbrokespoker.com и мре-
жа от зали и сайтове, кои-
то споделят играчи и софту-
ер, като PrimaPoker.com, със 
сайтове като RoyalVegaspoker.
com и GamingClubPoker, как-
то и Cryptologic, поддържащи 
BetfairPoker.com и WilliamHill. 

Стъпка 2
Сваляне на софтуера 
Нама да сбъркате с който и да 
е от изброените сайтове, тъй 
като те са уважавани операто-
ри и имат голям брой играчи 
(макар че най-големите, като 
PartyPoker и PokerStars, далеч 
задминават останалите). и 
така, следващата стъпка е да 
свалите софтуера от някой от 
тези сайтове, което става с едно 
кликване на мишката в съот-
ветния сайт. 

Стъпка 3 
Игра с „реални“ пари 
ако графиката ви хареса и имате 
добро усещане за сайта, следва-
щата стъпка е да се регистрира-
те и да опитате играта на масите 
с виртуални пари – точно така, 
дори не е нужно да плащате, за 
да играете в началото. и сами-
те сайтове насърчават играчи-
те да започнат по този начин, 
за да се чувстват по-комфорт-
но. така, всичко, което трябва 
да направите, е да си изберете 
псевдоним, с който да играете, 
да регистрирате email адрес и да 
играете колкото ви душа иска. 
ще ви бъдат дадени чипове, с 
които да започнете играта си на 
масата и ако ги загубите, може 
просто да кликнете върху бу-
тон на екрана на касиера и да си 
набавите нови. ако се отегчите, 
винаги може да погледате иг-
рата на професионалистите по 
другите маси, а в най-големите 
игри най-вероятно ще видите 
някои от най-известните све-
товни играчи в действие! 

Стъпка 4 
Реална игра 
когато се наситите на играта с 
виртуални пари и започнете да се 
чуствате малко по-уверени, до-
бра идея е да направите малък де-
позит (повечето сайтове ви поз-
воляват да депозирате между $25 
и $50 във вашата сметка). Затова 
идеята на покера е да се играе с 
реални пари, за да се попречи на 
хората да правят случайни неща, 
както правят, играейки с вирту-
ални пари. Не се притеснявайте 
обаче, тъй като освен че прекрач-
вате линията, влизайки в зоната 
на реалните игри, не се налага да 
харчите повече пари отколкото 
за билет за кино или списание – 
повечето сайтове вече предлагат 
„микролимити“, където залагане-
то е в центове и може да играете с 
часове с няколко долара или да се 
включите в малки турнири, къде-
то таксата е само $1. отново, не 
е нужно да играете с много пари, 
докато не почуствате, че е дошъл 
моментът и сте уверени, че сте 
по-добри от другите играчи в 
игрите, в които участвате. освен 
това не забравяйте, че повечето 
сайтове предлагат бонуси при ре-
гистрация, така че при изиграва-
не на определен брой ръце може 
да спечелите $120 след депозит 
от $100, възползвайки се от 20% 
бонус! 

Други Въпроси 

Холивудската мистерия за блъ-
фирането и знаците е наисти-
на само част от играта (освен 
това има и знаци за разчитане 
онлайн). през повечето време 
трябва да мислите за това как 
другите играят в определени 
ситуации, какво означава раз-
мерът на техните залози, как-
то и други неща, до които ще 
стигнем по-късно. освен това, 
много про-играчи предпочитат 
да играят онлайн, защото игра-
та е по-бърза, по-евтина и по-
удобна – ако можете да спече-
лите $50 на час в казино покер 
зала или $25 на екран на час, 
играейки на четири екрана ед-
новременно от дома си, кое ще 
предпочетете?

 „бих играл с реални пари, но 
съм твърде загрижен за сигур-
ността, честността и измамите. 
как да знам, че парите, които 
съм депозирал, са на сигурно 
място (както и данните за кре-
дитната ми карта), че сайтът не е 
съмнителен и че другите играчи 
не играят в комбина срещу мен, 
за да ме измамят?“ 

всичко това е важно, но трябва 
да осъзнаете, че най-големите 
сайтове печелят милиони от 
проценти (или от входни такси 
за турнири) и в техен интерес е 
да имат защита на най-високо 
ниво и да предоставят честни 
игри, за да привличат хората да 
играят отново. освен това защо 
да ги е грижа дали губите, или 
печелите, след като така или ина-
че те печелят? също така всички 
сайтове имат усъвършенствани 
генератори на случайни числа, 
които са сертифицирани като 
честни и непредвидими от ком-
пании като Price Waterhouse 
Coopers, а също така специали-
зиран софтуер и експерти следят 
за подозрителна игра – така че в 
повечето случаи най-вероятно 
сте по-защитени онлайн откол-
кото на живо в зала за игра на 
карти!                PN

 „Мислех, че истинският
покер е да гледаш другия в очите 
и да разчиташ неговите движе-
ния. как може да се играе покер 
онлайн, където това не може да се 
прави?“ 

идеята На оНлайН покера 
може да е любоПИтнА 
зА вСеКИ, Който не е 
ИгРАл ПРеДИ, Затова 

ето Някои въпроси, които 
„НоваЦите“ обикНовеНо 

Задават: 
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PokerNews публикува нов 
интерактивен texas Hold'em odds 
калкулатор

Pokernews poker odds calculator беше създа-
ден за всички играчи, които искат да изчисляват 
своите шансове за победа в Тексас холд'ем. Тази 
безплатна програма ви дава възможност да на-
мирате най-точните вероятности за спечелване 
на ръка във всяка ситуация. Процентите, които 
показват вашите шансове за победа, са изчис-
лени чрез симулация на милиони покер ръце, 
с точност до +/-0,25 %. Най-новата функция в 
този калкулатор е помощникът, който ви показ-
ва кои карти са добри за вашата ръка (зелени-
те) и кои са лоши (червените). Ние вярваме, че 
това е едно от най-новаторските решения в тази 
област. В близко бъдеще планираме да пуснем и 
други калкулатори за други видове покер като 
Омаха и Стъд. 

Докато много сайтове предлагат интерактив-
ни odds калкулатори, новият инструмент на 
PokerNews включва облик, който със сигурност 

играчите ще обикнат и ще могат да придобият 
по-добра обща представа за „outs” и „pot odds”. 

Посетителите на страницата ще забележат, че има 
помощни „балончета”, който напредналите игра-
чи могат да премахнат с едно натискане на миш-
ката. Просто изберете картите за вас, вашия опо-
нент в ръката, затворете всички оставащи играчи 
на масата и започнете процеса на изчисляване на 
дадената ръка. Картите на играчите и общите кар-
ти се избират от едно и също място, като трябва 
да кликнете само веднъж, за да вмъкнете карта. 
масата е нагласена за до 10 човека, но шансовете 
се изчисляват на основа на това колко ръце всъщ-
ност са включени или ще видят флоп, или по-на-
татък. Просто затворете всички ненужни играчи 
на масата, преди да започнете изчисленията за 
всяка ръка. Всички изчисления за специфична 
ръка – от един чифт до роял флъш – са автоматич-
но компютризирани.              PN 

АКО ТъРСиТЕ ОНЛАйН ODDS КАЛКуЛАТОР С уНи-
КАЛНА ВиЗия, POkERNEWS имА иНТЕРАКТиВЕН 
иНСТРумЕНТ ТОчНО ЗА ВАС. НА ВАшЕ РАЗПОЛО-
жЕНиЕ Е НАшияТ НОВ texaS HoLd“em PokeR 
oddS CaLCuLatoR, уДОБЕН иНСТРумЕНТ, С 
КОйТО мОжЕ ДА ОПРЕДЕЛиТЕ КОгА имАТЕ НАй-
ДОБРОТО ... иЛи КОгА НямАТЕ. 

BG.PokerNews
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Facebook на гребена  
на онлайн покер вълната

САмОТО ПОНяТиЕ „ОНЛАйН ПОКЕР“ Би ЗВучАЛО АБСуРДНО САмО 
ПРЕДи 15 гОДиНи, НО СЕгА ТОВА Е КРАйъгъЛНия КАмъК НА ПО-
КЕР иНДуСТРияТА. иЗгЛЕжДА, чЕ ВЕчЕ миНАВАмЕ Към СЛЕДВА-
щОТО ПОКЕР НиВО С НОВи и ПО-ВъЛНуВАщи НАчиНи ДА игРАЕм 
ПОКЕР. СЕгА мОжЕ ДА игРАЕТЕ ПОКЕР ПРЕЗ TV SET TOP BOx, ПРЕЗ 
мОБиЛЕН ТЕЛЕфОН, А ОТСКОРО и НА СОциАЛНАТА уЕБ мРЕжА 
FACEBOOk.

Стефан 
Хаджистойков

За много кратко време Facebook измести myspace и е вече портал но-

мер едно за връзки с приятели, за запознанства с нови и начин да на-

учите, че всичките ви стари училищни другари вече са надебелели и се-

мейни. Наскоро беше представена поддържана от Facebook покер зала 

на име Ujogo. Новата покер зала е направила проучване, което е показа-

ло, че най-малко 30 милиона възрастни играят безплатно покер по око-

ло 3 часа на седмица, което прави Facebook перфектния портал за това.  

 
Най-големият проблем пред тях очевидно е Unlawful Internet Gambling 

Enforcement Act (UIGEA), защото Facebook е много популярно приложение 

в САщ, но изглежда това препятствие е прескочено с безплатния харак-

тер на самото приложение. Не се залагат пари и всеки започва с по 1000 

точки, по подобие на игрите с пари. Разликата е в това, че има големи на-

гради за онези, които достигнат до шеметните върхове на класацията.  

 
макар че реално това е приложение за игра с виртуални пари, без съмнение 

то ще окаже сериозно влияние на покер индустрията. Собсвеното Тексас 

холд'ем покер приложение на Facebook е третото по активност приложение 

на сайта с вече 5.4 милиона инсталации и над 370 000 играчи дневно. Колкото 

повече играчи привлечете, толкова повече чипове получавате. Това е в мно-

го отношения онлайн версията на „Pub Poker” – безплатна, базирана на точки 

покер игра, която ще донесе много нови играчи по истинските покер маси.  

 
Онлайн покерът изглеждаше погребан и мъртъв за кратко през 2006, ко-

гато много от нас предполагаха, че UIGEA ще разклати сериозно индустри-

ята. Всъщност, тя разцъфтя и се разви до неузнаваемост и тази последна 

Facebook иновация е само един от начините, по които със сигурност ще се 

играе покер в бъдеще. 
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ПОкер етика

RaSZiБавното обръщане (Slowroll) 
много хора не знаят какво значение има тази дума 
(английската) и често я бъркат със забавената игра 
(slowplaying). Забавената игра се прави просто, за да 
прикриете силата на вашата ръка, за да може в пота 
да се натрупат повече пари. 
бавното обръщане (slowrolling) значи, че сте 
последни в ръката и изчаквате с плащането, докато 
държите непобедимата ръка. Някой влиза all-in 
и вие имате ak на борд QJ1058. 
Няма начин в този пот да се съберат повече пари, 
но вие все пак изчаквате с плащането, въпреки че 
не може да загубите ръката. това е поведение от 
ниска класа. Защото така опонентът ви започва да 
си мисли, че в него е по-силната ръка. Защо за бога 
ще правите това? вие не може да загубите ръката и 
не може да спечелите нищо повече от това. Хората 
си мислят, че това е част от психологическата игра 
в покера, но това е едно от най-лошите неща, които 
може да направите. Няма да постигнете никакъв 
положителен резултат с това и ще загубите 
уважението на повечето играчи на масата. 
още една част от „бавното обръщане“ е да чакате, 
преди да си покажете ръката. представете си, че 
плащате на друг играч на ривъра с aJ на борд 
aJ6510 и опонентът ви показва a9. 
плащате на ривъра и следователно вашият опонент 
трябва да си покаже ръката пръв. Нещо, което съм 

виждал много пъти – играчът с aJ се навежда, 
чуква по масата, поглежда си отново картите и клати 
глава. в този момент той кара другия играч да си 
мисли, че е спечелил ръката. често след това играчът се 
преструва, че ще си хвърли картите, без да ги показва, 
и в последния момент прави точно обратното, хвърля 
ги с лицето нагоре, докато се хили. 
ако знаете, че имате най-добрата ръка, тогава просто 
я покажете веднага и не се наслаждавайте на чакането. 
иначе ще изглеждате като „задник“. На колкото 
по-високи лимити играете, толкова по-важно е да 
спазвате етиката. от моя личен опит, особено във 
вегас, аз знам, че в този момент ще загубя цялото 
уважение на този играч.

често Най-доброто Нещо,  
което може да се Направи, е 

ПРоСто КУлтУРно ДА КИмнете 
или да кажете, че сте иЗвадили 

късмет.

