
П КЕР   СТРАТЕГИЯ

Lex "RaSZi" Veldhuis e един от най-ярките холандски покер играчи. 

Той е „кеш” спец и участва в някои от игрите на най-високо ниво.

Tой вярва в „умния” покер и всеки, който се е вслушал в неговите 

съвети, никога не се е върнал назад.

Tony G не се страхува от никого и е професионален покер играч в 

истинския смисъл на думата. Toй има почти 20-годишен опит и е 

тук за да сподели наученото с всеки от вас.Тони ще ви научи на неща, които няма скоро да забравите.

НесъмНеНо едНа от Най-иНтересНите PokerNews Новости през 2008, дългоочакваНата 

PokerNews видео стратегия, вече е официалНо достъпНа. всеки може да се регистрира 

На bg.PokerNews.com и срещу малка такса да получава ежедНевНо покер видео страте-

гии от избраНи покер професиоНалисти. 

учете се от Най-добрите и побеждавайте остаНалите!  

идете На PokerNews.com/strategy-videos/ и се пригответе за скок  в ПРОстраНството.
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Направо си е втори брой това, да. Няма майтап.

Покер има ли,  
ще го има и 

сПисаНието. 
а покер имаше много и всякакъв. и на WSOPE 
отидохме (по покана на Betfair), и фрийрол на 
12 електронни маси си направихме в България 
по същото време (техно Покер клуб). есоор 
предстои, FTOPS X няма да  остане по-назад, а 
да не говорим за ерт сериите. Бая български 
играчи са се насочили вече към тези висоти. 
През декември ще имаме май двайсетина на ерт 
Прага... ще се включим и ние там, че е време за 
българско топ постижение, някоя и друга победа 
хич няма да ни се отрази зле. много добри играчи 
си имаме вече, да не изброявам, че не са един и 
двама.
ще започнат да си виждат постиженията тук, в 
списанието.
Да направим така една класация да се вижда кой 
какви ги е свършил. 

та, Покер играйте, 
хора, Не се мотайте.

Вълната набира скорост.  
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  a от редактора

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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	$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 
2009 PokerNewsCup Austria и 
вземете бонус от $600.

BGPKRNEWS

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

PKN600

Mansion 
Poker
100% бонус до 200$ и 
специални PokerNews турнири.

BGPNEWS

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

BGPNEWS

Cardoza 
Poker
Пет безплатни покер книги и 
$600 бонус за нови играчи.

BGPNEWS

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

PNEWS200

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

онлайн покер бонуси
безплатни турнири за класира-

не на wsoP и  ePt
ексклузивни интервюта с топ 

играчи
стратегически съвети за начи-

наещи и  напреднали








станете част от най-голямото покер общество и споделете по-
кер 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



Sun Poker и William Hill се местят в iPoker, 

Cryptologic в разговори с PartyGaming

 
Sun Poker напуска Cryptologic

топ покер залата Sun Poker ще напусне мрежата на cryptoLogic в среда-

та на декември. все пак играчите ще могат да играят в тази мрежа до края 

на януари. в изявление до своите клиенти от sun Poker коментират: “както 

може би знаете, софтуерът на Playtech е един от най-популярните в света, с 

награди за предлагани игрови възможности, многобройни валутни опции 

и разнообразие от езици, което му отрежда специално място в света на он-

лайн игрите.” 

Натрупаните точки нямат да бъдат прехвърляни в новия iPoker облик, 

въпреки че Sun Poker ще създаде промоция, директно свързана с броя на 

точките, които играчите са събрали.  

2009 ще бъде много интересна година за мрежата на iPoker и най-веро-

ятно ще видим покер залите да преуспяват. акциите на компанията вече се 

вдигат след привличането на нови попълнения като sun Poker, william Hill 

и mansion.

William Hill се мести в iPoker

една от големите интернет новини дойде наскоро от william Hill online. 

гигантът в спортните залози също ще напусне покер мрежата на cryptologic 

и също ще се присъедини към разрастващата се iPoker мрежа през януари 

2009. за около година потребителите на william Hill ще имат възможност да 

играят и в двете мрежи. 

това са отлични новини за почти всички, които са част от това партньор-

ство. william Hill със сигурност ще има увеличение в покер постъпленията 

и преуспяващата iPoker мрежа ще доведе огромен наплив на покер играчи 

в залата. след като наскоро и Mansion Poker направи това, изглежда, че 

няма спирки за iPoker, като те предизвикват Full Tilt Poker за втората по-

зиция (първата разбира се е за PokerStars) на най-голяма покер зала. това 

също е добра новина за сегашните играчи на iPoker, защото от william Hill 

ще се включат много хора, които се занимават със залози, и ще искат да се 

пробват и в покера, което ще доведе прясна риба във водите на една от лю-

бимите ни мрежи. тази новина е лоша само за мрежата на cryptologic, която 

постепенно губи интернет трафик. 

BG.PokerNews

Cryptologic в разговори с 
PartyGaming 

според Financial times, 
Partygaming PLc и мрежа-
та cryptologic са в разгово-
ри за възможно сливане. oт 
cryptologic наскоро обявиха, 
че са сключили петгодишна 
сделка с Partygaming. идеята 
за сливането на PartyPoker и 
cryptologic изглежда като иде-
алното партньорство за две-
те компании, които не прека-
раха най-добрите си години 
в последно време и тази нова 
комбинирана марка ще стане 
истински съперник на „голяма-
та тройка“ в интернет покера. 
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все още не се знае кои ще бъдат участниците, 
но според нас може да сe заложи на обичайните 
заподозрени като майк матюсоу, патрик анто-
ниус, дойл брансън и даниел Негреану. възмож-
но е също така покани да получат новият све-
товен шампион питър ийстгейт и легендата на 
онлайн кеш игрите томас ‘durrrr’ дуан.

Надяваме се този път отново да видим и фил 
айви. и дано бъде малко по-атрактивен, след 
като в предното си участие той не показа своя-
та най-добра игра. фил Хелмют също би бил до-
бро попълнение, а много интересно ще стане и 
ако собственикът на Pokernews, tony g, най-на-
края се присъедини към най-голямата кеш игра, 
предавана някога по малкия екран. обзалагаме 
се също така, че човекът, който загуби някои от 
най-големите потове в историята, ги лалиберте, 
ще бъде отново на линия. 

също така има и слухове за игра на омаха, 
като това може да бъде дебют за тази невероятна 

High Stakes Poker Сезон 5  
ще бъде заснет през декември 

радваме се да ви съобщим, че пети сезоН На шоуто HigH 
StakeS Poker ще бъде засНет в периода 19-21 декември.  мяс-
тото, където ще бъде филмираНа Най-вълНуващата кеш 
игра, е Хотел goLdeN Nugget в лас вегас. 

игра в шоуто. игри, различни от тексас Холд’ем, 
по принцип не са много привлекателни за теле-
визионните зрители, но публиката вече е доста-
тъчно зряла, за да приеме най-лудешката игра 
като част от играта на най-високо ниво.  

минималният вход ще бъде повишен от 
$100000 на $200000 и все още не знаем дали ще 
има няколко специални епизода (както преди), 
когато минималният вход беше$500000. да се 
надяваме, че това няма да стане, защото много 
фенове споделиха мнението, че това е промени-
ло играта и е принудило някои от най-добрите 
играчи в света да играят донякъде уплашено и 
може би този минимум от $200000 ще бъде на-
пълно достатъчен.

„много съм развълнуван относно комбина-
цията от играчи, която направихме за следва-
щия сезон“, казва мори ескандани, продуцент 
на High stakes Poker. „зрителите също ще бъдат 
развълнувани.“
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Обявени са датите 
за провеждането на 
Russian Poker Tour

първият етап на тура ще се проведе от 
25-ти януари до 1-ви февруари 2009 в санкт-
петербург, а в периода от 22-ри до 28-ри 
февруари rPt се прехвърля в москва. 