КОгАТО ПРиКЛючиТЕ С хРАНЕНЕТО Си В РЕСТОРАНТ, ВиЕ ПОСТА-
ВяТЕ ВиЛицАТА и НОжА В ДОЛНия ДЕСЕН ъгъЛ НА чиНияТА Си, 
КАТО ВиЛицАТА Е ОТЛяВО, А НОжъТ – ОТДяСНО. ТОВА Е ПРимЕР 
ЗА ЕТиКА В РЕСТОРАНТ.  В СВЕТА НА ПОКЕРА СъщО имА НЕщО КАТО 
ЕТиКА. ТАЗи СТАТия Е ЗА игРАчиТЕ, КОиТО СЕ ОТНАСяТ С уВАжЕ-
НиЕ Към СВОиТЕ ПРОТиВНици НА ПОКЕР мАСАТА и иСКАТ ДА СЕ 
ОТНАСяТ С Тях ПО Същия НАчиН. мНОгО игРАчи, ОСОБЕНО ТЕЗи, 
КОиТО игРАяТ ЗА РАЗВЛЕчЕНиЕ, НЕ ЗНАяТ, чЕ имА НЕщА, КОиТО 
НЕ Е РЕДНО ДА СЕ ПРАВяТ. НЕ мОжЕ ДА ВиНиТЕ ТЕЗи игРАчи ЗА 
ТОВА и ПРОСТО ТРяБВА ДА гО ПРиЕмЕТЕ, В ЗАмяНА НА ОТигРА-
ВАНияТА, КОиТО щЕ ПОЛучиТЕ ОТ ТЕЗи АмАТьОРи. ОТ ПРОфЕСи-
ОНАЛиСТиТЕ мОжЕ ДА ОчАКВАТЕ ДА СЕ ОТНАСяТ С уВАжЕНиЕ 
НА мАСиТЕ (С мАЛКи иЗКЛючЕНия). чЕСТО хОРАТА ПРОСТО НЕ 
ОСъЗНАВАТ, чЕ ДЕйСТВияТА им НА ПОКЕР мАСАТА СА мНОгО НЕ-
учТиВи и ОТ НиСКА КЛАСА.
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Празнуването
празнуването, когато спечелите голяма/важна 
ръка, трябва да бъде в някакви граници. поставете 
се на мястото на противника си и си представете 
какво е за него да изгуби тази ръка. ако загубите 
ръка и опонентът ви скочи и извика „дааа!“ и 
започне да се поздравява със своите приятели, 
вие ще се почувствате доста зле. Не ме разбирайте 
грешно, няма нищо лошо в това да се радвате, след 
като спечелите ръка. печеленето на важна ръка в 
турнир или удвояването определено трябва да се 
отпразнува, но има значение как ще го направите. 
ако вашите аса удържат във важна ръка или голям 
пот, е нормално да почувствате някакво облекчение, 
но никой не иска да вижда човек, който е станал от 
стола си и крещи от радост. Никой друг в залата не 
се интересува, че вие сте спечелили тази ръка. 
ако спечелите с по-слабата ръка, тогава радостта 
ви определено трябва да е дори по-сдържана. ако 
спечелите с kk срещу aa, след като сте 
влезли all-in преди флопа, не ставайте да крещите, 
че вие сте най-добрият. аз лично не бих искал 
да привличам вниманието към факта, че съм 
заложил всичко с по-слабата ръка и съм спечелил 
благодарение на късмета. 
Нещо, което определено не трябва да правите, 
е да започнете да говорите на опонента ви: 
„какво трябваше да направя, аз имах попове.“ 
оправданията от някой, който току-що е извадил 
късмет, че е нямал друг избор, са доста дразнещи. 
и отново, за да покажете респект към опонента ви, 

просто стойте спокойно. да кажете „съжалявам“ 
също не помага много, защото вие знаете толкова 
добре, колкото и той/тя, че не съжалявате за 
спечелването на ръката. 

Речите 
казването на някои неща в края на ръката също 
трябва да се избягва. ако извадите късмет в пот, в 
който не сте били фаворити, просто си затворете 
устата и се радвайте, че сте спечелили ръката. „какво 
искаш да направя, аз имах асо?“ или „и какво от 
това, ти извади късмет последния път“ са примери 
за „просто си затвори ******** уста!“ уважавайте 
опонента и се радвайте на това, че сте спечелили 
ръката. 
друго много важно нещо е да не говорите за ръката, 
когато вие не сте замесени. Не подсказвайте, 
като кажете какви карти сте хвърлили или какво 
мислите, че държат играчите. всеки трябва да играе 
ръцете си самостоятелно и само играчите в пота са 
тези, които могат да обсъждат развитието на ръката. 
Не казвайте неща като: „Хей, да не флопна сет или 
нещо такова“, след като играч е рейзнал. това не е 
ваша работа, така че просто изчакайте играчите да 
покажат ръцете си и тогава ще може да коментирате. 
дори ако сте в ръката, но не в ситуация срещу само 
един противник, е грубо да размишлявате на глас 
или да задавате въпроси на един от опонентите си. 
ако искате да бъдете уважавани на покер масата, 
тогава ще трябва и вие да покажете уважение към 
другите играчи. Начинът, по който се отнасяте към 
един играч, определено ще се отрази на това как 
другите играчи ще се отнасят към вас в бъдеще. 
ако някой ми направи нещо подобно, тогава на 
следващото показване на картите аз ще обърна 
непобедимата ръка с усмивка на лицето ми, докато 
се взирам в него и го провокирам. този човек не 
заслужава да бъде уважаван и аз ще му покажа 
от колко ниска класа и неприятно е неговото 
поведение. 

и така, глеДАйте ДА Се 
отнАСяте С УвАженИе 

Към оПонентИте СИ И Се 
ПоСтАвяйте На тяХНо място в 

Някои ситуаЦии. ако Загубите ръка, 
в която противНикът ви е имал 

само две карти, с които е можел да 
победи, тогава последНото Нещо, 
което ще искате, е той да ЗапочНе 
да таНЦува На стола си и да ви се 
смее. така че Не го правете и вие.  

 
успех!               PN
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ПрофИЛ

ВСЕКи ЕКРАНЕН ПСЕВДОНим Си имА иСТОРия и ANNETTE_15 НЕ 
ПРАВи иЗКЛючЕНиЕ. ЛЕгЕНДАТА РАЗКАЗВА, чЕ АНЕТ ОБРЕСТАД, 
мАЛКА, ТъмНООКА ДЕВОйКА ОТ мАЛъК КРАйБРЕжЕН гРАД В 
НОРВЕгия, ЗАПОчНАЛА ДА игРАЕ НА 15-гОДишНА ВъЗРАСТ. БиВш 
КРиКЕТ игРАч, Тя ВиДяЛА РЕКЛАмА НА ОНЛАйН ПОКЕР САйТ, 
ДОКАТО гЛЕДАЛА СПОРТ ПО ТЕЛЕВиЗияТА и СЕ ЗАиНТЕРЕСуВАЛА. 
ЗАПОчВАйКи С ВиРТуАЛНи ПАРи и фРийРОЛи, НАКРАя ОБРЕСТАД 
СПЕчЕЛиЛА $9 ВхОДЕН БиЛЕТ ЗА ТуРНиР НА UlTImATEBET. 

Annette 
„Annette_15“ Obrestad

тя решила да изтегли парите и ги използвала, 
за да играе $1 sit-n-go турнири. Obrestad увеличила 
тези $9 до няколко хиляди, като изграела вай-вече 
нисколимитни SNG турнири и рядко в $5 турнири. 
с внимателно изучаване и добро управление на 
сметката си тя бързо минала напред и започнала да 
се фокусира върху онлайн турнирите с най-високи 
входни такси – всичко това без дори да направи 
депозит. 

играейки на най-високите нива, сложността на 
играта нараствала драматично и обрестад бързо 
разбрала, че „ABC покера“, който е играела успешно 
на ниските нива, няма да ѝ донесе успехи срещу 
опитните професионалисти. адаптирането ѝ, 
както и успехът и на високите нива изисквали 
пренастройване на играта на анет и тя започнала да 
експериментира с по-агресивен стил. каквото и да е 
направила, то проработи и тя започна да доминира 
в онлайн турнирите, спечелвайки множество първи 
места на $100 турнири с прекупуване на PokerStars. 
Най-голямата ѝ онлайн победа все пак е във Full Tilt 
$500,000, гарантирани този август, когато тя спечели 
$117,000. 

малко след това постижение обрестад пътува до 
лондон през септември, за да играе в първите World 
Series of Poker Europe. макар че на анет остават две 
години, преди да може да участва в покер събития в 
сащ, тя има възможността да играе в европейското 
издание на сериите. с участието си в £10,000 WSOPE 
Main Event, обрестад игра агресивен, инстинктивен 
и разчитащ покер в продължение на продължилия 
седмица турнир. 

в раННата сутриН На 17-ти септември, 
2007, само два дНи преди рождеНия 
и́ деН На 19-ти септември, обрестад 
победи джоН табатабай в директеН 

двубой и спечели WSOPE MAIN EVENT и 
£1,000,000.  

Тя СТана най-МлаДИяТ ноСИТЕл 
на WSoP гРИВна В ИСТоРИяТа, най-

МлаДИяТ WSoP maiN eVeNt шаМПИон 
В ИСТоРИяТа И ДаМаТа С най-голЕМИ 

WSoP ПЕчалБИ…  
и всичко това За едНа Нощ. 

в допълнение, анет успя да елиминира някои от 
най-успешните покер дами по пътя си към победата, 
като например ани дюк, дженифър Харман и бет 
Шак. 

само шест седмици след като счупи тези рекорди, 
обрестад игра в EPT дъблин и стигна до още една 
финална маса. Tози път тя трябваше да се задоволи 
с второто място, отнасяйки в къщи близо €300,000. 
представянето ѝ в дъблин закръгли печалбите ѝ през 
2007, само на живо, на $2,469,453. 

когато не участва в EPT, анет обрестад живее в 
ставангер, Норвегия, с майка си. тя се надява скоро 
да купи нова къща за двете с част от печалбите си. от 
скоро тя е вече спонсорирана от Betfair.com.              PN

Никол Гордън
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  a турНИреН Покер

п ървият покер фестивал в българия Bal-
kan PokerNews Challenge 2008 приключи! Фестивалът 
се проведе от 15 до 20 юли в гранд хотел казино 
интернационал в к.к. Златни пясъци. програмата 
на фестивала включваше общо 4 събития:

€200 + 20   Ноу лимит Холд'ем  
€150 + 15   пот лимит омаХа 
€70 + 5   супер сателит   
€500 + 50   Ноу лимит Холд'ем 

 около 05:30 сутринта на 20-ти юли приключи и ден 
2 (финалният ден) на основното събитие, в което 
се регистрираха 99 играчи, и натрупаният награден 
фонд бе равен на 49,500 евро, като победител стана 
мариян каралийски. основният турнир имаше 
дълбока структура, като играчите започнаха с 15,000 
чипа и нива от по 60 минути. това беше и причината 
играта да продължи близо 30 часа (без почивките), 
като това определено беше голям тест и много ценен 
опит за всички играчи, които достигнаха финалната 
маса.
  
Наградният фонд в основното събитие беше 
разпределен между първите 10 места и така някой от 
играчите, заемащи тези места, трябваше да изгори 
„на балона“ и да си тръгне като най-разочарования 
играч от турнира. този играч беше георги Ноев. 
той рейзна преди флопа от cutoff до 18,500 и георги 
георгиев влезе all-in от малкия блайнд с малко над 
93,000 чипа. Ноев се замисли за около минута, 
като накрая реши да плати и обърна a6, но за 
негово нещастие георгиев бе с по-силната ръка с 
ak. На борда се наредиха 973kk 

Balkan PokerNews Chal lenge 2008 
Мариян каралийски  
е шампион

BG.PokerNews и георги Ноев напусна турнира на 11-то място. 
така последните 10 се събраха на финалната маса. 
девет от играчите бяха българи, с един единствен 
чужденец – самотния датчанин денис скааруп. На 
10-то място финишира един от най-известните 
български покер играчи – атанас георгиев. той беше 
загубил почти всичките си чипове, когато влезе all 
in с около 74,000 и скааруп плати. Наско имаше 
55, но денис бе с aQ и успя да хване асо 
на търна, за да спечели пота. така Наско георгиев 
остана само с 4,000 чипа. в ръката, в която отпадна, 
се оказа all-in с 4,000 чипа на големия блайнд. от 
крайна позиция симеон Цонев рейзна до 20,000, а 
мариян каралийски плати от малкия блайнд. На 
флопа се обърнаха 107a. мариян пасува и 
симеон заложи 25,000. мариян помисли и плати. 
На търна дойде 3 и този път мариян първи 
заложи 35,000. след около минута умуване симеон 
реши да плати. ривър картата беше 3, при което 
и двамата пасуваха. мариян показа JJ, Наско 
имаше J9, а симеон обърна aQ. 
Наско отпадна от турнира на 10-то място, за което 
прибра €1,220, а симеон спечели пот от над 130,000 
чипа. 
след това георги георгиев отпадна на 9-то място с 
печалба от €1,500. той беше останал с малко чипове, 
когато реши да рискува и влезе all-in от крайна 
позиция. единствен андрей марков плати от cutoff и 
двамата обърнаха картите си. георги имаше a4, 
а андрей показа 77. На борда се наредиха 
k24105 и георги отпадна от турнира. 
така останаха само 8 играчи, които се преместиха на 
тв масата, а местата и класирането по чипове бяха 
следните: 
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мяСТО 1: АНДРЕй мАРКОВ – 215,000  
мяСТО 2: СимЕОН цОНЕВ – 245,000  
мяСТО 3: мАРиО гЕОРгиЕВ – 137.000  
мяСТО 4: мАРияН КАРАЛийСКи – 90,000  
мяСТО 5: ДАНиЕЛ ТОДОРОВ – 227,000  
мяСТО 6: СТЕфАН ЛюБОЗАРОВ – 179,000  
мяСТО 7: йОРДАН миТРЕНцОВ – 240,000  
мяСТО 8: ДЕНиС СКААРуП – 156,000 

първият елимиран (в ръка #18) на „телевизионната“ 
маса бе денис скааруп, който влезе all-in и заедно с 
него двата блайнда видяха флоп 987. даниел 
тодоров и стефан любозаров пасуваха. тодоров 
заложи на търна, където се показа 8 и любозаров 
се отказа. тодоров показа J8, а денис държеше 
109. ривърът  беше  Q   и  денис приключи 
участието си в турнира на 8-мо място с награда от 
€2,000. 
последва един забавен момент, когато след поредната 
ръка, в която симеон „don_flo“ Цонев се отказа от 
големия блайнд и обърна {3x}{4x} от различни бои, 
турнирният директор томас ламач каза: „don_flo is 
playing very tight“, след което последва бурен смях 
в залата, защото симеон определено не е известен 
като „tight“ играч. 
именно Цонев беше следващият елиминиран, 
когато, за да опровергае думите на томас, влезе all-in 
от средна позиция със 120,000 и стефан любозаров 
плати. симеон обърна „супер силните“ 57, 
а стефан показа aJ. На борда се наредиха 
644ka и симеон отпадна на 7-мо 
място, за което прибра 2500 евро. 
малко след това имаше нова елиминация. мариян 
каралийски рейзна 50,000 от cutoff и йордан 