основните събития и в двата града ще 
бъдат заснети и впоследствие излъчени по 
федеративния тв канал „спорт”. входните 
такси ще са съответно $5000 в санкт-пе-
тербург и $10 000 в москва. структурата и 
на двете събития ще бъде максимално дъл-
бока, за да могат играчите да реализират 
своите възможности в максимална степен, 
докато ролята на късмета за определяне на 
победителя е сведена до минимум. 

организаторите на турнира очакват го-
лям интерес към събитието от любители-
те на покера по цял свят. благодарение на 
партньорството с Pokerstars, в rPt ще иг-
раят повече от 100 победители в онлайн 
сателити, в които ще може да участва аб-
солютно всеки. ще има отборни турнири 
в най-големите покер клубове на русия с 
подкрепата на федерацията по спортен 
покер. На турнира ще присъстват и члено-
ве на team Poker stars Pro. Наградният фонд 
на фестивалите ще бъде няколко милиона 
долара, което ще позволи на rPt да станат 
най-големите турнирни покер серии в из-
точна европа.

руският покер тур няма да бъде просто 
едно събитие в покер света, а и крупно раз-
влекателно мероприятие, което ще включ-
ва обширна програма за всички участници 
и гости. в рамките на rPt ще се организират 
вечеринки в най-добрите нощни клубове 
на двете столици, където всички поканени 
ще се наслаждават на тематични предста-
вления и развлекателни програми. 

rPt етапът в санкт-петербург ще се 
проведе в залата на шикозния ресторант 
„палкинь” на адрес Невский, 47. мястото 
на провеждане на събитието не е случай-
но. ресторант „палкинь”, открит наново на 
Невский 47 през 2002 година, е един от най-
старите в русия и от малкото ресторанти, 
съхранили своето историческо название и 
местоположение. традицията му е свърза-
на с петербургските ресторантьори палки-
нови, за които за първи път се споменава 
през 1785 година. 

RU.PokerNews

Най-голямата световНа оНлайН покер зала, 
Pokerstars, в партНьорство с федерация-
та по спортеН покер На русия, тв каНала 
„спорт” и списаНие Poker styLe обяви стар-
та На серия турНири по спортеН покер.
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Москва 

всички турнири са в ноу-лимит холд’ем формат. 

22-ви февруари, 18:00 суперсателит с прекупуване и двойно добавяне, $300+30

23-ти февруари, 18:00 двоен шанс $1000+75

24-ти февруари, 18:00 суперсателит с прекупуване и двойно добавяне, $300+30 

25-ти февруари, 15:00 главен турнир, ден 1, $10000+500 (tв) 

26-ти февруари, 15:00 главен турнир, ден 2, $10000+500 (tв) 

26-ти февруари, 18:00 турнир с прекупуване и двойно добавяне, $300+30 

27-ми февруари, 15:00 главен турнир, ден 3, $10000+500 (tв) 

27-ми февруари, 18:00 турнир с прекупуване и двойно добавяне, $500+50 

28-ми февруари, 18:00 фрийзаут, $1000+75 

НоВИНИ

 Pokerstars е на челната позиция сред онлайн 
покер залите. това за пореден път потвърждава, че 
най-голямата покер зала е заслужила уважението и 
вниманието на играчите и напълно оправдава тех-
ните надежди. Насладете се и вие на качествена игра 
и достойни опоненти, не лоши бонуси от 100% до 
$50 за първи депозит и следете внимателно промо-
циите на нашата интернет страница bg.pokernews.
com, където ще откриете много възможности за кла-
сиране в турнирите от най-новите покер серии в из-
точна европа – не къде да е, а в русия! как е руският 
ви напоследък?

Санкт-Петербург 

всички турнири са в ноу-лимит холд’ем формат. 

25-ти януари, 18:00 суперсателит с прекупуване и добавяне, $150+15 

26-ти януари, 18:00 турнир с прекупуване и двойно добавяне, $200+20 

27-ми януари, 18:00 1 прекупуване - 1 добавяне, $500+50 

28-ми януари, 18:00 суперсателит с прекупуване и двойно добавяне, $150+15 

29-ти януари, 18:00 главен турнир, ден 1, $5000+300 (tв) 

30-ти януари, 15:00 главен турнир, ден 2, $5000+300 (tв) 

30-ти януари, 18:00 турнир с прекупуване и двойно добавяне, $300+30 

31-ви януари, 15:00 главен турнир, ден 3, $5000+300 (tв) 

31-ви януари, 18:00 фрийзаут, $2000+150 

1-ви февруари, 18:00 фрийзаут, $400+40

Ето и програма на турнирите: 



BG.PokerNews разполага с копие 
от заведения иск и може да 
потвърди следното:

Clonie Gowen 
заведе дело 
срещу 
Full Tilt Poker

Джон Колдуел

в средата На Ноември стаНа ясНо, че в окръжНия съд в Невада cycaLoNa 
‘cLoNie’ goweN е завела дело срещу tiLtware, LLc, FuLL tiLt Poker и мНого 
от известНите лица, които виждаме в рекламите На FuLL tiLt. в делото по-
имеННо са упомеНати члеНовете На ‘team FuLL tiLt’ Хауърд ледерер, аНди 
блоХ, фил айви, крис фъргюсъН, джоН джуаНда, фил гордъН, ерик лиНдгреН, 
ерик сайдел, джеНифър ХармаН-траНиело, майк матюсоу, алъН каНиНгам, 
гас ХаНсеН и патрик аНтоНиус. 

признава, че писмен такъв не е 
подписван никога и повечето от 
обещанията са били направени 
по телефона или в срещи с 
ръководството на Tiltware в лас 
Вегас през 2004. 
Повод за завеждане на делото 
изглежда е това, че по-рано 
през седмицата, според нейната 
жалба, Gowen била уведомена, 
че повече няма да работи с 
интернет страницата и името, и 
лика и ще бъдат премахнати от 
промоционалните материали. 

PokerNews се свърза с 
представител на Tiltware, 
LLC, който направи следното 
изявление за PokerNews.com: 
Tiltware LLC коментар на 
делото заведено от Clonie 
Gowen. 
“Tiltware, LLC, е уведомена за 
недостойно заведено наскоро 
дело от бившия, спонсориран 
от Full Tilt Poker играч, г-
ца Cycalona Gowen. Всички 
жалби са неморални и има 

много погрешни обвинения, 
неправилно и незаконно 
отстоявани от г-ца Gowen в 
нейното фриволно оплакване. 
Tiltware, LLC, очаква, че 
компетентен съд ще подходи 
подобаващо към това дело в 
хода на неговото развитие.” 
Gowen се появяваше в 
промоционални материали 
от самия старт на сайта през 
мaй 2004. тя се издигна със 
спечелването на ‘специалното’ 
World Poker Tour събитие, “WPT 
Ladies Night” в първия сезон 
на популярното телевизионно 
покер шоу. отраснала е в 
оклахома и е спечелила конкурс 
за красота в своя малък роден 
град McAlester (население около 
18000) на 15-годишна възраст. 
Делото е заведено на 14-ти 
ноември в окръжния съд в 
Невада, при съдия Judge Robert 
C. Jones. 
странната история на Clonie 
Gowen, която се опитва да съди 
своите бивши спонсори от Full 
Tilt Poker може би не позволява 
на част от червените про играчи 
да изкажат своето мнение, 
запазвайки го за себе си в хода 
на делото, но това не пречи на 
някои други големи имена в 
индустрията да надигнат глас, 
като в случая говорим за Даниел 
Негреану, който изрази своето 
мнение много ясно в покер 
форум: 

ДВаДесетте страНици 
На жалБата аДресират 

НарУшеНие На 
ДогоВора, НарУшеНие 
На ПоВерителНостта, 

НарУшеНие На 
сПоразУмеНието за ДоБра 

Воля и сПраВеДлиВо 
третираНе, НечестНо 

оБогатяВаНе и измама. 
GOWEn  

ПРЕДявявА ИСК нА 
СТОйнОСТ $40 000 000.