митренцов влезе all-in от големия блайнд. 
мариян плати и двамата обърнаха своите карти.  
йордан показа 66, а мариян обърна aJ. 
Флопът бе повече от перфектен за каралийски, а 
до края на борда се наредиха aaQ4k и 
така победителят от първия предварителен турнир 
от програмата на фестивала, йордан митренцов, 
завърши на 6-то място, като този път спечели „само“ 
€3,500. 
На 5-то място, с печалба от €4,500, завърши стефан 
любозаров. след като току-що бе загубил голям пот, 
стефан нямаше избор и влезе all-in с последните 
си 9,000, след него мариян каралийски рейзна 
до 60,000 и всички останали играчи се отказаха. 
стефан обърна J8, а мариян показа най-добрата 
стартова ръка в тексас Холд'ем, чифт аса – aa. 
На борда се наредиха QQJ2a и стефан 
любозаров отпадна на 5-то място.
останал с много малко чипове, марио георгиев 
влезе all-in с k6 и андрей марков плати със 
77. На борда се наредиха 4962J. 
марио завърши турнира на 4-то място и си тръгна с 
награда от € 5,450. 
даниел тодоров влезе all-in с Q3 и  отново  
андрей плати и обърна a6. На борда се 
наредиха 10247k и даниел приключи 
участието си в турнира на призовото 3-то място, 
за което прибра награда от € 6430 и малка купа за 
спомен. 
така стигнахме и до директния двубой между 
мариян каралийски и андрей марков, които се 
бореха за купата и 14 000 евро награда за победителя. 
в ръка #134, мариян каралийски беше на бутона 
от място #4. той лимпна, а андрей марков рейзна 
до 180,000. мариян плати и двамата видяха флоп 
Q109, където андрей влезе all-in с 250,000 
и мариян плати. мариян обърна QJ, а андрей 
държеше 106. андрей хвана два чифта на 
търна, където падна 6, но на ривъра се показа Q  
и мариян хвана по-добрата ръка. андрей марков 
финишира на 2-ро място и спечели паричната 
награда от €8,400. 
честито на мариян каралийски от LuckyAcePoker 
Team Bulgaria, който спечели основното събитие от 
Balkan PokerNews Challenge 2008. Tой успя да се наложи 
на финалната маса и прибра купата за първото място 
и солидните €14,000. благодарим на всички играчи, 
които взеха участие в турнирите, и се надяваме да ги 
видим отново следващата година! 
повече подробности от Balkan PokerNews Challenge 2008 
може да видите на нашата страница за директни 
репортажи и във всички съпътстващи фествивала 
статии. 
Ние от покернюз българия с нетърпение очакваме 
следващото издание на фестивала през 2009 в 
„иНтера“. очакват ви нови покер подвизи на 
морето. бъдете там, играйте покер!           PN
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как да хвърлим 
СИлнА 
нАчАлнА РъКА

ЕДНО ОТ НАй-ТРуДНиТЕ НЕщА В ПОКЕР СТРАТЕгияТА Е ДА хВъР-
Лиш СиЛНА РъКА. КОгАТО игРАЕТЕ СЕВъН КАРД СТъД, мОжЕ ДА 
имАТЕ „СКРиТи“ АСА , А ОПОНЕНТъТ Ви ДА ПОКАЗВА 7-9-J. АКО 
ОПОНЕНТъТ Ви имА ТРОйКА иЛи Q-10 В ТАЗи СиТуАция, Е мНОгО 
ТРуДНО ДА хВъРЛиТЕ РъКАТА Си. НО В хОЛД'Ем хАРАКТЕРъТ НА 
игРАТА С ОБщи КАРТи ПРАВи НЕщАТА мАЛКО ПО-ЛЕСНи и РЕшЕ-
НиЕТО ЗА хВъРЛяНЕ мОжЕ ДА СЕ ВЗЕмЕ ПО-ЛЕСНО. 
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За съжаление, повечето играчи просто 
отказват да хвърлят картите си. това обикновено 
става по две причини. първо, повечето играчи се 
концентрират прекалено много върху собствените 
си карти. ако имате AsAc при Kd-Kh-Qh-Jh-9h 
на масата и има залагане и рейзване на ривъра, 
очевидно асата ви не са добри. Но много играчи 
поглеждат към стартовите си карти и си казват: 
„аса, трябва да платя“, вместо да се запитат: „може 
ли опонентът ми да бие чифт аса в тази ръка?“ 
второ, може да сте на тилт (малко или повече). 
играч, загубил два големи пота, може да реши: 
„Няма да им позволя да ме надвиват всеки път, 
когато падне опасна карта....ще плащам до ривъра.“ 
това е тилт интерпретация. и не се притеснявайте 
– всички сме го преживели. контролирането на 
тилта е тема на друг разговор обаче. сега бих искал 
да дискутирам онези трудни хвърляния и мисля, 
че има две неща, които трябва да имате предвид, 
когато хвърляте силна ръка. 

Бордът е твърде опасен 
това е най-очевидната причина. вярвам, че трябва 
да мислите трезво в много от тези ситуации. Нека 
разгледаме горния пример: две черни аса, на борд 
K-K-Q-J-9, с четири купи. ако има дори един-
единствен залог, силно бих препоръчал да хвърлите. 
оставям малка вратичка все пак, защото има много 
малък брой играчи, които дежурно залагат на 
ривъра, когато бордът е опасен. в този случай бих 
счел за правилно (отбележете „счел“) да платите един 
залог. Но решението да платите в такава ситуация 
би било по-скоро в резултат на „разчитане“ или на 
инстинкт/впечатление. обикновено в такъв случай 
аз съм по-склонен да хвърля. 
ако в същата ситуация има повече от един опонент 
в пота и преди мен има залог, който е платен, аз 
ще хвърля картите си без колебание. бъркал ли 
съм някога? абсолютно. колко пъти съм хвърлил 
правилно в такава ситуация? може би в 95% 
от случаите. ако намерите решение, което да е 
правилно дори в 80% от случаите в покера, ще 
направите/спестите голяма сума пари, прилагайки 
това решение в дългосрочен план. 
с набирането на повече опит вашите преценки се 
подобряват до степен, че ще започнете да хвърляте 
малък флъш, ако на борда има 2h-7h-10c-Qs-5h. 
тук флъшът изглежда добре, но ако един опонент 
залага, а друг рейзва на ривъра, обикновено се 
дръпвам. Най-вероятно е някой да има по-силен от 
моя флъш, тъй като повечето играчи не рискуват да 
рейзват на ривъра, след като е паднала флъш карта. 
това обаче идва да покаже, че не е задължително 
бордът да е много опасен, за да хвърлите силна 
ръка. 

Когато опонентът ви знае какво имате 

да кажем, че рейзна преди  флопа от начална позиция 
с KK и двама играчи платят. ако на флопа паднат 8-
9-10, бих заложил. ако след това някой ме рейзне, 
бих рирейзнал, за да покажа твърдостта на ръката 
си и да отстраня третия играч. ако опонентът ми 
рирейзне, скачаме в третото ниво на психология 
в покера: какво мисли моят опонент, че държа? 
аз сериозно подбирам стартовите си карти и ако 
рейзна от начална позиция, обикновено имам силна 
ръка. ако заложа на флопа, опонентъта ми рейзне и 
аз рирейзна, той ще бъде определено убеден, че не 
държа AK, а покет чифт, по-висок от борда. 
ако плати, очевидно е загрижен, че имам ръка като 
KK и AA, която не може да бие. ако ме рирейзне 
отново на флопа, вероятно знае, че имам AA или 
KK, но не е притеснен, защото знае, че ръката му е 
по-силна. 
ако той плати на флопа, и на търна падне карта 
без значение, аз ще заложа. ако тогава той рейзне, 
бих хвърлил по същите причини, описани по-
горе: той е разбрал, че имам AA или KK, или нещо 
от рода. Накратко, ако опонентът ви е разбрал 
какво държите, но ви рейзва, изглежда абсолютно 
очевидно, че най-вероятно трябва да хвърлите 
силната си ръка. изключение би било, в много 
трудна игра, ако решите да платите, ще трябва да 
затворите очи и да се помолите. 
горната ситуация може да бъде валидна и при 
относително безвреден борд. просто използвах 
малко по-опасен борд, за да демонстрирам. 
спомням си едно хвърляне, което направих, с покет 
аса, на борд от рода на J-9-3-4. рейзнах преди флопа 
и заложих на флопа. двама играчи платиха, единият 
от които беше много плах: той пасуваше на много 
силни ръце, вместо да залага. На търна първият 
опонент заложи и плахият играч рейзна. аз хвърлих 
картите си веднага. както може би сте се досетили, 
плахият играч имаше покет валета. другият играч 
имаше 9-4. предполагам, той получи това, което 
заслужаваше, за опита си да се състезава с такива 
посредствени карти. във всеки случай, хвърлянето 
на търна изглеждаше правилно, като се има предвид 
типа играч и ситуацията в тази ръка. 
една странична забележка – откривам, че е по-
трудно да хвърлиш силна ръка в онлайн покер игра. 
Фактът, че не седя срещу опонента си, прави 
преценката по-трудна. много повече трябва да 
разчитате типовете на залагане и стиловете на игра 
на опонентите си. Но поради това, че онлайн 
играчите се местят много по-често, е много трудно 
да се следи начинът на игра на всеки поотделно и 
трябва да правите много повече предположения... и 
да плащате!               PN

Матю 
Рочман
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в сащ и в много европейски страни се 
предпочита сплит лимит варианта на играта. 
със залози или рейзове, ограничени до 10 евро 
в първите два кръга и 20 евро в кръгове трети и 
четвърти, е почти невъзможно за един играч да 
влезе all-in – да заложи всичко. 
ефектът от това е, че има много повече небрежна 
игра. има повече хора във всеки пот с много 
необещаващи стартови карти. 
има и много повече рейзване – в края на краищата, 
ако играч, който рейзва от 10 на 20 евро е изложен 
само на рирейз от още 10 евро, което не е особено 
заплашително. 
това звучи като хаотична покер версия, но ако щете 
вярвайте, има тактики и стратегии, които може да 
донесат резултати в дългосрочен план. 
един стар лас вегас про ми предаде това, което 
неговият прадядо му казал за лимит омаха. „първо 
натрупай голям пот и след това се опитай да намериш 
начин да го спечелиш“, ми каза той. това изглежда 
като покер самоубийство, нов начин за принасяне 
на чипове в жертва, но е математически оправдано 
в някои ситуации. 
Например, да речем, че играч е в крайна позиция 
и има рейз от 10 на 20 евро и още пет платили 
играчи. струва си да се играе с кои да е четири 
карти – и не просто с плащане, а с рейзване.  

каква е разликата между 
омаха Пот лимит и 

РАЗЛиКиТЕ мЕжДу фОРмиТЕ НА ПОКЕР игРАТА, иЗВЕСТНА КАТО ОмАхА ПОКЕР, КО-
гАТО СЕ игРАЕ КАТО „ПОТ ЛимиТ“ и „СПЛиТ ЛимиТ“, СА ТОЛКОВА фуНДАмЕНТАЛНи, 
чЕ ТЕ ВСъщНОСТ СА ДВЕ АБСОЛюТНО РАЗЛичНи игРи. 
В ОмАхА ПОКЕР игРАчиТЕ ПОЛучАВАТ ПО чЕТиРи КАРТи и ТРяБВА ДА иЗПОЛЗВАТ 
ДВЕ ОТ Тях В КОмБиНАция С КОи ДА Е ТРи иЛи ПЕТ ОБщи КАРТи, РАЗДАДЕНи ПО 
СРЕДАТА НА мАСАТА. 
Има четИрИ кръга на залагане както прИ холд'ем. В UK напрИмер пот лИмИт 

е предпочИтанИят ВарИант на Играта. тоВа означаВа, че ИграчИте могат 

да залагат ИлИ рейзВат до размера на пота. В поВечето случаИ тоВа ВодИ 

до залагане на ВсИчкИ чИпоВе след раздаВане на флопа – ВторИя кръг на 

залагане. 

ако шест играчи са в пота с по 30 евро всеки, там 
ще има натрупани 180 евро. отварящият залог на 
този етап ще бъде 10 евро, което означава, че най-
лошите шансове, които играч има, ще бъдат почти 
20 към 1. 

oмаха Сплит лимит
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Георги Гочев
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така дори ако се целите в запълването на дупчен 
проекто стрейт, имате изпълнима задача с малко 
над 10 към 1. 

най-общо за омаха покера 
една   от   атракциите  на  омаха покер    е , че   играчите     
могат  да    участват  в  ръце с посредствени стартови 
карти. 
тази специфична покер дисциплина изисква 
използването на две от четири стартови карти, 
раздавани на всеки играч, в комбинация с три от пет 
общи карти на масата. 
при холд'ем, където участниците получават само 
по две стартови карти с лицето надолу, диапазонът 
на възможности за засичане с флопа – първите три 
общи карти – е в някаква степен ограничен. 
Но при омаха почти всичко е възможно. 
стартова ръка от типа на 2c-4s-6h-6c не си струва 
дотолкова, че да заложите къщата с нея. 
Но ако флопът показва например 3c-5c-6d, има 
реален шанс за спечелване на голям пот. 
щастливецът е събрал стрейт до 6, има топ сет (три 
еднакви карти), може да направи фул хаус, има 
проекто флъш и стрейт флъш – трябва му 4c – и 
дори може да направи каре, ако на масата се появи 
6s. 
такава ръка обаче крие опасности. 

ако на борда бъде раздадена карта по-висока от 6, на 
четвърта или пета карта, опонент може да направи 
фул хаус със скрит чифт от същия размер.
всяко каро може да донесе на някой по-висок флъш, 
а всяка 7 или 8 от различна боя би образувала по-
висок стрейт. 
в пот лимит формата на играта, при която залозите 
могат да бъдат максимум с размера на натрупаното 
в средата, нещата биха отишли дори по-далеч.
притежателят на вече образувания стрейт не 
би искал да заложи, заради опасността да бъде 
надигран или рирейзнат. 
ако се играе със сплит лимит структура, където 
залозите и рейзовете са ограничени до максимум, да 
речем £10, играчът, образувал тази ръка, вероятно 
би заложил с надежда за най-доброто. 
Най-доброто в този случай би било да се направи 
фул хаус чрез повтаряне на двойката или четворката, 
да се хване 6 за каре или 4-ка каро за стрейт флъш. 

Ето и един съвет:

ако искате да играете оМаха 
ПоКЕР и да Залагате парите си с 

посредствеНи ръЦе,  
ПРаВЕТЕ го С аСо С ДРуга 

КаРТа оТ СъщаТа Боя ИлИ 
аСо И ПоП оТ Боя. 

може случайно да спечелите.    PN



На 17 септември, 2007г. – някъде 
около 3:08 лондонско време, Анет Обрестад 
стана Кралицата по покер на Европа – World 
Series of Poker Europe (WSOPE) 2007, спечел-
вайки невероятните 1 милион паунда и злат-
ната и най-ценна от всички гривни.  Нищо не-
обичайно, ще кажат хората, които не следят 
покера през последните няколко години. Но 
не е така! Анет е само на 18 години и се счита 
за детето-чудо, с невероятни умения и стра-
ховита репутация в интернет покер средите. 
Тя е първата жена, спечелила такава огромна 
сума от WSOPЕ, и най-младата персона, граб-
нала златна гривна в историята му. Тази побе-
да преобръща ежедневието и́ на 180 градуса. 
Сега тя е професионален покер играч в Betfair 
и пътува из всички световни дестинации, къде-
то покер акулите мерят сили. 
Септември дойде, с което нараства и очакването 
на стотиците покер играчи, които се готвят да оп-
итат уменията си в WSOPE 2008. Тази година ор-
ганизаторите обявиха официално, че събитието 
ще има подобрен формат и ще се проведе само в 
едно казино, което ще даде възможност на всич-
ки играчи да потъркат рамо с професионалните 
покер асове и да усетят атмосферата на висша-
та покер игра. Казиното домакин ще бъде Кази-
но Емпайър – известно със своята невероятна ат-
мосфера и блясък, намиращо се на Лестър скуер 
в централен Лондон, само на 2 минути от светов-
ноизвестния площад Пикадили.  WSOPE 2008, ко-
ето стартира на 19-ти септември, ще включи 4 съ-
бития с гривни, и ще започне с тридневно £1,500 
No-limit събитие.  

изброените турнири носят златни гривни на по-
бедителите, но организаторите ще предложат 5 
допълнителни събития, които няма да предла-
гат гривни, а ще дадат възможност всички да се 
забавляват стойностно. Добрата новина е, че по 
време на WSOPE, за тези от вас, които се уморят 
от следенето на играта в казиното, винаги ще се 
намират кеш игри или други казино игри както 
в Емпайър, така и в останалите lCI казина в Лон-
дон, в които 24 часа в денонощието ще можете 
да изпитате своите умения. 
Какво друго е различното тази година около 
WSOPE? Тази година Betfair Покер се явява един-
ствения оторизиран представител на хара'с за 
извършване на онлайн класирания за турнира.  
Ако все още не сте се запознали със структурата 
на седмичните онлайн турнири, сателити и мега 
промоциите за август, може би още имате вре-
ме да грабнете безплатно място за участие.  За 
информация четете директно на: http://wsope.
betfair.com. 
WSOPE в Лондон допълва международния ас-
пект на WSOP, които се провеждат всяка година 
в Лас Вегас.  Първото издание на  WSOPE в 2007 
привлече 623 участници, които се състезаваха за 
£1,305,215. В протежение на 3 турнира, включи-
телно главното събитие, Анет Обрестад успя да 
стигне до финалната маса, като надви покер ве-
личия като Дойл Брансън, фил хелмут и Джони 
чан, и да спечели най-голямата сума, печелена 
някога от жена – 1 милион паунда ($2,013,102).  
Всеки един от тях е изявил отново желанието си 
за участие и тази година, така че играта ще бъде 
невероятно интересна. Елате и вие!           PN

* World Series of Poker Europe (WSOPE) е запазена търговска марка на хара'с Ентъртейнмънт Лимитид. използва се с разрешение. 
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  aWSOPЕ
И така, какъв е графикът на събитията: 

 19. 09. - Събитие #1 - £1,500 – No-Limit Hold’em ден 1A

22. 09. - Събитие #2 - £2,500 – H.O.R.S.E. 

24. 09. - Събитие #3 - £5,000 – Pot Limit Omaha

27. 09. - Събитие #4 - £10,000 – World Championship NLHE'08
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И така, какъв е графикът на събитията: 

 19. 09. - Събитие #1 - £1,500 – No-Limit Hold’em ден 1A

22. 09. - Събитие #2 - £2,500 – H.O.R.S.E. 

24. 09. - Събитие #3 - £5,000 – Pot Limit Omaha
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НоВИНИ  a

Университетско Проучване: 

Покерът е ИгРа на   уМЕнИяТa

във всяко от техните изследвания на 
две групи от начинаещи покер играчи са били 
обяснени основните покер правила. всеки участник 
е играл предварително определен брой ръце срещу 
симулирани опоненти, с  помощта на тексас Холд'ем 
софтуера на Wilson. 
след изиграването на съответните ръце на групата 
обучаеми е бил предоставен инструкционен покер 
материал, включително класификация на стартовите 
ръце, важността от обръщане на внимание на 
действията и решенията на другите играчи и 
концепцията за игра на по-малко ръце. в първото 
проучване, при общо 200 примерни ръце, обучаемата 
група статистически е надиграла контролната 
група след инструктирането. За подобряване на 
резултатите е направено второ проучване, при 
което примерните ръце са увеличени до 720, 
чрез поощряващо състезание за оптимизиране 

В Игра на късмета обученИето И стратегИята са малоВажнИ. 

тоВа е презумпцИята, ВодИла майкъл дедоно И д-р дъглас 

K. детерман В тяхното проучВане далИ покерът е Игра на 

уменИята. тяхната публИкацИя В GamblinG law Review, 

уместно озаглаВена „покерът е уменИе,“ третИра В детайлИ 

процеса И резултатИте от експерИментИ, ИзВършенИ В Case 

westeRn ReseRve UniveRsity, с цел да се устаноВИ далИ 

покерът е Игра на късмета, ИлИ на уменИята. заглаВИето 

определено даВа отгоВор на тозИ Въпрос.

Ейми Калистри

на мотивацията на играчите и включване на 
допълнителна стратегия за обучаемата група. 
допълнителна инструкция включва концепцията 
за оставащите карти, префлоп, флоп, търн и ривър 
играта. отново обучаемата група статистически се е 
представила по-добре от контролната група. с по-
големия брой примери надеждността на техните 
открития е била подобрена. една преобладаваща 
разлика между двете групи в двете изследвания е, 
че след инструкцията обучаемата група определено 
е играла по-малко ръце. друга интересна странична 
забележка в изследването е, че нито една от 
групите не е постигнала победна сесия в рамките 
на изследванията, въпреки че контролната група е 
имала далеч повече загуби. 
в своите заключения дедоно и детерман заявяват, 
че „причината, поради която покерът изглежда като 
игра на късмета, е, че надеждността на кратките сесии 
е ниска.“ Tе отбелязват, че с второто си проучване, 
което включва 720 примерни ръце, симулиращи 
приблизително 30 часа казино игра, надеждността е 
била сериозно подобрена. Заключението на учените 
е: 

късметът (случайНи Фактори) 
раЗкрива Факта, че ПоКеРът е 

ИгРА нА УменИятА. въпреки това, 
както теЗи иЗследваНия покаЗват, 
умеНията са определящ Фактор в 

дългосрочеН аспект.“ 
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  a НоВИНИ 

Обявени са датите за 

 2008 World Series o f Poker Europe

hARRAh'S ENTERTAINmENT ОфициАЛНО 
ОБяВи ДАТиТЕ ЗА ВТОРиТЕ гОДишНи 
WORlD SERIES OF POkER EUROPE, ПРЕД-
СТАВЕНи ОТ BetFaiR. ДОмАКиН НА 
иЗДАНиЕТО НА ЕВРОПЕйСКиТЕ WSOP 
ПРЕЗ 2008 щЕ БъДЕ ЕДНО ОТ ClUBS 
INTERNATIONAl КАЗиНАТА В ЛОНДОН, 
КОЕТО СТАНА АРЕНА НА БиТКиТЕ В ПъР-
ВиТЕ СЕРии ПРЕЗ миНАЛАТА гОДиНА – 
ThE CASINO AT ThE EmPIRE НА lEICESTER 
SQUARE. 2008 WSOPE щЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 
19-Ти СЕПТЕмВРи ДО 1-Ви ОКТОмВРи, 
2008, КАТО КОНКРЕТНиТЕ ДАТи ЗА Съ-
БиТияТА СА СъОТВЕТНО: 

1. 19.Ix  - £1500 +£75 NlhE
2. 22.Ix  - £2500 3. +£150 h.O.R.S.E
3. 24.Ix -  £5000 +£250 PlO)
4. 27.Ix -  £10,000 + £350 Nlh mAIN EVENT
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 2008 World Series o f Poker Europe Betfair отново ще бъде спонсор на 
сериите със завръщането на шам-
пионката от 2007 WSOPE main Event 
Анет „Annette_15“ Обрестад oт Нор-
вегия като един от про-играчите на 
отбора на игралния гигант. младата 
интернет звезда доказа, че нейният 
онлайн успех не е случаен, като над-
ви най-големите майстори на игра-
та, включително предишни светов-
ни шампиони и покер легенди, като 
Дойл Брансън, фил хелмут и Джони 
чан. Победата на Oбрестад и́ донесе 
£1 милион ($2,013,102), най-голямата 
награда, печелена от жена. Oбрестад 
остава твърде млада за участие в ба-
зираните в САщ WSOP събития, с из-
искването за навършени 21 години, 
но ще бъде в Лондон, за да защитава 
титлата си.

„миналата година беше истински пе-
челивша за европейците,“ споделя 
World Series of Poker комисарят Дже-
фри Полак. „има много, много талант-
ливи играчи в Европейското покер 
общество и аз мисля, че това завари 
неподготвени някои от най-известни-
те световни играчи. можем да кажем, 
обаче, че топ играчите не са забрави-
ли миналата година и младите остри-
ета следва да очакват по-тежки битки 
през 2008.“

„миналата година се получи един 
фантастичен турнир, който надмина 
всичките ни очаквания,“ сподели на 
свой ред Дейвид ю, CEO на Betfair, 
отбелязвайки също, че онлайн ква-
лификациите за WSOPE са започна-
ли на сайта на Betfair Poker.       PN
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  a Покер ЛеГеНдИ

сaм Фарха е роден през 1959 в бейрут, 
ливан. той става много успешен играч още в 
юношеските си години. 
става световен шампион по Pac-Man, играе добре 
билярд, а уменията му на флипер машините го 
правят местна знаменитост. ликът му дори се 
появява на корицата на ливанско списание. и тъй 
като бил добър в игрите, той започнал да залага на 
игрите, в които участва, и спечелил добри пари от 
това. веднъж например спечелил $5,000 в Pac-Man 
игра. 
баща му не бил много доволен от избора на 
своя син и настоявал сам Фарха да следва. след 
избухването на гражданската война в ливан през 
1975, Фарха старши изпратил сина си в америка 

Sam FaRHa

BG.PokerNews

сам фарха е готИн. негоВата лъскаВа черна коса е прИгладена назад с 

помощта на някакъВ гел, цИгара ВИнагИ ВИсИ небрежно В ъгъла на устата 

му И ВИнагИ се пояВяВа с най-ИзИсканИте костюмИ на aRmani, GUCCi И 

valentino. той лесно бИ могъл да седне на маса със семейстВо корлеоне 

от кръстнИка, без да се отлИчаВа от останалИте. сам определено не е 

едИнстВенИят покер Играч, който се опИтВа да Изглежда добре на масата, 

но Изглежда нИкой не е толкоВа добър, колкото сам фарха. фарха е едИн 

от най-добрИте кеш ИграчИ на планетата И е смятан също така за най-

добрИя shoRt-handed Pot-limit omaha Играч. 

и така той се озовал в лоурънс, канзас, където 
учил в университета и получил диплома по бизнес 
администрация. след като приключил обучението 
си, той се преместил в Хюстън, тексас, за да живее с 
брат си. работил на различни места по онова време 
и започнал да играе покер с приятели в свободното 
време. тогава той си спомнил колко добър е в 
игрите и залаганията и осъзнал колко много са му 
липсвали. бавно увеличавал банковата си сметка и 
подобрявал покер уменията си. след като прекарал 
своя първи уикенд в лас вегас с брат си, където 
спечелил доста пари по покер масите, започнал да 
осъзнава, че е много добър играч, и то доста по-
добър от средното ниво играчи във вегас. 
през 1990 той решил да стане професионален 
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покер играч. става известен като опасен кеш играч 
в най-конкурентния покер регион на америка, 
именно тексас. бил печеливш Холд'ем играч, но в 
крайна сметка печели най-много в омаха игри. в 
рамките на няколко години си изгражда репутация 
на един от най-добрите световни омаха играчи. 
агресивният му стил и склонността му да залага и 
да поема рискове го правят труден за побеждаване 
в пот-лимит Oмаха. през 1996 той доказва своите 
възможности пред света, като печели WSOP $2,500 
пот-лимит омаха турнир. по време на 2002 WSOP 
той отново игра на финална пло маса. 
по  време на Main Event през 2003 сам Фарха 
губи голяма ръка от бари грийнстайн в началото 
на турнира. сам Фарха има около 85k в чипове, а 
грийнстайн притежава около 80k. Фарха става след 
ръката и казва: „Не мога да направя нищо с 5000 
чипа, фитка съм.“ грийнстайн го задържа и казва: 
„просто опитай.“ Фарха се връща на мястото си и 
влиза 7 пъти all-in в първите 8 раздадени му ръце, 
на сляпо в първите няколко. Някак си той оцелява и 
приключва деня с 58,000. 
след това завръщане чудо не беше изненада, че 
той стигна до финалната маса с играчи, като дан 
Харингтън, джейсън лестър и амир вахеди. един 
по един играчите напускат масата, докато остават 
само той и интернет аматьорът крис манимейкър.  
Фарха беше толкова близо то титлата, когато крис 
манимейкър влезе all-in в една от ръцете с тотален 
блъф. Фарха държеше Q-9, а Moneymaker имаше          
k-7, на борд 9-2-6-8-3 с три спатии. манимейкър пое 
контрола в ръката отначало със залог. Фарха мисли 
близо 5 минути. „Знам, че нямаш флъш“ – мислите 
му направо можеха да се чуят. Накрая той реши да 
хвърли и след това манимейкър спечели турнира. 
Фарха, обаче, остави незабравимо впечатление по 
време на турнира и стана знаменитост. 
сам Фарха изигра няколко легендарни ръце от 
тогава насам. по време на WSOP Main Event 2005 

той се изправя с a-10 срещу оливър Хъдзън, син на 
актрисата голди Хоун, който намира 10-10. Флопа 
носи а-a-10 и поне за малко Фарха става чиплидер. 
друга ръка, по време на сезон от High Stakes Poker 
по GSN срещу бари грийстайн. последната ръка за 
вечерта е и Фарха получава kk срещу грийнстайн 
с aa. всички пари отиват по средата преди флопа, 
в пот от $361,800. покер боговете явно са били на 
страната на сами в онази нощ, пращайки му поп на 
флопа, което му носи победата. 

през 2006 Фарха спечели още една WSOP гривна в 
омаха събитие, този път $5,000 Limit Omaha 8 or 
better. това му донесе $400,000, с което той мина 
прага от $2 милиона в турнирни печалби. 