В иска се споменават срещи 
между Gowen и ръководството 
на Tiltware и прекратяване 
на съвместната работа. В 
жалбата Gowen твърди, че 
съществува устен договор и 
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Наистина се надявам да не се 
измъкне с това и за щастие 
не смятам, че ще успее. каква 
идиотка. 
толкова е очевидно какво се 
опитва да направи. кой мислите, 
че пусна линка в интернет? тя 
иска да си осигури подкрепа 
с надеждата да се стигне до 
някакво бързо споразумение, 
като смята, че FTP могат да си 
го позволят и е по-лесно да 
й метнат кинтите, и тя да си 
тръгне. Всичко е базирано на 
абсолютни идиотщини и лъжи. 
Надявам се да получи каквото 
заслужава: нищо. тя се провали 
сама с този ход. Никога няма да 
говоря с нея отново, и разбира 
се, не само аз. 
Повярвай ми, братко, тя е фитка 
и просто се довърши сама. 
залагам милион срещу твоите 
$1000, че никога няма да получи 
и 1% oт компанията. Всъщност, 
това не е честно спрямо теб. 
Няма да споделям нищо повече 
в интернет форум, но Clownie 
официално се побърка и 
вероятно няма да получи нищо, 
ще фалира и ще бъде вън от 
покера в следващите две години. 
Всичко свърши. Прав й път. 
колкото до Clonie, 
споменаването на случайни 
хора, свързани с FTP в 
това дело, е изключително 
некоректно и безотговорно. 
като че ли мята стрелички по 
дартс и налучква. Няма да си 
създаде никакви приятели с 
това. какво, Mike Matusow ли? 
като че ли му трябва да е в това 
дело. това е смешно.” 
В директен отговор на 
коментара на Негреану, 
неговият съотборник от Team 
Pokerstars - Barry Greenstein 
направи следното изявление във 
форума на своя сайт Pokerroad: 

Не смятам, че Clonie допълва 
своите доходи със странични 
печалби, макар да си осигури 
някои такива. 

Въпреки всички критики към 
нея, тя спечели два солидни 
турнира тази година и три (от 
три) Poker After Dark. това 
я поставя на шесто място в 
класацията по печалби за 
жени в покера. Без да смятам 
събитията с покани, но и без тях 
тя ще влезе в топ десет. 
смътно си спомням как тя ми 
каза преди няколко години, че 
мисли, че ще получи някаква 
подкрепа, но допусках, че си е 
осигурила такава в рамките на 
година, откакто е започнала да 
представя сайта. определено 
изглежда странно това да се 
вади на бял свят след всичките 
тези години.” 

след това Greenstein коментира:  
„тъкмо приключих разговора с 
Clonie.  
1. Винаги е смятала, че 
притежава част от това, но й 
било казано, че заради сивата 
зона в покера имало причини да 
няма нищо на хартия.  
2. тя е търсила този 
подпис, откакто започнало 
разпределянето преди около 
година и половина.  
3. Преговаряла е лично, но 
поради неуспех е наела адвокат. 
(от Full Tilt са й предложили 
споразумение, което тя е 
отхвърлила.)  
4. запитала е защо покер 
играчите са споменати в иска 
и адвокатът е отговорил, че 
трябва да се направи по този 
начин, защото са собственици 
и за да може да бъде изискана 
документацията им.  
5. Даниел не я харесва. (Няма 
майтап!)”  
 
интересът към този случай 
е огромен и той може реално 
да промени бъдещето на 
спонсорските сделки. ще 
ви държим в течение на 
всичко ново от случая Clonie 
с/у Full Tilt, както и какво 
може да планират други 
прями членове на покер 
обществото. 

Тя нАПРАвО СЕ ПОБъРКА и ПраВи 
Простотии. Няма НачиН Да й ПреДложат и 1%, 
ама грам. тоВа е По-скоро като ИзнуДвАнЕ 

нА БИвшЕ ГАДжЕ. 

Не съм съгласеН 
с ДаНиел, че тя ПриключВа 
с Покера, Но ВероятНо той 

Просто има ПреДВиД, 
ЧЕ Е мнОГО ТРуДнО 

зА СРЕДнИя ТуРнИРЕн 
ИГРАЧ 

Да Печели ДостатъчНо, 
зА ДА ПОКРИвА 
РАзхОДИТЕ БЕз 
СПОнСОРСТвО.
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Вероятно причината, 
поради която експертите с 
такава готовност използваха 
покер речника за описване 
на президентските кампании, 
е дългогодишната традиция 
президентите на сащ да играят 
покер. изобилие от анекдоти 
отразява склонността на много 
от лидерите на страната към 
любимата игра на америка, 
като някои наблюдатели 
дори развиват солидни 
теории за това, че уменията 
и схватливостта, необходими 
за покер играта, са добра 
подготовка за кандидатите за 
най-високопоставеното място. 
разказват, че ейбрахам линкълн 
играел в игри за центове (не 
кой знае колко добре), преди 
да стане адвокат, конгресмен 
и по-късно президент на 
сащ. юлисис грант играел с 
младши офицери по време на 
мексиканско-американската 
война. гроувър кливланд се 
наслаждавал на draw игри с 
лимит 25 цента в неделите, 
шегувайки се, че макар да го 
смъмрил веднъж за това, че 
ловил риба в Божия ден, баща 
му  „никога не каза нищо за 
draw покера.“ Дуайт айзенхауър 
играел покер като млад и по-
късно като лейтенант, макар че 

очевидно му липсвал инстинкт 
за атакуване, като предпочитал 
да спира да играе, когато 
колегите му офицери губели 
твърде много. Дори Джордж У. 
Буш е бил „жаден” покер играч 
по време на своите студентски 
години в харвард. 
ето и някои други интересни 
моменти от огромната колекция 
от истории за покер подвизите 
на президентите.  

ДЖОРДЖ УОШИНГТЪН 
играта не била непременно 
покер, но първият президент 
на америка определено обичал 
картите и залаганията. знае 
се, че Уошингтън участвал в 
такива „увеселения”, най-вече 
заради небезизвестнитe харчове 
на лидера на континенталната 
армия. В Total Poker, Дейвид 
спаниер разказва как между 

aмерикаНците НаправиХа своя избор за 44-ти президеНт в Началото На Но-
ември. беше едНа дълга, трудНа и ожесточеНа битка и отразяващите я видя-
Ха в Нея размяНа На мНожество удари с употреба На мНого покер метафори 
по време На кампаНията. постояННо се тръбеше как залогът Никога Не е 
бил толкова висок. след дълги месеци На блъфираНе, повдигаНе На зало-
зите и опити за прикриваНе дНес картите На каНдидатите вече са обърНати 
На масата. Най-Накрая стигНаХме до показваНето. 

другите неща в своя дневник 
Уошингтън имал и страница, 
озаглавена “карти и други игри”, 
където педантично отразявал 
своите победи и загуби на карти 
през годините преди и по време 
на революционната война. 
Предпочитаната игра е наричана 
“post and pair,” блъф игра с три 
карти, която има нещо общо с 
покера. 
Уошингтън съвестно си записвал 
мястото, датата и спечелената или 
загубена сума във всяка игрална 
сесия, без да се притеснява да 
отбелязва детайлите, независимо 
колко лошо се представял. По 
време на една особено лоша 
сесия през март 1772 (докато 
бил в Уилямсбург) Уошингтън 
спечелил повече от £17 в пет 
сесии, но загубил £39 в 12 други. 
от изданието на счетоводната 
книга на Уошингтън от 2001 от 
марвин китман научаваме, че 
на 1-ви януари 1775 Уошингтън 
си записал, че спечелил 27 пъти 
и загубил 36 пъти, което му 
донесло символична печалба 
(малко над £6). с други думи, 
изглежда че бащата на америка е 
бил достатъчно дисциплиниран 
да избягва сесии с големи 
загуби, което му е позволило да 
възприема по-добре залагането 
като “приятно развлечение.” 

ФРАНКЛИН Д. РУЗВЕЛТ
Франклин рузвелт предпочитал 
да разпуска в неангажиращи 
игри. според историка Дорис 
киърнс гуудуин 32-ят президент 
често търсел отмора от стреса от 
Втората световна война в покер 
игри със служители на кабинета. 
В реч в Университета в канзас 
през 1997 гуудуин разказва 
как рузвелт често участвал в 
„маратонски покер мачове” и 
веднъж годишно организирал 
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специална игра във вечерта на 
разпускане на конгреса. В тази 
игра се следвало “стриктното 
правило - в момента, в който 
говорителят на Белия дом 
обявявал разпускането, 
победител ставал този, който 
водел в играта.” 
В един от тези случаи, когато 
говорителят се обадил, “рузвелт 
бил назад,” а Финансовият 
министър хенри моргентау 
водел. “та, рузвелт отговорил 

ХАРИ ТРУМАН
В друга, често повтаряна история 
заменилият рузвелт, хари труман, 
бил прекъснат по време на покер 
игра с думите, че рузвелт е починал 
и той е новият президент. Посветен 
играч, труман наричал покера своя 
“предпазен клапан.” През февруари 
2008 в статия в The New Yorker 
Джеймс макманус отбелязва, че 
“труман е бил морски пехотинец по 
време на Първата световна война и 
е участвал в покер игри с другари, 
включително и през годините му в 
Белия дом, където играел с чипове, 
гравирани с президентския печат.” 
Наистина, труман имал на бюрото 
си надпис “Бутонът спира тук”, 
фраза произлязла от покера, от 
“buck” (по-късно наричан “button” 
- бутон), плочка, която показва кой 
е на ред да раздава. 
Вероятно най-паметният момент от 
покер играта на труман е в началото 
на август 1945. труман е на борда 
на U.S.S. Augusta, ангажиран в 
ежедневни, дълги сесии стъд с група 
журналисти по време на последните 
дни преди пускането на атомната 
бомба над хирошима. В Positively 
Fifth Street Джеймс макманус 
пише за играта, отбелязвайки, че 
един репортер (мериман смит) 
всъщност вярвал, че труман 
използвал играта, за да избегне 
контакт с държавния секретар 
Джеймс Бирнс, който според смит 
вероятно би бил против плана 
за пускането на бомбата. смит 
твърдял, че президентът ‘прави 
директна стъд обструкция срещу 
собствения си държавен секретар.’” 
коментарът на смит като че ли 
преувеличава важността на играта, 
защото Бирнс всъщност подкрепял 
решението на труман за използване 
на атомната бомба. така или 
иначе, играта спокойно е можела 
да има поне минимален ефект 
върху представянето на събитието 
впоследствие. През март 2008, в 
статия за  Card Player, макманус 
предполага, че “Tруман може да е 
използвал и отношенията си със 
‘Smitty’ (смит) и неговите колеги, 
за да получи тяхното одобрение”, 
докато решението бъде взето. 

РИЧАРД НИКСЪН 
макар да бил отгледан като 
квакер, ричард Никсън започнал 
да играе покер като млад морски 
офицер по време на Втората 
световна война и бил смятан 
за страхотен играч. според 
Дейвид спаниер, Никсън 
“възприемал играта много 
сериозно” от деня, в който 
започнал да я изучава, “макар 
да била ‘приятелска’ игра.” той 
предпочитал консервативната 
игра, обикновено залагайки 
само със силни стартови ръце (в 
draw игри), макар, че блъфирал 
в подходящи ситуации. спаниер 
говори за често цитираната 
цифра от $6000, която Никсън 
спечелил само за два месеца, 
докато служил в океана. 
Друго често споменавана 
история за покер играта на 
Никсън показва по драматичен 
начин как играта е можела да 
повлияе сериозно на хода на 
американската история. след 
войната Никсън бил окуражен 
да се кандидатира за място в 
камарата на представителите на 
сащ през 1946 и той използвал 
своите покер печалби, за да 
финансира кампанията си. 
скоро Никсън изоставил играта, 
напредвайки в политическата 
йерархия, отбелязвайки в своята 
биография по-късно, че покер 
играта му “беше някак надценена 
по отношение на моите умения 
и печалби.” той продължава с 
думите: “открих, че покер играта 
е колкото поучителна, толкова 
и забавна и печеливша. Научих, 
че хората, които имат карти, 
обикновено са тези, които говорят 
най-малко и най-меко; тези, които 
блъфират, са склонни да говорят 
по-високо и да се раздават.”
разбира се, както спаниер 
показва, когато става дума за 
“най-големия блъф на Никсън”, 
а именно Уотъргейт, на 37-я 
президент било „платено” и така 
вторият му мандат приключил 
преждевременно. Вероятно не 
е трябвало да говори толкова 
силно... 

на обаждането и се престорил, 
че се обажда някой друг” 
и играта продължила още 
два часа и половина, докато 
рузвелт не излязъл на печалба. 
тогава той инсценирал второ 
обаждане от говорителя, 
след което прекратил играта. 
Всичко било нормално до 
следващата сутрин, когато 
моргентау прочел, че конгресът 
е преустановил работа в 9:30.” 
очевидно, моргентау „бил 
толкова ядосан, че си подал 
оставката, докато рузвелт не го 
помолил да остане.”
Някои казват, че по време на 
неговите, излъчвани по радиото, 
„речи до камината” читатели не 
един път чували нещо като звук 
от розетка с чипове, макар че е 
трудно да се докаже произходът 
на тези звуци и съответно 
твърдения.
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Президенти играят покер



WSOP

колко НетипичНо само е всичко това. фиНал На световНи-
те серии по покер през Ноември. НаистиНа, след толкова 
годиНи На летНи емоции, през 2008 в сериите се прокрадНа 
едНа есеННа Нотка На промяНа, която определеНо изНеНа-
да голяма част от почитателите На покера.
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  a турНИреН Покер

ако се върнем малко назад, това 
решение (преместването на финалната маса през 
Ноември), очевидно промени много облика на 
най-голямото покер събитие на планетата и до 
този вариант на нещата се стигна след много 
дискусии и отчитане на всевъзможни фактори 

Мартин 
Хаджистойков

милионер на 22
в развитието на покера в световен мащаб и по-
специално на световните серии. мнението на 
играчи и публика, интереса към играта и стремежа 
към разнообразяване на програмата наклониха 
везните към една, за някои радикална, промяна в 
самия край на събитието, която накара много от 
нас да погледнат по различен начин на неговото 
провеждане, крайните резултати и медийното 
отразяване в световен мащаб. любопитството и 
нетърпението се изостриха, имаше много слухове 
и притеснения от рода на „какво, ако с някой от 
играчите се случи нещо междувременно”, или „кой 
знае какво може да стане дотогава с покера”, дори 
„представете си, ако не се проведе въобще”. така 
или иначе организаторите поеха риска и заложиха 





WSOP
2008
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  aтурНИреН Покер

на това новаторско решение и в месеците преди 
финала имаше много коментари, спекулации и 
очаквания, подправени с немалка доза медийно 
жужене около играчите. 

(е, разбира се с нормалното закъснение в 
суматохата около старта) и сякаш всичко 
заприлича на така познатия летен край на сериите 
във Вегас. с изключение на странната фраза 
„Деветимата от Ноември”... какво ли друго ни 
предстои да видим в развитието на играта, но сега 
сме още твърде близо до финала на последните 
серии и мислите и разсъжденията ни са насочени 
в тази посока. 
и така, като изключим паузата от четири месеца, 
финалната маса си беше все същата и около нея се 
наредиха последните оцелели 9 от първоначално 
стартиралите през юли 6844 играчи. много 
националности, млади играчи и истинска армия 
от почитатели. такава беше атмосферата в рио 
и всички тръпнеха в очакване на самата битка. 
Вероятно самите играчи са усещали възбудата 
в най-голяма степен – все пак говорим за най-
финалната от всички финални покер маси и за 
титлата световен шампион.  
отне ни четири месеца, 39 двучасови нива на игра, 
6843 елиминации и 104 ръце в директен сблъсък, 
за да коронясаме този нов световен шампион. Но 
да не започваме отзад напред, а да проследим хода 
на играта на финалната маса до самия край и да 
разберем по нещо за последните воини, на върха 
на най-високата покер крепост. 
местата в Penn & Teller Theater бяха запълнени от 
фенове, роднини и приятели, тъй като играчите 
на финалната маса имаха достатъчно време да 
организират пътуванията на всички пожелали 
да ги подкрепят. говори се, че Денис Филипс 
резервирал над 300 стаи в Rio за своите роднини и 
приятели и съответно тълпата от подкрепящи го, 
облечени в бели ризи и с бейзболни шапки на St. 
Louis Cardinals baseball беше видимо най-голямата 
в залата. При старта на играта, местата и чип 
стаковете на играчите бяха следните: 