Фарха работи по своята първа книга с подходящото 
заглавие „Luck is not enough“, както и по риалити-тв 
покер серии и видеоигра. в свободното му време все 
така може да намерите Фарха да играе в голямата 
игра в белажио. иначе, със сигурност ще го видим и 
по WSOP масите и през следващата година, както и 
в предстоящия High Stakes Poker сезон.           PN
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  a Покер СтратеГИя

Нека ви сложим да 
седнете на горещия стол… 

в началото на турнир сме и вие 
поглеждате надолу, и щастли-
во намирате две аса. рейзвате и 
само бутонът плаща. На флопа 
новините стават още по-добри, 
след като удряте сет. На флопа се 
нареждат a65. стаковете 
са големи и вие правите голям 
залог. вашият опонент плаща и 
след това пада дама купа, кар-
та без значение на пръв поглед. 
вие отново залагате стабилно и 
отново ви е платено. На ривъра 
пада девятка пика. На масата 
има a65Q9. 
последната карта не е по вкуса 
ви, но вие все така държите топ 
сет. Залагате половината пот и 
вашият опонент влиза all-in. как-
во да правите сега?. 
първото и много важно е да спре-
те и да помислите. може да сте 
осъзнали реално възможността, 
че сте победени. трябва да про-
следим обаче играта обратно, за 
да съберем цялата информация, 
с която разполагаме за ръката на 
нашия опонент. Но можем ли все 
пак да хвърлим топ сет? Никога 
не може да сте сигурни за нищо 
в покера, но аз бих оспорил хвър-
лянето на топ сет, защото имате 
доста основание да не го напра-
вите. 
един добър покер играч анализи-
ра цялата налична информация, 
за да изгради профил на ръка-

разчитане на 
играта на 

оПон ЕнТИТЕ

Стюарт Рутер та на опонента си. това може да 
изглежда подвеждащо, но не се 
отказвайте, защото всяка стъп-
ка е доста лесна. Нека видим как 
процесът може да ни доведе този 
път до хвърлане на такава силна 
ръка… 

 Нашият опонент плаща рейз 
преди флопа от бутона. диапа-
зонът от ръце, с които може да е 
играл, все още е много широк за 
едно такова плащане от бутона, 
най-вероятно е нашият опонент 
да е играл със свързани карти 
или свързани карти от боя (като 
7 8, 10 9). 

 Нашият опонент плаща голям 
залог на флопа. това е жизнено-
важна част от информацията, 
която много хора забравят. това 
плащане означава, че нашият 
опонент има нещо. На тази база, 
можем ли да отсъдим на ривъва, 
че нашият опонент блъфира ди-
ректно. той може разбира се да 
заложи на ривъра с пропусната 
проекто ръка. с 9 пика на ривъ-
ра обаче се запълват множество 
проекто ръце, така че това е мал-
ко вероятно. 

 Нашият опонент отново пла-
ща голям залог на търна. Tова 
второ плащане потвърждава, че 
държи  нещо стабилно: или го-
ляма ръка, или голяма проекто 
ръка. поради факта, че нашият 
опонент просто плаща, можем да 
заключим, че той има по-скоро 
проекто ръка, отколкото завър-
шена ръка. 

 На ривъра пада 9 пика и наши-
ят опонент рирейзва all-in. почти 
елиминирахме възможността за 
директен блъф, затова предпо-
лагаме, че нашият опонент има 
някаква ръка. той играе много 
стабилно, рирейзвайки третия 
ни залог, залагайки всичките 
си чипове на този ранен етап от 
турнира. много силни ръце, като 
два чифта, биха само платили в 
края на тази ситуация. правилно 
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оПон ЕнТИТЕ
Нека отново разгледаме предпо-
ложенията си: 

Защо опонентът ви да 
няма само по-нисък сет? 
може и да има и ние не можем 
да сме сигурни в това. проекто 
ръката обаче е точно обяснение 
на този тип игра. ако нашият 
опонент имаше сет, то много ве-
роятно е да го е флопнал. Най-
типичната игра, която ще видите 
с такава ръка, е вашият опонент 
просто да плаща на флопа и по-
сле да рирейзва на търна. 
ако опонентът ви държеше сет, 
той също не би харесал появява-
нето на деветка пика на ривъра. 
той с право би решил, че играта е 
доста солидна дотук.
разбира се, вашият опонент не 
винаги върши „правилните“ неща 
и има елемент на несигурност във 
всяка покер ситуация. може да 
хвърляме най-доброто тук със 
сет аса, но в покера е важно да се 
взимат премерени решения. 
Не се изкушавайте да мислите, 
че може би хвърляте най-добрата 
ръка. следвайте вашите разумни 
заключения, знаейки, че поняко-
га ще направите грешка, но ще се 
оказвате прави по-често, откол-
кото не. 

Да платите силно 
Не се притеснявайте; опита да 
разчетете опонента си не означа-
ва, че ще хвърляте повече ръце. 
добри разсъждения може често 
да бъдат изполвани, за да се пла-
ти необичайно. 
На малкия блайнд сте и лимп-
вате с kQ. големият блайнд 
пасува и на флопа се нареждат 
766. и двамата пропуска-
те и на търна идва двойка купа. 
отново два паса и на ривъра се 
показва асо пика. На масата има 
7672a. вашият опо-
нент залага пота срешу вашия 
поп. може ли наистина да пла-
тите?
имате само поп, но аз бих препо-
ръчал бързо плащане. опонентът 
ви имитира наличие на ръка, но 

реално няма ръка, която да ви 
бие, като се има предвид хода на 
разиграването. 
ето как аз бих елиминирал въз-
можностите. 

1) вашия опонент има три шес-
тици или нещо по-силно. макар 
че много играчи биха пасували на 
флопа с тройка, изглежда малко 
вероятно, че те биха направили 
това и на търна, ако са в позиция. 
На търна също така пада и трета 
купа и би било много опасно за 
него да ни даде още една безплат-
на карта. 

2) вашият опонент има асо. ва-
шият опонент потенциално може 
да има асо, което му дава топ 
чифт накрая. все пак, залог с раз-
мера на пота би бил необичаен на 
този борд с чифт и три купи. ако 
вашият опонент държеше асо 
преди ривъра, той най-вероятно 
би рейзнал преди флопа, или на 
флопа, или търна, в опит да спе-
чели пота. 

3) вашият опонент има флъш. 
Tова е вероятно най-трудният 
за тотално елиминиране вари-
ант, но има няколко следи, кои-
то показват, че той не пасва. ако 
вашият опонент беше направил 
флъш на търна, той вероятно 
би заложил от позиция. много 
опоненти биха заложили на своя 
флъш и на флопа, затова вероят-
ността за флъш намалява.
Не можем да бъдем абсолютно 
сигурни за нашето решение, за-
щото може само да смятаме тези 
възможности за малко вероятни 
и да не сме в състояние да ги ели-
минираме изцяло. при такива 
обстоятелства обаче изглежда, че 
нашият опонент прави лош блъф 
и често ще бъде правилно да пла-
тите в такава ситуация, отколко-
то да не го направите.          PN

е да кажем, че е много вероятно 
нашият опонент да играе със сет, 
стрейт или флъш. Някои въз-
можности вече определихме като 
много малко вероятни, но една се 
откроява много силно. причи-
ната, която обяснява две силни 
плащания и след това all-in при 
появата на „опасна“ карта, е, че 
нашият опонент е имал проекто 
ръка и сега е ударил стрейт или 
флъш.



Официално стартира 
PokerStars.tv

BG.PokerNews

�0 www.bg.pokernews.com септември �008

  a тВ Покер

почти към края на 
тестовия период, през който 
имаше увеличаване на качено-
то съдържание в сайта, инте-
рактивният видео портал на  
PokerStars – PokerStars.tv, офи-
циално стартира. сайтът, който 
е насочен към предлагането на 
покер видео материали и ръко-
водства, ще бъде водещ сред сай-
товете, предлагащи безплатни 
покер инструкции.

сайтът вече се гордее с множе-
ство клипове на някои от чле-
новете на професионалния Team 
PokerStars, които споделят своите 
експертни мнения относно спе-
цифична ръка или традиционен 
сценарий. встъпително видео в 
сайта от даниел Негреану вече е 
налице, а освен това има и други 
видео клипове с известни играчи 
на PokerStars, като джо Хачем, 
бил чен, грег реймър и дарио 
миниери. 

PokerStars.tv се надяват, че тех-
ните потребители ще се възполз-
ват от многото възможности за 
търсене в сайта, които позво-
ляват да се фокусирате върху 
заглавия на специфични ръце, 
които може да държите, за по-
добро разбиране на играта. Не-
греану казва: „просто напишете 
ръка, като „вале-вале“ или „асо-
поп“ и вие ще може да намерите 
как тази ръка е била изиграна в 
различни ситуации от някой от 

според конрад брунер, гла-
вен продуцент на TV & Digital в  
PokerStars: „екипът, работещ по 
PokerStars.tv, е изцяло от покер 
играчи. Нашата цел е просто да 
изградим сайт, който позволява 
на всички ни да гледаме любими-
те си покер видео клипове по вся-
ко време – и това е нещото, което 
PokerStars.tv ще ви даде възмож-
ност да правите. има значително 
количество от зашеметяващи по-
кер ръце, които може да гледате и 
да им се наслаждавате. с отлични 
видео блогове от WSOP, всеки ден 
има нов материал за гледане.”    PN

световноизвестните, и не само, 
покер играчи! това е чудесен на-
чин, по който може да научите 
играта.“ 
сайтът също включва обширни 
видео репортажи от всички по-
кер събития, където Stars при-
състват, от спонсорираните от 
тях EPT, LAPT и APPT до сегаш-
ните WSOP. 

може да намерите на сайта също 
профили на играчи и интервюта, 
като всеки потребител може да 
персонализира свои лични на-
стройки. 



PokerStars откри първия latin America Poker Tour, който включва събития в 
централна и южна Америка. Три събития бяха планирани за новия lAPT, първото 
от които се проведе в Рио де жанейро, Бразилия, от 3-ти до 5-ти май, 2008. Другите 
събития се проведоха в Коста Рика и уругвай. 
Новият latin America Poker Tour се води от тур президента флен Кадемартори, като 
всяко от обявените събития привлече по над 300 играчи, с наградни фондове над  
$700,000. По отношение на създаването на този тур, Кадемартори обяви: „Покерът 
експлодира в Латинска Америка и играта вече е повече от готова за свой собствен  
голям покер тур. Латинска Америка е един от най-бързо разрастващите се покер 
региони и има хиляди играчи от страни като Бразилия и Аржентина, които биха се 
радвали на шанса да участват в събитие от този род.“
PokerStars ще праща целия си PokerStars Pro отбор на различни турнири с цел 
популяризиране на латиноамериканските серии. между тези про-играчи, разбира 
се, ще бъдат Team PokerStars членовете Андре Аккари (Бразилия) и умберто Бренес 
(Коста Рика), като и двамата участваха в събитието в Бразилия, тридневен турнир 
с вход $2,500. 
latin America Poker Tour спирките са наглеждани от ветерана турнирен директор 
майк уорд. уорд е директор на Foxwoods Resort Casino от 1996, има опит с предишни 
PokerStars – спонсорирани екстравагантни събития, и провежда базирания на 
Бахамите PokerStars Caribbean Adventure всяка година от дебюта му през 2004 
насам. 
шефът на lAPT, Кадерматори, отбелязва, че партньорството с PokerStars е страхотно 
за новия тур. Кадерматори казва и че статусът на Stars на водещата световна онлайн 
покер дестинация „допринася за уникалната възможност за привличане на огромен 
брой играчи от цял свят, които имат шанса да участват чрез класиране през онлайн 
сателити. целта ни е да осигурим на играчите от Латинска Америка и отвъд най-
добрия възможен турнирен покер в тази част на света.“                                  PN

Хайли Хинце

PokerStars стартира Latin America Poker Tour
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  a оНЛайН Покер

британският вестник Observer отделя вни-
мание на всичко това, цитирайки проучване на др. 
джералд блок, който разглежда интернет пристра-
стяването като сериозен публичен здравен проблем, 
който следва да бъде определен като клинично раз-
стройство. това заключение се налага, след като през 
2007 10 корейци починаха от тромби вследствие на 
прекалено дълга онлайн игра, а друг бе убит в резул-
тат на подобна игра. 

игра, онлайн залози, разглеждане на порногра-
фия, изпращане на имейли и текстообработка са 
все елементи, идентифицирани като причина за 
силното импулсивно разстройство от блок, който 
казва, че пристрастяването има четири основни 
компонента:

 прекалена употреба, често асоциирана със загуба 
на представа за времето или пренебрегване на ос-
новните функции; 

 самовглъбяване, включително ярост, напреже-
ние и/или депресия при липса на достъп до ком-
пютър;

 Нужда от по-мощни компютри, повече софтуер 
или повече време за употреба; 

 Негативен отзвук, включително спорове, лъжи, 
лоши постижения, социално изолиране и изтоще-
ние.

Онлайн покер: 
ПРИСТРАСТЕНИ  ЛИ СТЕ!?

OНЛАйН ПОКЕРъТ СЕ НАмиРА В ЕДиН ТЕжъК иЗПиТАТЕЛЕН ПЕРиОД, иЗПъЛНЕН СъС 
СКЕПТициЗъм, С иСТОРии ЗА ПРОБЛЕми СъС ЗАщиТАТА, СКАНДАЛи ЗА иЗмАми 
и хиТРиНи, ВСичКи чАСТ ОТ ОБщия ПЕйЗАж, ЗАОБиКАЛящ игРАТА. НА ДРугО 
СЕРиОЗНО ПРиТЕСНЕНиЕ, КОЕТО чЕСТО СъПъТСТВА ОНЛАйН ПОКЕРА, ОТНОВО СЕ 
ДАВА гЛАСНОСТ: ПРиСТРАСТяВАНЕТО. НЕ гОВОРим ТОЛКОВА ЗА „ПРиСТРАСТяВАНЕ 
Към КОмАРА“, КОЛКОТО ЗА ДъЛгиТЕ чАСОВЕ, ПРЕКАРАНи ОНЛАйН. 

макар онлайн покерът да не е посочен специ-
фично в някои от тези примери, той е част от 
изследването и е основен кандидат за влизане в 
категорията онлайн пристрастяване. като при-
мер, знаем за играчи, които печелят рейк със-
тезания след изиграване на 10,000 ръце на ден, 
което е повече от това, което много хора изи-
грават за няколко месеца. всеки знае за играчи 
набедени за „бот“ заради прекомерната им игра 
онлайн.