място 1: денис филипс (26,295,000)  
място 2: крейг маркъс (10,210,000)  
място 3: илон шварц (12,525,000)  
място 4: скот монтгомъри (19,690,000)  
място 5: дарус сухарто (12,520,000)  
място 6: дейвид рийм (10,230,000)  
място 7: иван демидов (24,400,000)  
място 8: кели ким (2,620,000)  
място 9: питър ийстгейт (18,375,000) 

В крайНа сметка вСИЧКИ 
ПРИТЕСнЕнИя СЕ ОКАзАхА 

ИзЛИшнИ и макар че Не Всички 
очакВаНия се сБъДНаха, играчите 

заеха сВоите места около 
ФиНалНата маса В УречеНото Време 

и час.



  a турНИреН Покер 
чип лидерът Филипс стигна до финалната маса 
с малко предимство пред младия руснак иван 
Демидов, но се натъкна на неприятности още в 
началото на играта. стакът му пострада рано, в 
сблъсък с илон шварц и няколко ръце по-късно 
в голяма ръка срещу иван Демидов. Филипс 
лимпна under the gun и Демидов рейзна от крайна 
позиция. Филипс бързо заложи на свой ред и 
Демидов потъна в мисли преди накрая да направи 
също голям рирейз, връщайки напрежението 
върху Филипс, който плати и в крайна сметка се 
оказа, че и двамата са се разделили с по над една 
трета от своя стак, за да видят флоп 
. Филипс се замисли на флопа, преди да поведе 
с малък залог от около една четвърт размера на 
пота. Демидов бързо похлупи с all in и бившият 
чип лидер, Филипс, трябваше да мисли дали 
да плати, рискувайки участието си в турнира, 
защото, макар и с малко, Демидов го покриваше 
по чипове. след дълго умуване, Филипс хвърли 
и Демидов бетонира своята лидерска позиция 
по един изключително драматичен начин. след 
тази ръка, Филипс се срина почти до дъното на 
временното класиране по чипове. 

кели ким се добра до финалната маса с най-
малък стак между всички играчи, но успя да се 
удвои ключово от иван Демидов, с лъч надежда 
за по-добро крайно класиране. Демидов рейзна 
достатъчно преди флопа, за да постави ким all in, 
и ким плати с . Демидов бе доминиран, 
със своите , но хвана дупчен проекто 
срейт на търна, на борд . ривъра 
донесе безвредна  и ким оцеля, удвоявайки се 
от чип лидера.  

следващото удвояване бе за Денис Филипс, който 
влезе all in с , захлупвайки префлоп 
рейза на Дейвид “Chino” рийм, който помисли за 
момент, преди да плати с  и се оказа в 
по-неизгодна позиция. На борда се наредиха 

  и Филипс се удвои, излизайки 
от реанимацията. Бяха необходими повече от 50 ръце, за да стане 

факт първата елиминация на финалната маса. 
крейг маркъс се оказа „щастливецът” на когото 
се падна честта да отпадне първи, след като влезе 
all in префлоп със  и скот монтгомъри 
плати с . Директната схватка като че 
ли бе решена още на флопа, където падна 
, но следващата карта бе , което осигури 
тройка на маркъс и много добра възможност за 
удвояване. На масата имаше 
до търна, с шансове за Бродуей стрейт и след 

 на ривъра, монтгомъри хвана тази ръка 
и елиминира маркъс на девето място, който 
не получи допълнителни пари и остана с вече 
подсигурената печалба от $900,670. 
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Дейвид “Chino” рийм загуби няколко големи пота 
в началото и се оказа с най-малък стак, макар 
че успя да се удвои веднъж. той получи 

 и влезе all без колебание. Питър ийстгейт 
плати и Дейвид имаше възможност за удвояване, 
когато ийстгейт обърна . Флопът, обаче, 
не съдейства , която осигури на ийстгейт 
предимство на борд . рийм се 
нуждаеше от поп, или последователни за Бродуей 
стрейт, но  не осигури никаква помощ. ривър 

 също не донесе избавление и рийм прибра 
$1,772,650 за седмото място. 

след като стартира деня като чип лидер, Денис 
Филипс пое няколко големи удара по своя стак 
в началото и се оказа сред малките стакове. той 
успя да се удвои драматично от илон шварц и 
отново стъпи на крака и дори набра известна 
инерция. шварц рейзна прилично префлоп с 
покет дами и Филипс влезе all in oтгоре с 
. Филипс обаче си върна водачеството на флоп 

 и за след на  на търна, шварц 
остана без шансове и ривър  осигури на 
Филипс така желаното удвояване. 

Дарус сухарто се класира на шесто място 
($2,418,562), след като захлупи с all in префлоп 
рейза на скот монтгомъри с . 
монтгомъри мисли дълго преди да плати и се 
оказа в по-добрата позиция с . Флоп 

  постави монтгомъри в още по-добра 
такава и той удари нът флъш на търн , с което 
практически елиминира сухарто, който отпадна 
след ривър  в битка на двамата канадци на 
финалната маса. 
монтгомъри не се задържа дълго сред чип 
лидерите, изгубвайки голям пот срещу иван 
Демидов скоро след отпадането на сухарто. 
монтгомъри рейзна префлоп с  и 
Демидов потрети от големия блайнд. след 
минута или повече размисъл, монтгомъри влезе 
all in. Демидов плати моментално с  и 
монтгомъри се нуждаеше от помощ. На флопа 
се наредиха , с още шансове за нът 
флъш за монтгомъри.  на търна не помогна 
и след ривър , Демидов си върна лидерската 
позиция по чипове, оставяйки монтомъри на 
системи.   
 

кели ким се върна от първата почивка с 
гарантирани $300,000 в повече, след отпадането на 
маркъс и директно бутна своя стак към средата 
на масата преди флопа в пот срещу илон шварц, 
Дарус сухарто и иван Демидов, които лимпнаха 
и доплатиха малкото необходими чипове след 
all-in рейза на ким от големия блайнд. Демидов 
поведе в страничния пот на флоп  
и шварц се дръпна. сухарто плати и на търна се 
показа . Демидов пасува и сухарто направи 
същото след него, за да види ривър . отново 
последва двоен пас и Демидов показа  за 
чифт. сухарто взе страничния пот с , a 
ким скри своите карти, отпадайки на осмо място с 
печалба от $1,288,217.
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монтгомъри заложи последните си чипове 
префлоп няколко ръце по-натам с , след 
рейза на Питър ийстгейг, който плати с  
и монтгомъри удари асо на флоп 
. търна донесе  и след като Денис Филипс 
обяви, че е хвърлил шестица, ийстгейт остана 
само с един шанс. картата се оказа точно  
и с фул хаус ийстгейт елиминира монтгомъри 
на пето място ($3,096,768). тази ръка изведе 
ийстгейт на второ място по чипове, близо до чип 
лидера иван Демидов. 
играта между последните четирима продължи 
почти два часа, като повечето ръце бяха печелени 
с префлоп рейз. Накрая, илон шварц и Питър 
ийстгейт се счепкаха за последно и шварц остана 
от долния край, отпадайки на четвърто място с 
печалба от $3,774,974. ийстгейт рейзна префлоп 
с  и шварц плати. и двамата пасуваха на 
флоп   и на търна падна . шварц 
пасува, след което ийстгейт поведе. щварц плати 
отново и на ривъра падна . ийстгейт заложи 
и шварц влезе all in oтгоре с . ийстгейт 
плати лесно с ударения на ривъра фул хаус и 
шварц бе до тук. 
В края на вечерта, първоначалният чип лидер 
Денис Филипс наблюдаваше как двете млади 
европейски звезди, ийстгейт и Демидов си 
разменят водачеството. Директният двубой се 
оформи, когато Филипс отпадна на трето място 
($4,517,773) благодарение на Питър ийстгейт, 
който рейзна префлоп с  и Филипс плати. 
На флопа паднаха  и ийстгейт 
поведе с толкова, колкото заложи и преди флопа. 
Филипс помисли за момент, след това похлупи с 
all in, блъфирайки здраво с . ийстгейт 
плати моментално със своя флопнат сет и Филипс 
се нуждаеше от перфектно развитие на нещата, за 
да оцелее.  на търна прекрати агонията и след 
ривър , Филипс се отправи към публиката 
сред овациите на своите 300 фенове. 

СЛЕД 117-ДнЕвнО ЧАКАнЕ, 
Питър ийстгейт и иВаН ДемиДоВ 

заПочНаха ПослеНия ДВУБой 
В осНоВНото съБитие На WSOP 

2008. с Близки По размер стакоВе, 
ДвАмАТА зАПОЧнАхА СвОяТА 

ТИТАнИЧнА БИТКА 

турНИреН Покер

иван демидов - 79,500,000  
питър ийстгейт - 57,725,000

Няма да разказваме целия двубой между двамата, 
защото в крайна сметка всичко опира до победата.
ръка #274 бе последна на финалната маса. Питър 
ийстгейт отново доплати от бутона (както много пъти 
преди това) и иван пасува от големия блайнд. Флопът 
донесе . Демидов пасува, а ийстгейт 
заложи 1.25 милиона. Демидов плати и отново пасува 
на търн . ийстгейт не намали темпото и заложи 
още 2 милиона. след 20 секунди иван направи чек-
рейз до 6 милиона. с този залог той вече обвърза 
оставащите си чипове с пота. ийстгейт обмисляше 
своето решение около 30 секунди, след което плати. 
когато това стана, всички в залата се изправиха на 
крака. ривър . Демидов обяви all in и ийстгейт 
плати моментално. Дали това бе моментът? Демидов 
пръв обърна своите за два чифта. след него 
ийстгейт показа -- стрееееейт! 

с това всичко приключи! иван Демидов бе 
елиминиран на 2-ро място, за което получи все така 
зашеметяващите $5,809,595.

ето и  съотношението по чипове: 



ноЕмвРИ �008 www.bg.pokernews.com 1�

  a

Поздравления за иван Демидов! той ще запише 
една невероятно успешна календарна година и 
става първият покер играч в историята, участвал 
на финалните маси на главните събития на WSOP 
и WSOPE в една и съща година. със сигурност 
името му ще бъде често срещано в предстоящите 
турнири на най-високо ниво по целия свят. 

Питър ийстгейт спечели златната гривна, славата 
и наградата за първо място от $9,152,416. той 
постави също така един своеобразен рекорд 
като стана най-младия играч, печелил някога 
основното събитие, измествайки от тази позиция 
Фил хелмют, който спечели същия приз през 1989 
на 24 годишна възраст. моменти след победата, 
ийстгейт бе представен като шампиона на WSOP 
2008 и неговият Датски антураж запя песента, 
която звучеше често в залата по време на играта 
на финалната маса - „Oooba Oooba Oooba“, като 
един от най-гласовитите бе носителят на две 
WSOP гривни Джеспър хоугаард.

макар, че приятелите му се усмихваха до уши, 
ийстгейт бе тих и спокоен в моментите след 
своята победа. той стоеше там с все същият 
поглед, както по време на целия турнир. Най-
накрая, когато отиде до масата с парите, младият 
Датчанин взе две „тухли“, вдигна ги и най-после 
видяхме усмивка на лицето му. Питър ийстгейт бе 
коронясан като шампион на главното събитие от 
2008 World Series of Poker.  

Аз Съм мнОГО ГОРД и 
БлагоДаря На Всички, че 

ДойДохте, каза той, Докато се 
УсмихВаше леко И ГЛЕДАшЕ 

нОвОТО СИ БИжу. 

 
а ние сме горди, че успяхме да предадем всичко от 
този финален двубой директно от лас Вегас, макар 
и това да не беше телевизионно предаване и се 
надяваме през 2009 да бъдем там, за да направим 
играта на всички български играчи достояние на 
нашата публика, от първа ръка. квалификациите за 
WSOP 2009 ще започнат скоро. Не пропускайте шанса 
да си осигурите пътуване до Вегас и невероятни 
покер емоции с BG.PokerNews. Бъдете там! а 
дотогава, с програма от студиото... 



    2008 отминава и по традиция в края на всяка 
година столичното казино лондон организира 
голям покер турнир. за да бъдем по-точни, в 
случая по-скоро става дума за турнири... а най-
точно казано, говорим за седмицата на покера в 
софия, която се проведе в казиното в началото 
на Ноември. с 3 турнира и 2 сателита, това покер 
събитие направо можем да наречем „западен” 
покер фестивал, след проведения „на изток” такъв 
през лятото – BALKAN POKERNEWS CHAL-
LENGE. споменавам лятното събитие заради 
едно своеобразно постижение. Данчо митренцов 
от Варна, който спечели първото събитие от 
програмата на фестивала в „интера” през юли, 
отиде още по-далеч и спечели основното събитие 
на софийските „лондончани”. младеж с амбиции 
и определено добри постижения през тази година. 
като че ли тепърва предстои да видим още по-
добри негови изпълнения. с почти 30,000 евро 
печалба, пред младия покер талант определено се 
отварят нови възможности за атака. Бъдещето ще 
покаже дали дисциплината ще го изведе още по-
напред.
с така направената програма, в събитието не 
липсваха интересни моменти, а предизвикващата 
все повече интерес (макар и не толкова бързо 
колкото ни се иска) омаха, също намери място в 
схемата. ицо генов, който се усмихва на корицата 
на първия брой на списание Покернюз на снимка 
със сашо миланов, направена по време на покер 
фестивала на златните, отвя конкуренцията и 
спечели омаха турнира, което му осигури печалба 
от 4600 евро. след него се наредиха, Боян костов, 
камерън херцог и Наско георгиев.
точно така, Наско. един от редовните софийски 
„лондончани”...
„Да ти кажа организацията си беше много добра. 
Бил съм на ерт доста пъти знаеш и например в 
сравнение с Варшава, на нашите турнири беше 
два пъти по-добра организацията. те са си по кеш 

Софийската покер 
седмица през 
погледа на редовните 
„ЛОнДОнЧАнИ”