блок коментира, че някои споменавани уеб стра-
ници не бива да бъдат обвинявани. „обвързване-

Бари Картър
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ПРИСТРАСТЕНИ  ЛИ СТЕ!?

 чуВСТВАТЕ Ли СЕ РАЗСЕяНи ОТ иНТЕРНЕТ? (ПО-
миСЛЕТЕ ЗА ВАшАТА ОНЛАйН АКТиВНОСТ иЛи 
ПРЕДВиДЕТЕ СВОяТА СЛЕДВАщА ОНЛАйН СЕ-
Сия.) 

 НЕОБхОДимО Ли Ви Е ДОПъЛНиТЕЛНО ВРЕмЕ, 
ПРЕКАРАНО ОНЛАйН, ЗА ДА ЗАДОВОЛиТЕ Нуж-
ДиТЕ Си? 

 ПОЛАгАЛи Ли СТЕ уСиЛия ЗА КОНТРОЛ, НА-
мАЛяВАНЕ иЛи СПиРАНЕ НА уПОТРЕБАТА НА 
иНТЕРНЕТ? 

 чуВСТВАТЕ Ли СЕ ПРЕумОРЕНи, уНиЛи, ДЕП-
РЕСиРАНи иЛи РАЗДРАЗНиТЕЛНи ПРи ОПиТ ЗА 
НАмАЛяВАНЕ иЛи СПиРАНЕ НА уПОТРЕБАТА НА 
иНТЕРНЕТ? 

 ОСТАВАТЕ Ли ОНЛАйН ПО-ДъЛгО ОТ ПРЕДВи-
ДЕНОТО? 

 РиСКуВАЛи Ли СТЕ РАЗПАДАНЕТО НА СЕРиОЗ-
НА ВРъЗКА, ЗАгуБАТА НА РАБОТА, ОБРАЗОВАТЕЛ-
НА иЛи ВъЗмОжНОСТ В КАРиЕРАТА ЗАРАДи иН-
ТЕРНЕТ? 

 ЛъжЕТЕ Ли СЕмЕйСТВОТО Си, ТЕРАПЕВТА иЛи 
ДРуги, ЗА ДА ПРиКРиЕТЕ ПРЕКАЛЕНОТО Си ПРиС-
ТРАСТяВАНЕ Към иНТЕРНЕТ? 

 иЗПОЛЗВАТЕ Ли мРЕжАТА, ЗА ДА БягАТЕ ОТ 
ПРОБЛЕми (чуВСТВА, БЕЗПОмОщНОСТ, ВиНА, 
ТРЕВОгА, ДЕПРЕСия)?               PN

бел. ред.: BG PokerNews препоръчва сигурна и кон-
тролирана интернет употреба винаги. ако мислите, 
че имате проблем, потърсете помощ. 

то е с компютъра,“ казва той. „първо, той е нещо 
значимо за хората. второ, по различни начини 
чрез компютъра, като изпращане на имейли, игри, 
порно и др., те хабят емоции, които биха могли да 
изпитат в реалния свят. Tрето, използването на 
компютъра заема невероятно количество време 
от техния живот. и ако нишката се скъса рязко, те 
губят реално най-добрия си приятел. това може 
да се изрази в депресия или насилие.“ 

ако отговорите с да на пет или повече от следните 
въпроси, може да имате интернет пристрастяване 
и би било добре да посетите netaddiction.com: 
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т друга страна, някак трудно е да се 

намери материал за начинаещи, в който да не се 
обръща основно внимание на картите и по точно 
на стартовите ръце, които е най-добре да се играят 
в началото. в крайна сметка играта е с карти, нали?!? 
кой би могъл да управлява кола без гуми или поне 
на улицата, а не в някой криминален филм? какво 
всъщност изобразяват картите, какво ни казват, как 
ни предразполагат? в тази първа статия ще разгледам 
едни по-различни покер перспективи и макар че 
най-вероятно ще се намери някой, който да отнесе 
този материал към по-опитните играчи, аз мисля, 
че всеки начинаещ играч най-малкото има право 
да бъде запознат с тези аспекти и сам да прецени 
доколко те му помагат или остават неразбираеми 
в началото на игралните му подвизи. ако трябва 
отново да подкрепя тази теза с факти от ежедневието, 
то нека отново вземем за пример автомобилите. 
всеки начинаещ шофьор обикновено не може да 
шофира и нa доста от хората в началото e трудно да 
се съобразяват с пътната обстановка. в тази връзка, 
ако за покер играча инструмент на неговата работа 
са картите, то за шофьора това е автомобилът, който 
управлява. 

ако се върнем малко назад, към началото на 

АнАтомИя нА ПоКеРА 
Бр.1: Откъде да започнем

Mартин 
Хаджистойков 

В ПОРЕДицА ОТ СТАТии Бих иСКАЛ ДА ОБъРНА 
ВНимАНиЕ НА ЕДНО ДРугО ЛицЕ НА ПОКЕРА, иЛи иНАчЕ 
КАЗАНО – ДА ПРЕчуПя НАчАЛНия ПОгЛЕД ВъРху игРАТА 
ПРЕЗ ПРиЗмАТА НА КуП АСПЕКТи, КАТО В ПъРВАТА СТАТия 
щЕ ОСТАВя НАй-ОчЕВиДНОТО – КАРТиТЕ, НА ПО-ЗАДЕН 
ПЛАН. В НАши ДНи ВСЕКи мОжЕ ДА СЕ СДОБиЕ С ТОНОВЕ 
ПОКЕР СТРАТЕгии и НАСОКи, БиЛО ТО ЗА НАчиНАЕщи 
иЛи ЗА НАПРЕДНАЛи. иНТЕРЕСНО Е ДА СЕ ОцЕНи, 
КАКВО мОжЕ ДА СЕ иЗВЛЕчЕ ОТ цЕЛия ТОЗи НАЛичЕН 
мАТЕРиАЛ и КАКВО мОжЕ ДА СЕ ПРиЛОжи НА ПРАКТиКА. 
АСПЕКТиТЕ НА игРАТА СА НАиСТиНА мНОгОБРОйНи и 
ЗА НАчиНАЕщия игРАч Е иЗКЛючиТЕЛНО ТРуДНО ДА 
СЕ ВъЗПОЛЗВА ОТ ВСичКи ОНЕЗи мАЛКи ТРиКОВЕ и 
РАЗНООБРАЗНи ПОДхОДи, КАКТО и ДА иЗПОЛЗВА цЕЛия 
НАБОР ОТ ТЕхНиКи В СВОяТА игРА. 

статията, аз ви обещах един по-различен поглед 
върху играта на начинаещия покер играч. Накратко, 
както вече коментирах, повечето покер стратегии 
за начинаещи приканват играчите към изполване 
на определен набор от стартови ръце. Но ето пак 
говорим за карти. ако един покер играч, в нашия 
случай начинаещ, колкото и да е начинаещ, обръща 
внимание само на своите карти, то той се ограничава 
в играта си, както би се ограничил един начинаеш 
шофьор, ако гледа само в педалите или волана на 
автомобила, който управлява – в крайна сметка  за 
него те са директният инструмент, както за покер 
играча – картите. 

Но какво има освен това, какво друго има наоколо? 
улица, тротоар, други коли, кръстовища, светофари, 
пешеходци и куп други неща, с които един шофьор, 
макар и абсолютно начинаещ, трябва да се съобразява. 
респективно, на покер масата има и други играчи, на 
различни, променящи се позиции, които играят по 
определен начин в определени ситуации, има коментари, 
начини на отиграване, размер на залозите, шансове, 
последователност на игра и различни други фактори, 
както и на уличното платно. ще изброя по-важните 
и ще направя коментар в някаква последователност 
по-късно. Защото както начинаещият шофьор, така и 
начинаещият покер играч трябва да се съобразява с 
тях, ако иска да излезе бързо от блатото на картите, 
което, повярвайте ми, често е много дълбоко и пълно с 
подвижни пясъци. може би се питате как ще успявате 
да обръщате внимание на всички тези неща с липсата 
на какъвто и да било опит, особено в бързите води 
на онлайн покера? честно казано, истината е, че в 
началото нещата изглеждат доста стряскащи и е много 
трудно да следите нещо друго освен картите си. пак 
тези карти... „в началото играйте само най-силните 
стартови ръце, не се отклонявайте и играйте солидно 
и стабилно, за да се възползвате от силата на картите, 
които държите“. Звучи логично и правилно, но 
изглежда някак като: „карай само когато няма други 
коли на улицата и не завивай, за да не се удариш.“ – 
Но възможно ли е това? да – посред нощ (когато не се 
провеждат шофьорски курсове) и да, ако имахме само 
една права улица в целия град. ако се върнем отново 
на нашите добре познати карти и приемем посочения 
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по-горе съвет за начало на нашата игра, ще се движим 
също толкова праволинейно и безрезултатно. 

в крайна сметка ръцете които ни подканват да 
играем, може да не ни се паднат дълго време. явно ще 
се седи и ще се чака! Не ме разбирайте погрешно, не ви 
подканвам да играете с карти, които не бихте могли да 
изиграете добре и които на пръв поглед са по-слаби, 
нито пък да пренебрегнете съветите от тоновете 
стратегии. това, на което искам да ви обърна внимание, 
е останалите фактори в покер играта, които макар и 
с вашия начинаещ поглед може поне да опитате да 
забележите. лесно е да приемете съвета и да започнете 
с игра на виртуални пари, където да не се налага 
да залагате собствените си авоари и да си спестите 
главоболия и неприятни моменти отначало. този 
подход също е добър и най-вече безплатен. може да се 
хвърлите и в океана от фрийроли, който ни заобикаля, 
и да се опитате да напреднете, без да инвестирате 
пари. има всякакви варианти за това как да започнете 
своята покер кариера и от вас зависи да изберете най-
правилния или подходящия за вас и да оползотворите 
времето си максимално ефективно. Знайте обаче, че е 
малко вероятно да постигнете сериозен напредък, ако в 
продължение на, да речем, две години, играете в малки 
фрийроли или на микро лимити по кеш масите.

преди да започна, трябва да ви кажа кой е начинът 
още в началото да се опитвате да се събразявате с 
максимално повече фактори, съобразно вашите 
възможности. 

може би сте чули съвсем наскоро за покер играта 
и по някаква причина нямате търпение да започнете. 
в това няма нищо лошо, но аз бих ви препоръчал да 
обуздаете малко нетърпението си и да се опитате да 
проучите нещата и да опипате почвата. това може 
да направите, като си дадете труда да прочетете 
максимално повече материали, свързани с покер, 
било то по интернет или чрез печатни издания. вече 
има не малко материали и на български език, макар че 
като цяло има още много да се желае и в тази връзка 
BG.PokerNews работи мното усилено по подготовка 
на покер материали на български език, които да са 
достъпни за доста по-широк кръг от хора. би било 
много хубаво да си купите поне 1–2 покер книги, 
които разбира се (засега) в повечето случаи ще бъдат 
на английски, и да се опитате да ги прочетете според 
възможностите си. 

BG.POKERNEWS работи 
мНото УСИлено По 
ПоДготовКА нА 

ПоКеР мАтеРИАлИ 
нА бългАРСКИ 
езИК, които да са 

достъпНи За доста по-
Широк кръг от Хора. 

Но какво толкова има отстрани, та все не стигаме 
до него. все пак имаме карти в ръката, какво повече ни 
трябва? имаме ли нужда от нещо друго, или просто 
трябва да чакаме „подходящите“ карти? така или 
иначе стигнахме до тези много и различни аспекти 
на играта, които споменахме по-горе, и е време да им 
обърнем повече внимание. Но откъде да започнем? 

За по-голяма прегледност ще изброя различни 
важни аспекти на играта, последователно, с коментар 
за всеки от тях. 
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Не е ЗадължителНо 
да ЗапочНете Зле 

или да ИзПИтАте 
неУДовлетво- 

РенИе от ИгРАтА, 
Но ако се подплатите 

предварителНо, 
определеНо ще се 

улесНите и ще ви бъде 
по-приятНо и ЗабавНо. 

ако това е непосилна за вас задача, все още 
има варианти – може да си изтеглите голям брой 
покер клипове и филмчета, включително от 
български интернет страници и да започнете да 
ги гледате, като се опитвате да анализирате за себе 
си развитието на играта или поне да запомняте 
какво се случва. в повечето случаи тези видео 
материали ще включват игра на професионалисти, 
което може много да ви обърка, но във всеки 
случай, колкото повече гледате, толкова повече ще 
осъзнавате определени неща, които преди дори 
не сте забелязвали. това, което се опитвам да ви 
кажа, е, че е по-добре да изчетете максимално 
количество покер материали и да наблюдавате 
колкото се може повече покер игра, преди да 
започнете да играете, дори на виртуални пари. 
опитът от прочетеното и видяното е незаменим и 
много важен, макар че повечето начинаещи играчи 
някак не могат да осъзнаят необходимостта от 
всичко това и се гмурват директно в мътните покер 
води, което за най-голямо съжаление често води 
до разочарования. Не е задължително да започнете 
зле или да изпитате неудовлетворение от играта, но 
ако се подплатите предварително, определено ще 
се улесните и ще ви бъде по-приятно и забавно. 

и така – нека най-после да разгледаме част от 
факторите, на които трябва да се обръща основно 
внимание във всяка една покер ръка, в следната 
последователност: 

1. Колко играчи има на масата – при пълна маса 
(9–10 играчи) обикновено е по-добре да се играе 
по-стегнато, защото, особено ако сте в начална 
позиция, има доста играчи след вас, чиито ходове 
предварително няма да ви бъдат известни. при 6 
играчи на масата нещата изглеждат по-различно, 
възможностите за игра се разширяват и като цяло с 
намаляване на играчите на масата се играят повече 
и повече ръце. 

2. Какъв е вашият стак в сравнение с 
блайндовете – ако размерът на вашия стак е много 
по-голям от този на блайндовете, имате време и 
може да не плащате, впускайки се в игра, когато не 
сте сигурни. ако, обаче, стакът ви е малко по-голям 
от блайндовете, пригответе се за скок или рискувате 
много скоро да останете без чипове. 

3. Колко големи са стаковете на останалите 
играчи – ако стакът ви е съизмерим с тези на 
останалите играчи, може да си позволите да 
ги атакувате и блъфирате, с възможност да ги 
елиминирате. ако сте на средно ниво, може да 
продължите да притискате играчите, останали с 
по-малко чипове, но внимавайте с по-големите 
стакове. ако пък вие сте на най-долното ниво, 
опитайте се да хванете ръка, в която да се удвоите 
или утроите. 