масите там добре, ама по турнирите определено 
ги биеме, не че на кеша не сме добри. хората си 
прекарваха добре при нас и първия турнир се 
напълни яко. После на омаха-та имаше около 40. 
На големия очаквахме повече, ама явно все още 
входа не е по силата на достатъчно играчи у нас, 
нали 1500 лв си е някаква сума все пак. може би 
1000-1200 лв е по-реално сега.”
Дори да е така, турнир със стотина играчи и 
награден фонд около 150 000 лева си е ама хич 
не лош турнир, като се има предвид младото ни 
покер битие. Всеки иска повече, кой не иска да 
види 7 цифри в наградния фонд например, но така 
или иначе това е нашата реалност и няма нужда 
да се надскачаме, като същевременно играта 
определено се развива с бързи темпове в България 
и всички трябва да работим за подобряване на 
условията и възможностите.
симеон „don_flo” цонев не игра в големия турнир, 
но „ми се искаше да видя повече международни 
играчи, така реклама, ако имаше нали, хора от 
гърция да дойдат, от околните страни например. 
аз не можах да играя в големия турнир, но сега 
гледам оформят се три основни покер школи в 
България – Варна, софия и Пловдив и така си 
доминират в турнирите даже, ей го сега Данчо от 
Варна спечели, Наско пък втори, тука от радисън 
други момчета на финалната маса, ицо генов и 
така...
Но си имаше нещо интересно като традиция вече 
става. „Ние си правиме единственото истински 
директно тВ отразяване на финалната маса нали 
знаеш”, продължава Наско. Докато се играе във 
VIP залата, отвън в казиното и в другата покер 
зала хората си гледат директно в реално време 
как се играе на мониторите. и смях голям, в една 
ръка имаше екшънче така и един пич плати с 
а-Q, срещу аса, ама въпреки кряскането в залата 
само той не разбра, че е срещу аса. имахме хора 
отвън да поддържат нивото на шума де, да не 
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се получават такива неща, нали да си говорят 
да си коментират няма проблем, но да не стават 
шумотевици, че пречи на играта”.
кой ли пък не се кефи на такава възможност, 
да гледа играта на живо, ама баш на живо, само 
дето играчите са в съседната зала, но това само 
настървява публиката.
според сашо миланов пък, играта все още е 
на ниско ниво – „Няма още голям брой сносни 
играчи в България”, казва той. „и пилците ще 
се броят след 2-3 години, когато повече хора се 
завъртят по големите турнири, да видим тогава 
кой колко е спечелил. иначе структурата си беше 
ок, като на ерт така дълбока, ама явно входа си е 
висок още за тука, а пък чуждите играчи гледат да 
има стойност и да е поне 3000 евро входа, като аз 
нали няма да ида да играя за под тая сума и то си е 
по средата сега тука тая ситуация”. 
Всеки си има някакво мнение, по форумите 
си говорят хората, обсъждат, всеки си казва 
болката и желанието, кое му е харесало, кое 
пък да се промени и малко по малко си расте 
покер играта и интереса към турнирите и с 
подходящи кампании и всичко съпътстващо, ще 
има все по-големи покер форуми в България. 
Но сега все още говорим за последното голямо 
покер сборище у нас и в крайна сметка ето и 
класирането на финалната маса на основното 
събитие на седмицата на покера в софия, с още 
една своебразна особеност – Варна доминира 
финалната маса и отпред и отзад. Първи отпадна 
един от покер братята тодорови от Варна 
– Пламен, а победата грабна Данчо – да, и той си 
е от Варна. Наско отсрами столицата със своето 
второ място, а ето и имената и печалбите на 
останалите герои от седмица на покера в софия:
    1 йордан митренцов      € 29,882   
    2 атанас георгиев            € 15,578    
    3 ивайло опълченски     €  8,497   
    4 цветомир кънчев          € 4,957    
    5 Пепи стоичков               € 3,541  
    6 христо генов                   € 2,832  
    7 Николай стефанов         € 1,983    
    8 мика аланен                   € 1,416   
    9 Пламен тодоров             € 1,275  
Дано турнира се е харесал на всички (е, сигурно 
е имало и недоволни, но всичко е поправимо, 
а и не на всеки може да се угоди, особено на 
онези поразени от bad beat) и се надяваме покер 
турнирите в България да стават все по-големи 
и качествени. и конкурентни, разбира се. 
очаквайте следващия покер фестивал в България!
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основно упътване за Омаха:
	 омаха е игра на „the nuts.” Вашите 4 карти ви 
дават 6 холд’ем ръце. това дава 48 ръце на маса от 
8 играчи. ако вие нямате „the nuts,” някой друг го 
има. 
	 ако има чифт на борда, твърде вероятно е 
някой да има фул хаус. Дори да имате фул хаус, 
абсолютно възможно е да не сте единствени. 
	 ако има възможност за флъш на борда, то 
някой има флъш. ако на борда има 2 карти от 
една боя, има шанс 2:1, че някой ще направи 
флъш. Не преследвайте проекто стрейт. 
	 По-ниският край на стрейта няма да спечели. 
	 сет в омаха има почти същата стойност, както 
чифт в холд’ем. Най-ниският сет е равен на най-
ниския чифт. 
	 големите залози обикновено означават големи 
ръце. 
	 готовата ръка на флопа често не е фаворит. 
	 чифт аса не е добра ръка, освен ако не е 
подкрепена с други две карти. (A-A-9-9 например 
не е добра ръка освен, ако картите не са 2 по 2 от 
една боя.) 
	 рейз, за да лимитирате броя на играчите, които 
ще влезнат в пота, рядко работи. 

Омаха екипировка 
за спешни случаи

Само за Омаха High 
	 Най-добрата стартова ръка е с 4 карти за 
стрейт. Да са 2 по 2 от една боя е добре, но 
помнете, че нът флъша е често някъде там. 
	 Флъш с две помощни карти на търна и ривъра 
е много по-ценен от флопната проекто ръка за 
флъш. 
	 ако има 3 карти за стрейт или флъш, тогава 
сет-а е проекто ръка.
 
Омаха High/Low 
	 играйте за целия пот. Не преследвайте проекто 
ръка, която ще ви донесе само половината пот 
освен, ако пот шансовете не са астрономически.
	 само с A-2 или A-x от една боя, не си заслужа 
да платите; тези карти трябва да са подкрепени от 
други, иначе не си заслужават риска.
	 Ниските карти се ценят от повечето играчи. 
стрейт до 5 или друг нисък стрейт, често се 
появяват. Не си мислете, че вашият висок чифт, 
или тройка са достатъчни за спечелване на 
половината пот. 
	 много експерти подсказват, че не трябва да 
играете, освен ако нямате асо. В резултат на това 
много играчи вярват, че си струва да играят с асо. 
	 ако на флопа има 2 по-високи карти от осем, 
а вие имате приемливи високи карти, трябва да 
направите залог или рейз, за да елиминирате 
играчите, които преследват ниските си проекто 
ръце. 
	 ако няма ръка, която може да направи ниска, 
тогава най-високата ръка прибира целия пот.

раНо или късНо, това се случва На всеки. НатисНали сте 
грешНия бутоН, или сте се объркали в лобито. поради ка-
квато и да е причиНа, когато първите карти са раздадеНи 
вие виждате 4 карти вместо 2. сега сте заседНали в омаХа 
турНир с два вариаНта: да се откажете, или да се опитате 
да Направите всичко, което е по силите ви. ето едНо кратко 
ръководство, което Набързо може да ви подскаже Някои 
важНи Неща. то Не е предНазНачеНо да ви Направи омаХа 
играч, Но ще ви позволи да се запозНаете в Някаква степеН 
с играта и с малко късмет може да спечелите Нещо още На 
старта.

jbharshaw

омаха е игра, В която ИСТИнСКОТО 
РАзвИТИЕ нА РъКАТА Е СЛЕД 

фЛОПА. мНого играчи ВижДат ФлоП 
и После ПреслеДВат ръката си До „THE 

NUTS.”
рейз преди флопа трябва да се прави с цел 
извличане на по-голяма печалба с много силни 
ръце. ако флопът не ви пасне, тогава незабавно 
се откажете от ръката си. и накрая, не играйте за 
половината пот освен, ако пота не е много голям.



душа на войник

Heart of a Gambler, Mind of a Hustler, Soul of a Warrior или казано на български - сърце 
на комарджия, разсъдък на мошеник, душа на войник!  
какво е необходимо, за да бъдеш комарджия? Първо трябва да имаш сърце на 
комарджия, трябва да ти е в кръвта, иска се нещо специално, за да може да заложиш 
всяка монета на това, което вярваш, че е правилният ход, за да те направи победител 
на масата и в живота.  
 
Не трябва да изпитваш страх, страх от загубата, защото трябва да вярваш, че ходът, 
който предприемаш е правилният и ако не е, трябва да вярваш, че може да се върнеш 
в играта отново, ако загубиш и че ще си в състояние да живееш с това решение. 
Понякога трябва да платиш с всичко, което имаш, знаейки, че шансовете не са на твоя 
страна, но с вярата, че може да спечелиш.  
 
трябва да имаш разсъдъка на мошеник, мошениците винаги мислят как могат да 
направят пари, как могат да вземат пари. трябва да имаш манталитет на мошеник, за 
да си създадеш система за взимане на парите и манталитет на мошеник, за да знаеш 
как да вземеш парите. според някои, това качество ти е в кръвта... или го имаш, или го 
нямаш.  
 
сърце на комарджия, ум на мошеник, и душа на войник, това са нещата, които са 
нужди, за да бъдеш истински комарджия.  
 
Нужна ти е душата на войник, войник, който никога не се предава и се бори до край, 
независимо от това колко малки са шансовете му за оцеляване. трябва да имаш страст, 
когато играеш играта, независимо какво използваш, за да го направиш, без значение 
каква игра играеш, ти трябва да го правиш със страст.  
 