4. Какви залози са направени преди да дойде 
вашият ред – този фактор е донякъде свързан с броя 
на играчите на масата, но преди флопа абсолютно 
предимство имат само аа. дори с ръка като JJ и 
няколко играчи вече в пота, ако преди вас има залог 
и рейз или рирейз, най-вероятно вашите валета са 
на 2-ро или 3-то място. общо погледнато, отчитайки 
залозите преди вас, трябва да имате много по-силна 
ръка, за да платите рейз, отколкото такава, с която 
вие да рейзнете. 

5. Какви са шансовете в пота – когато правите 
залог, винаги трябва да имате предвид шансовете 
в пота, в сравнение с тези да завършите ръката си. 
винаги е по-добре потът да предлага повече шансове 
от тези, които имате за завършване на проекто ръката 
си. трябва да знаете и какви са шансовете, които давате 
на опонента си, за да може евентуално да го откажете, 
ако шансовете са против него. 

6. Каква е позицията ви на масата след флопа – 
винаги е неудобно да играете първи в ръка, защото 
нямате събрана информация за намеренията на 
опонентите си и обратно, когато играете накрая, 
вие сте видели ходовете на своите съперници и сте 
събрали ценна информация. позицията ви на масата 
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в зАКлюченИе 
мога отНово да обобщя, 
че идеята На таЗи първа 
статия от поредиЦата е 
да се акЦеНтира повече 

върХу раЗличНи други 
Фактори в покер играта, 

вместо да се следят 
праволиНейНо картите. 

е от изключително значение във всяка ръка и още 
в началото на играта си трябва да се стремите да 
обръщате максимално внимание на този елемент. 

7. Какви са вашите карти – стигнахме и до тях 
и както виждате, те са на последно място в нашия 
списък. в повечето случаи останалите фактори са по-
важни от вашите карти и вие трябва да се опитвате 
да се съобразявате с тях в максимална степен. 
естествено, картите са основният инструмент на 
играта и като такъв те, разбира се, играят съществена 
роля. 

в заключение мога отново да обобщя, че 
идеята на тази първа статия от поредицата е да се 
акцентира повече върху различни други фактори 
в покер играта, вместо да се следят праволинейно 
картите. Наистина по-добре е в началото да играете 
със силни стартови ръце като JJ, QQ, KK, AA, но още 
по-важно е да отчитате обстановката на масата и да 
се опитвате да си помагате по време на игра, като 
следите изброените по-горе фактори. в противен 
случай дълго време ще се чудите как някой с 67 
в ръката или пък да речем с 44 погубва асата ви 

след флопа пред замаяния ви поглед – нещо, коeто 
може да ви се случи (или вече се е случвало) не 
еднократно. 

дори да изглежда на пръв поглед сложно, ако 
свикнете да наблюдавате и анализирате изброените 
фактори, или част от тях, постепенно прибавяйки 
нови, бързо ще осъзнаете колко различна е всъщност 
играта и че картите наистина са едно от последните 
неща, на които трябва да обръщате внимание в една 
покер ръка, или иначе казано, преди да се съзбразите с 
тях, е добре да си направите съответните заключения 
на база на останалите важни фактори. друг интересен 
момент по-отношение на картите е нещо, което аз 
наричам „привидно успокоение“ – това е феномен, 
или състояние, в което много играчи изпадат 
неволно, без да осъзнават какви последствия може 
да има то върху играта им. става дума за ситуациите, 
при които ви биват раздавани силни или средно 
силни ръце, или поне такива, които ви харесват 
или ви се струват силни, в определена ситуация. в 
такива моменти често се случва начинаещи (и не 
само) играчи да пренебрегнат частично или изцяло 
останалите фактори, които трябва да вземат под 
внимание, „успокоени“ от силата на ръката, която 
държат, като взимат решения, базирани изцяло на 
тази „сила“. 

тук е и връзката с цялата тази статия и целта и́ да 
отвлече донякъде вниманието ви от картите. За да 
направим отново аналогия, както и при шофирането, 
така и в покера по-добре е да разпределите 
вниманието си, отколкото да го фокусирате върху 
определен аспект или обект, като използвате да речем 
периферното си зрение, слуха си или просто вашия 
усет – но това е тема, която ще засегнем в някоя от 
следващите ни дискусии.                   PN
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Първата 
ПоКЕР КнИга 
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  a Покер артИкуЛИ

ПОКЕР игРАТА СЕ РАЗВиВА шЕмЕТНО и В БъЛгАРия и 
НОСи СъС СЕБЕ Си ВСичКия СъПъТСТВАщ АНТуРАж. 
ОщЕ СмЕ мЛАДА ПОКЕР СТРАНА, НО ТОВА НЕ ПРЕчи ДА 
СЕ РАЗВиВАмЕ ПОДОБАВАщО. иНТЕРЕСъТ Към игРАТА Е 
ОгРОмЕН и КАКВО ПО-ДОБРО НАчАЛО ЗА ВСЕКи НОВ иг-
РАч ОТ ПРОчиТАНЕТО НА ЕДНА КНигА. КОй НЕ Си Е Ку-
ПуВАЛ КНигА ЗА НяКОя ОТ ПРОгРАмиТЕ, С КОиТО РАБО-
Ти НА СВОя КОмПюТъР, ЗА ДА СЕ СПРАВи ПО-ЛЕСНО В 
ДжуНгЛАТА ОТ ВъЗмОжНОСТи? Е, В ПОКЕРА НЕщАТА НЕ 
СТОяТ ПО-РАЗЛичНО. 
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BG.PokerNews започна една нова 
инициатива с цел да осигури достъп на българските 
покер фенове до огромното богатство от покер 
книги, които засега са налични на английски и 
други езици. 

прави впечатление лекият стил на изразяване, 
спомагащ за лесното усвояване на четивото и на 
идеите и съветите, които го изпълват. 

разбира се, не липсват конкретни примери за това 
с какви ръце и в какви ситуации да се играе или не, 
с акцент върху значението на всички заобикалящи 
покер играча фактори и анализ на ситуациите и 
последствията. 

книгата  излезе от печат през април тази година 
и BG.PokerNews предоставя на всички играчи, 
регистрирали се в Cardoza Poker с бонус код          
BGPNEWS, възможността да получат четивото 
абсолютно безплатно. и още – след излизане от печат 
на следващата покер книга, която ще предложим 
на българския пазар, двете книги ще бъдат 
предоставяни като бонус в комплект – комплект, 
който ще се множи в полза на всички настоящи и 
бъдещи български покер играчи.            PN

с типичНия За Него весел и Шеговит  
тоН ДАнИел УСПявА ДА 

ПРеДАДе нА СвоИте чИтАтелИ 
ПоСлАнИятА И оПИтА СИ, 

ЗакалеН в мНого покер битки от 
Най-високо Ниво. 

Започваме с кНигата На даНиел 
НегреаНу „Холд'ем теХНики За 

всички играчи“ и РегУляРно ще 
оСИгУРявАме новИ зАглАвИя 

от раЗличНи топ покер автори, 
преведеНи На български еЗик. 

макар и лишена от детайлно разгънати покер 
стратегии, книгата предоставя много ценна 
информация за различните аспекти на играта, като 
най-често допускани грешки, съвети за поведение и 
самоконтрол, прости и ефективни техники на игра 
в различни ситуации и различни фундаментални 
похвати от играта. 

книгата на даниел Негреану е едно приятно и  
леко покер четиво, даващо основни насоки 
за играта в един сполучлив микс от съвети и 
препоръки, най-вече за начинаещите играчи.

Мартин 
Хаджистойков



HigH STaKES POKER 
Сезон 5

BG.PokerNewsОТ GAmE ShOW NETWORk (GSN) ПОТВъРДихА, чЕ 
ПОПуЛяРНОТО ПОКЕР шОу „hIGh STAkES POkER“ 
щЕ ПРОДъЛжи СъС СВОя ПЕТи СЕЗОН. шОуТО, 
КОЕТО Е ЕДНО ОТ НАй-гЛЕДАНиТЕ, СЕ ОчАКВА ДА 
ЗАПОчНЕ иЗЛъчВАНЕ ПРЕЗ СЕПТЕмВРи, СПОРЕД 
иЗКАЗВАНЕ НА Ай БЕНЗА, КОйТО ЗАЕДНО С гЕйБ 
КАПЛАН щЕ СЕ ЗАВъРНЕ В ЕфиР ЗА НАй-НОВиТЕ 
ЕПиЗОДи НА шОуТО. 

бъдещето на „High Stakes Poker“ беше 
поставено под съмнение, след като от GSN обявиха 
предстоящите си планове за предаванията си, като 
целта им бе главно привличане на по-млади зрители. 
въпреки високия рейтинг на шоуто – измежду най-
високите от всички мрежи – зрителите са главно по-
възразстни и това не съвпада с бъдещите планове 
на GSN, които са свързани с по-младата публика. 
също под въпрос бе и бъдещето на World Poker 
Tour, който се премести в Game Show Network след 
пет сезона по Travel Channel и наскоро бе обявено, 
че отново ще се мести, като този път отива във FOX 
Sports Network. 
дженифър минезаки, директор на GSN по връзки с 
обществеността, потвърди подновяването на „High 
Stakes Poker“ в кратко изявление. според Mинезаки, 
„GSN избра варианта за пети сезон на „High Stakes 
Poker“ и ще продължи излъчването на покер в 
ефира.“ 
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според източници сезон VII на WPT ще 
съдържа 26 епизода и ще се излъчва всяка неделя 
вечер през най-гледаното време (18–22:00 вечерта). 
всеки епизод ще бъде дълъг един час. първата дата 
на излъчване, както и точният час на предаването 
все още се доуточняват, тъй като трябва да се 
намери време за излъчване в програмата на FSN. 
водещи отново ще са майк секстън и винс ван 
патън, а първите два епизода ще отразяват Bellagio 
Cup в лас вегас. 

местенето на предаването в FSN ще бъде третият 
му дом. WPT постигна изненадващ рейтинг, 
след като дебютира по Travel Channel през 2003 
и бързо се превърна в нещо, което всеки покер 
фен бе длъжен да гледа, търсейки нещо различно 
освен епизодите на WSOP. бързият успех на WPT 
се дължи на добре оформената аудио атмосфера 
в студиото, остроумните разговори и експертни 
знания между секстън и ван патън, както 

WPT ще се излъчва 
по Fox Sports Net

BG.PokerNews и присъствието пред камерата на красивата 
водеща Шана Хаят. това дава на предаването 
отличителен облик и позволява да превземе дори 
консервативната публика. 

FSN има дълга история с покер предавания, като 
са излъчвани „Poker Superstars Invitational“, „Poker 
Challenge,“ „Learn from the Pros,“ „MansionPoker 
Poker Dome Challenge,“ „Calvin Ayre Wild Card Pok-
er“, „Best Damn Poker Show“ и много други. WPT по 
FOX Sports обаче ще бъде най-известното покер шоу 
по този канал досега. 

според стив липскомб, създателят на WPT, 
президент и CEO, „FSN и News Corporation са две 
невероятно влиятелни имена в телевизионната 
индустрия и играят много голяма роля в 
популяризирането на покера по телевизията. това 
ще се отрази отлично на WPT и нашите фенове. Ние 
сме много доволни.“ 

тВ Покер

PoKeRnews научИ, че woRld PoKeR toUR enteRPRises И FoX 

sPoRts net скоро ще обяВят догоВор, който ще нИ доВеде 

до сезон vii, с много ИзлъчВанИя на серИИте по Fsn В 

неделя Вечер. 
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рекЛаМа

Залогът е направен с 
най-нОвия ПОкер клУБ 

в България 
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Залогът е направен с 
най-нОвия ПОкер клУБ 

в България 

Techno Poker Club
www.technopokerclub.com
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кои са тези променливи, ще ме попитате? 
е, те са многобройни. разчитането на опонент 
например е нещо, в което опитните играчи са 
добри. Никога не може да сте сигурни, че може 
да разчетете играта на опонент, но тези, които са 
добри в това, са работили много, докато развият 
това умение. това, което ви трябва да знаете за 
късмета, е, че той може да окаже ефект върху 
ръката, която играете в момента. Няма добър 
късмет и лош късмет, защото добрият късмет за 
някой е лош късмет за друг. следователно, докато 
късметът може да афектира само ръката, която 
играете, не забравяйте, че понякога е нужно да 
загубите само една ръка, за да останете без чипове! 
Не разчитайте на късмета, за да бъдете добър в 
покера, защото това няма да проработи. тези две 
неща не вървят заедно. просто приемете, че има 
такава променлива в покера и това е единственото 
нещо, върху което нямате контрол. всичко друго, 
което правите на масата, когато залагате, рейзвате, 
блъфирате, отказвате се и т.н., са все неща, които 
вие контролирате.

това означава ли, че никога не трябва да се опитвате 
да сте късметлии? абсолютно не! има моменти, 
когато искате да играете по-хазартно. има моменти, 
когато не искате да играете според правилата. 
основно това е, когато играете в директен двубой 
(двама играчи останали на масата) и имате огромно 
водачество. ако вашият стак е 10 пъти по-голям от 

този на опонента ви, тогава вие може да си позволите 
да играете хазартно и да се надявате, че ще извадите 
късмет. в тази фаза може да вкарвате опонента си 
all-in с всяка ръка и да се надявате на късмета. ако 
не проработи, може би ще искате да го пробвате 
отново. просто бъдете предпазливи, защото всеки 
път, когато губите, ще удвоявате опонента си, а това 
не е нещо, което искате да правите. 

Покер СтратеГИя

Късметът срещу  уменията 
в покера

Стефан
Хаджистойков

мНОгО НОВи игРАчи ми КАЗВАТ, чЕ ПОКЕРъТ Е игРА НА КъСмЕТ, 
А АЗ им КАЗВАм, чЕ ТОВА Е игРА НА умЕНия. КъСмЕТъТ Е ПРОСТО 
ЕДиН СЛучАЕН фАКТОР, ВъРху КОйТО НямАТЕ КОНТРОЛ и ТОВА НЕ 
Е ТОЛКОВА ВАжНО, КОгАТО имАТЕ ПРЕДВиД ВСичКи ДРуги ПРО-
мЕНЛиВи, КОиТО мОгАТ ДА Ви ОКАжАТ ВЛияНиЕ КАТО игРАч. 

ЗапомНете, че поНякога може да 
правите всички Неща правилНо, 

да играете перФектНо и все пак да 
Загубите. случва се.  

може ДА бъДе 
РАзочАРовАщо, но не 

ПозволявАйте товА ДА вИ 
ДъРПА нАДолУ. 

просто такава е играта. един ден ще сте в беда и 
тогава късметът ще ви спаси. понякога може да ви 
нанесе тежък удар, а друг път да ви спаси от голям 
срам. 
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горещата тема, над която новите играчи 
размишляват, когато поемат първият си лош 
удар, е винаги: всичко трябва да е късмет, нали? 
е, това е изключително невярно. когато вкарате 
чиповете си с най-добрата ръка и някой ви плати 
със слаба проекто ръка и хване, няма нищо, което 
можете да направите. освен да се замислите върху 
математиката.
има покер сайтове, които ви показват вашите 
шансове за победа в ръката в all-in ситуация и ако 
сте голям фаворит, но ви се случи лош удар с шанс 2–
4%, разбира се, че сте направили правилното нещо. 
при тези обстоятелства повечето про-играчи биха 
казали: „може и да не помниш големите печеливши 
ръце, които си имал, но винаги ще помниш тези, 
в които си бил голям фаворит и си загубил много 
лошо.“ това основно рефлектира в играта след време, 
ако играете достатъчно дълго и често, шансовете ще 
се обърнат във ваша полза. това е простата идея за 
вероятности и статистики.
Например, ако двама души се басират на хвърляне 
на монета и в последните 10 пъти е паднало ези, 
някои хора може да решат, че имат по-голям шанс 
да спечелят, ако следващият път изберат тура. 

Късметът срещу  уменията 
в покера грешно! с времето, процентът ези/тура винаги 

ще бъде 50/50. тоест, на единадесетото хвърляне, 
нямате по-добър шанс да спечелите, ако заложите 
на ези вместо тура. просто става така... има 
значение само с какво почвате.
друг пример, при който много играчи се объркват, 
е преследването на проекто ръце, като мислят, 
че след флопа има да се покажат още 2 карти, 
така че шансовете са много добри да хванат и да 
си направят ръката. За нещастие, през повечето 
време вашият шанс за спечелване на ръката само 
намалява, докато ръката се развива, ако разбира 
се решите да я преследвате. в най-добрия случай 
процентите ще останат относително еднакви. 
отново, всичко зависи от това с какво започвате. 
Някои новаци ще си мислят, че след като има по-
малко карти в тестето и след като флопът и търнът 
са обърнати, техните проценти са се покачили. ако 
така преценявате процентите си, тогава вие просто 
не разбирате математиката. 
За да обясня, нека кажем, че сте в магазина и 
има останали четири кутии мляко, една от тях е 
развалена. вашият шанс да изберете развалената е 
¼. ако някой човек до вас вземе една от кутиите с 
мляко, тогава вашият шанс става ⅓, нали? Не! важно 
е с какво започвате. Започвате с четири кутии, така 
че вашите шансове, дори да има само една останала 
кутия, са все още ¼ да вземете развалената кутия. 
казвайки това на някои хора, те клатят глава, 
като не могат да повярват, но това е истината.  
Хората вадят късмет в покера през цялото време 
и за повечето случки четем по интернет и гледаме 
по телевизията. идеята е, че ако вашите мислени 
процеси са правилни, тогава след време вие ще сте 
победители, дори ако сте чули за хора, които са в 
лоша серия в продължение на седмици или месеци. 
случва се. 
 

раНо или късНо  
УменИятА нАДДелявАт нАД 

КъСметА.  

и така, продължавайте да правите това, което 
умеете, и не се обезсърчавайте от няколко лоши 
удара. Знайте процентите си в определените 
ситуации и вашата банкова сметка ще продължава 
да расте.
бъдете сигурни, че ще носите късметлийските си 
чорапи, когато сядате следващия път на масата. PN
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Poker VT промоция  
специално за PokerNews

уроците са разделени на 4 категории: 

Курс на негреану по холд'Ем 
Независимо дали сте начинаещ, среден или 
напреднал играч, Негреану е създал тренировъчни 
модули, които ще подобрят вашата Холд'ем игра. 
даниел обяснява точно какво да се прави, кога 
да се прави и защо! и за пръв път той разкрива 
турнирната стратегия на професионалистите, 
която те досега са пазили в тайна. 
Тренировката включва: 
- стратегия за начинаещи на Негреану 
- Small Ball („дребнови” подход) стратегия от а до я 
- основни съвети, които всички играчи трябва да 
знаят 

уроци на негреану за анализ на Ръка 
гледайте реални ръце, които са били изиграни 
между професионалисти, аматьори и начиенащи, 
докато по същото време Негреану анализира 
действията и ви учи на неща, базирани на 
добрите и лошите отигравания. също ще може да 
видите как ние сме заснели реакции на играчите, 

BG.PokerNews

тайнИте на данИел негреану могат да бъдат Вашата стра-

тегИя. В PoKeR vt, данИел разкрИВа лИчнИте сИ тайнИ И ВИр-

туално отВаря сВоята кнИга за Игра пред ВсИчкИ, коИто 

Искат да научат как той Играе холд'ем. ще бъдете лИце В 

лИце с негреану И той лИчно ще ВИ учИ, ще аналИзИра сто-

тИцИ разВИтИя на ръце И ще ВИ ВъВеде В детайлИ В сВоята 

запазена марка – „small ball“ стратегИята, която му е по-

могнала да стане едИн от най-успешнИте турнИрнИ ИграчИ 

В ИсторИята на покера. целИят екИп от професИоналИстИ 

на тозИ ноВ неВероятен сайт ВключВа данИел негреану, пол 

уасИка, джей сИ алВарадо, буустед джей, адам Ьнглен, анет 

обрестад, проф. чарлИ суейн. ВсИчкИ те могат да ВИ напра-

Вят печелИВш покер Играч. 

които са играли ръцете и гледат как даниел ги 
критикува.
анализ на негреану:
- истински ръце от игра на живо
- реакции на играчите
- класически покер ръце от телевизията 

онлайн покер тренировка от професио-
налисти 
влезте в мислите на някои изключително успели 
онлайн професионалисти,   докато   те  правят   всеки 
блъф, рейз и all-in  и  те  ще  ви обяснят  всяка  стъпка  
за това как да увеличите  вашите  покер печалби! 
професионалистите на   Poker VT   предпочитат  
различен  тип игри и сред тях има уникални   
специалисти,   които ще ви  научат как да печелите в 
кеш игри и в турнири. 
Тренировката включва:
- професионално редактирани тренировъчни 
модули
- вио видео материали с онлайн покер експерти 
- VT про разказват подробно как те са спечелили 
минали MTT 
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Познавайте математиката, играйте пече-
ливш покер 
„Не искате да ви разпознават като играч математик, 
но трябва да познавате математика, за да бъдете 
играч“, казва професор чарли суейн, автор и 
създател на курса по математика в Poker VT. ако 
разбирате математиката, вие ще печелите повече и 
ще губите по-малко и това е идеята, която стои зад 
този курс. професор суейн взима сложната Холд'ем 
математика и я прави достъпна, като разкрива 
за първи път резултатите от своето обширно 
проучване.
учебният план в този курс включва:
- сила на ръцете срещу брой на опонентите
- вероятности и проценти при обръщане на картите 
(Showdown)
- очаквана печалба преди и след флопа

както всяко хубаво нещо на този свят, и това 
удоволствие да ви обучават покер звезди си има цена, 
но Poker VT има специална оферта за PokerNews. За 
да се възползвате от тази промоция, просто трябва 
да въведете промо код: pokernews. ето и снимка 

къде точно да го направите.

На този етап не сме пробвали дали приемат 
плащания с български карти (дебитни/кредитни), 
но не виждаме причина да откажат. Не виждаме 
причина и вие да се откажете от тази страхотна 
възможност. влезте в дебрите на професионалния 
покер и прибавете тези буквички пред своето име – 
станете про!               PN
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втексас Холд'ем, мечтаната ръка е, раз-
бира се, покет аса. Наричайте ги, както искате 
(American Airlines, The Nuts, двете кули, и т.н.), 
но те ще се покажат за вас само веднъж на всеки 
220 ръце (и това е статистически анализ). в реал-
ността те може да се покажат по-често или особе-
но при лоша серия – по-рядко.

по-неопитните играчи понякога правят критич-
ни грешки. дори най-добрите професионалисти 
от време на време също грешат. когато получите 
подарък от покер боговете, моменталната мисъл 
в Ноу-лимит игра е да бутнете целия си стак към 
средата на масата. въпросът обаче, който трябва 
да си зададете, е ... защо?

дали онлайн, или в кеш игра, или турнир на живо, 
целта е да максимизирате нивото на печалба от ва-
шата ръка. ако сте типа играч, който влиза all-in 
с аса (или цветни покет чифтове), вие пропускате 
златната възможност да изградите и в повечето 
случаи – да спечелите огромен пот с такава ръка. 
с покет аса трябва да приемете този факт; трябва 
също така да приемете, че може да бъдете победе-
ни от по-слаба ръка и да загубите значителна част 
от своя стак в една ръка. това не бива да ви разко-
лебава и да променя играта и настроението ви. 

Нека погледнем логиката на играта. ако има-
те асата в начална позиция и рейзнете с вашата 
ръка, единствените, които би трябвало да платят, 
са цветните чифтове или вероятно A-K или A-
Q. веероятността от AK-AQ е малка, защото вие 
вече държите две от асата. Затова по вероятни-
те ръце, които опонентите ви държат, са цветни 
чифтове, или ако вашия опонент е с голям стак, 

 Дилемата  
на Двете Аса 

Ърл Бъртън
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Например към края на един турнир наскоро се 
оказах в крайна позиция, точно преди бутона, с 
доста приличен стак. тъкмо бях преместен на тази 
маса и още нямах представа какви са опонентите 
ми. раздадоха ми „скъпоценните” и аз изгледах 
как след рейз от начална позиция платиха още пет 
играчи. това е случаят, при който, ако бях платил, 
нямаше да спечеля нищо освен неприятности, за-
това ри-рейзнах all-in. от първоначалните шест 
играчи (рейзналия и сляпо последвалите го) само 
двама останаха в ръката. единият държеше A-K 
(очаквано), а другия имаше J-x (?). Накрая аз спе-
челих ръката, почти утроявайки стака си, с който 
бях дошъл на масата.

в лимит игри, обаче, нещата стоят по съвсем раз-
личен начин. Не можете да защитите ръката си 
както в Ноу-лимит и има повече потенциална 
опасност да бъдете изместени от по-слабите ръце. 
Ноу-лимит аксиомите все пак обаче са прило-
жими и тук. бихте искали другите да ви платят 
и определено да ви ри-рейзнат, за да можете да 
отвърнете. трябва да наблюдавате хората, срещу 
които играете и макар че може да е болезнено, се 
пригответе да съборите кулите, ако се наложи. 

За съжаление, много хора просто не искат да иг-
раят правилно покер. вместо да се възползват от 
възможността да увеличат своя потенциал, пове-
чето хора биха влезли all-in преди флопа, което 
би отказало много от другите играчи, още преди 
да са раздадени останалите карти. може това да 
е правилната тактика към края на турнир, когато 
се борите за победата, но в началото това не би ви 
помогнало да увеличите стака си. 

играйте истиНски покер, 
ПобежДАвАйте, КогАто 

ДРУгИте Се ХвъРлят 
СРещУ вАшИте АСА и бъдете 

подготвеНи За оНеЗи лоШи 
обрати, когато картите Не ви 

подкрепят. 
всичко, на което може да се надявате в тази игра, е 
да извлечете най-доброто, когато сте заложили па-
рите си, а с асата поне ще започнете с най-добрата 
ръка в покера. въпреки всичко, силата на тази 
ръка не бива да ви подвежда, а напротив, да ви на-
прави още по-внимателни и разсъдливи. а в лоши 
моменти и след тежки загуби не оставяйте „двете 
кули” да паднат върху вас, а заздравете основите 
им.                       PN

или е маниак – всички чифтове, свързани карти 
от боя, или карти от една боя. с аса бихте иска-
ли хората да ви платят и още повече – някой да 
ви рирейзне.

средните и крайни позиции са несъмнено ри-рейз 
позиции. още веднъж, вие бихте искали другите 
да ви отвърнат, особено платилите или рейзнали 
от начални позиции. ако просто платите в такава 
ситуация, пригответе се да загубите ръката; до-
като при старта имате най-добрата позиция, ако 
не погнете опонентите си, им давате възможност 
да завършат впоследствие ръцете си и да ви по-
бедят.
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$100k Фрийрол и 
 турнир с $500k 

гарантирани в

BG.PokerNews

POkERROOm ПРЕДОСТАВяТ НяКОи ОгРОмНи мЕСЕчНи ПРОмОции НА игРАчиТЕ, 
ВКЛючиТЕЛНО ПОДЛуДяВАщияТ $100k фРийРОЛ (ПРОВЕжДАщ СЕ ВСяКА ТРЕТА 
СъБОТА НА мЕСЕцА) и ВъЛНуВАщиТЕ ChAmPION ChIP СЕРии, ВКЛючВАщи $500k 
гАРАНТиРАНи Към НАгРАДНия фОНД. $100,000 

Месечен Фрийрол 
$100,000 месечният фрийрол на PokerRoom ще ви донесе още много неща освен 
парите в кеш – победителят влиза в Team PokerRoom, заедно със сделка за спон-
сорство на стойност $26,500 и пътуване за Лондон, където ще може да покаже та-
ланта си на живо, през октомври. Другите играчи също няма да си тръгнат с праз-
ни ръце, като ще получат билети за някои вълнуващи събития (на стойност $200 и 
$500). Квалификации има по три пъти на ден, така че не забравяйте да проверявате 
PokerRoom, за да разберете за кога е насрочен следващият турнир. 

Champion Chip 
Това е $500,000 Ноу-Лимит Тексас холд'ем турнир, който ще се играе в първата не-
деля на всеки месец. Квалификации има по цял ден, всеки ден, или може директно 
да си купите място за $300 + $25. След като се класирате, имате 35 дни, в които ще 
може да използвате билета си за следващия финал на Champion Chip. 
За да участвате в тези невероятни турнири, свалете PokerRoom през BG.PokerNews, 
регистрирайте си нова сметка и направете минимален депозит. 

Бел.Ред.: PokerRoom също предлага на играчите на BG.PokerNews фантастичен бо-
нус за първи депозит от 100% до $500. 

НоВИНИ