можете ли да вземете всичко, което имате и да го заложите наведнъж, което ще ви 
докара толкова много пари, че ще промени коренно живота ви? аз мога! 

сърце на комарджия,

разсъдък на мошеник, 

Лойд 
Комарджията
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БAрак оБама  
обича да играе 
покер
гласовете са отброени и резултатите са налице. Барак обама ще бъде следващият президент на 
съединените американски щати. На тези избори бяха решени и много други битки за конгреса на 
сащ. и макар в общия контекст да бяха поставени на дневен ред много и различни проблеми докато 
американците даваха своя глас за предпочитания от тях кандидат, в конкретния случай, макар той да 
няма приоритета на икономиката или националната сигурност, ще говорим за покер. така или иначе, 
4-ти Ноември, 2008 е един позитивен ден за покер индустрията и нейните приоритети.

освен изключително важното и историческо издигане на Барака обама за президент на сащ, което по-
никакъв начин не следва да бъде омаловажавано тук, американците всъщност издигнаха и един покер 
ентусиаст, който да заеме своето място в Белия Дом.

често се споменаваше, че по време на своята двугодишна кампания за президент, обама, като сенатор 
от илиной, е участвал в регулярна покер игра след работно време. макар нивата да били сравнително 
ниски, той възприемал покера сериозно, като фокусиран, конкурентен играч със солидна и стабилна 
игра. ще бъде погрешно да се каже, че през последните две години той не е имал време да играе много, 
но мисълта за регулярна покер игра в Белия Дом дава повод за усмивки на покер играчите навсякъде.
едно отклонение. По време на кампанията на обама, професионалните покер играчи Даниел Негреану 
и Фил айви си взели почивка от 2008 World Series of Poker, за да участват в кампания за набиране на 
средства в лос анджелис за кандидата. По време на специалната поздравителна част от вечерта, когато 
Негреану приближил обама за снимка, кандидатът за президент посочил Негреану и казал, “теб те 
познавам!” той казал и на сътрудник по кампанията, че Негреану и айви са там и след това се обърнал 
към Heгреану с думите, “играхме покер вчера вечерта.” Не само, че Барак познава покер играчи като 
Негреану и айви, но все още намира време за някоя и друга покер игра по време на кампанията.
струва си  също така да се отбележи, че той поддържа законопроекта Nevada Congresswoman Shel-
ley Berkley  за проучване на покер игрите. името му обаче не е в списъка с подкрепящите този 
законопроект. В миналото, обама също наричаше интернет “Дивия запад на незаконните дейности,” но 
с подкрепата си за законопроекта на Berkley, в комбинация с любовта му към покера, има индикации, че 
той ще бъде отворен към позитивно и прогресивно мислене по отношение на регулирането на онлайн 
покера, ако това влезе в полезрението му. 
 „когато беше млад политик в своя роден щат илиной, Барак обама изигра картите си правилно. той 
има каменно лице, добавя сенатор тери линкс, който организира седмични покер игри в дома си. „той 
не остава в ръце, ако не смята, че има шанс да ги спечели.’
за обама, линкс казва още:
“Барак не е от онези глупави комарджии, които си мислят, че в средата ей така отникъде ще се покаже 
някаква магическа карта. той е конкурентен в политиката, както и в покера. едва ли би се впуснал в 
нещо, без да има предначертан курс.”
и така, има ли покер обществото своя президент? ще застане ли Барак обама зад онлайн покер 
гилдията, която днес се чувства като на самотен остров благодарение на някои политици (не само 
републиканци)?  Вероятно не. Не и в буквалния смисъл. Но едва ли нещата ще останат в сегашния си 
вид. При всички случаи трябва да се работи сериозно в посока на регулиране на игрите и създаване 
на сигурна и благоприятна среда за всички, които се интересуват, или живеят от тях и за тях. а дали 
ще има покер игра в Белия Дом; и това е не по-малко интересно. Но интересни неща предстоят много. 
Покер също.  



Покер 
терминология
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Come Over the Top 

да покачите залога направен от друг играч с 
няколко пъти по-голям залог. 

Calling Station 

пасивен и по-освободен тип играч, който не 
рейзва много, но плаща постоянно на всякакви 
карти. този тип играчи блъфират по-рядко.

Edge Shot 

залог направен от позиция, в която сте с пре-
димство (крайна позиция). 

Family Pot 

раздаване, в което участват почти всички иг-
рачи на масата.

Grinder 

1. играч, който гледа на часовете прекарани 
в игра на покер, като на работа. 

2. полу-професионален играч, който прави 
повечето от парите си с игра на покер, въпреки 
че не прави много пари. 

употреба: grinder-ите играят в стил “скала” 
(rock). често тези играчи могат да побеждават 
на ниските и средните нива, но не могат да се 
справят на по-високите или да правят повече 
пари там.

Покер учИлИще 

Kojak 

ръка, която се състой от поп и вале - k-J. 

Maverick 

това е наименованието на покет ръката вале 
и дама J-Q. 

Nailing 

техника на измамници, с която те чрез нокът 
или чрез предмет маркират карти. 

On The Come 

ситуация, при която играч все още няма за-
вършена ръка и се надява на определени карти, 
за да направи такава. 

Ragged 

флоп (или въобще общите карти на масата), 
които не са от полза за участващите в раздава-
нето. флоп от типа Jd-6h-2c би изглеждал по този 
начин (ragged). 

Underdog 

играч или ръка, която математически не е 
фаворит за спечелване на пота. Например ако на 
флопа имате 4 карти за проекто флъш не сте точ-
но 2:1 „underdog”, за да направите вашия флъш 
до ривъра (което означава , че ще правите флъш 
в около един от три пъти). 
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  a турНИреН Покер

PokerNews Cup Alpine

BG.PokerNewsосвен шанса да покажат таланта 
си в турнир от световна класа, играчите ще 
могат да се насладят на алпийския ски сезон и 
туристическите маршрути и атракции в курорта. 
ски, сноуборд, а защо не и найлон (мдааа колко 
хубаво беше, когато се пързаляхме с найлони по 
дупе като малки) и каквото ви още душа иска.  

играчите определено няма да скучаят извън покер 
масата, защото Pokernews предлага много повече 
от покер. страхотни партита, масажи, сПа 
процедури, голф и още много други забавления 
ще допълват покер преживяванията на всички 
„покер алпийци”. това просто няма да бъде един 
обикновен покер турнир, а седмица на забавления 
и къде ще си угодите най-добре ако не там, още 
преди да е дошло лятото. Да не забравяме и каква 
страхотна бира има в австрия – зимата си е зима, 
ноооо бирата си е бира. а само бира да е – ще има 
всичко. и много, много покер. за всеки.

заглавието На статията едва ли ви говори Нещо коНкретНо, 
Но елате ведНъж и повече Няма да се чудите за какво става 
въпрос. PokerNews обявява с НевероятНо удоволствие, че 
второто издаНие На PokerNews cuP в австрия, което стар-
тира през миНалата годиНа става още по-голямо и мНо-
го по-атрактивНо покер събитие. Новото име е PokerNews 
cuP aLPiNe 2009, а Новото място – австрийските алпи... и по-
коНкретНо петзвездеН луксозеН спа Хотел с Някои от Най-
забележителНите гледки в цяла европа. разбира се, ще има 
мНого сателити и пакети за спечелваНе в мНого оНлайН 
покер зали, затова следете редовНо Нашата иНтерНет стра-
Ница На адрес bg.PokerNews.com където скоро ще има мНо-
го иНформация за мястото На събитието, турНирите, струк-
турите, вариаНтите за класираНе и пътуваНе до това райско 
кътче, както и повече сНимки и детайли за всички услуги и 
възможНости, които ще бъдат На ваше разположеНие. 
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Date Time Event Tournament Cost (Buy-in + Entry Fee)

21 Март, Събота 19:00pm 1 No Limit Holdem Welcome Event €100+€10 

22 март Неделя 19:00pm 2 No Limit Holdem w/rebuys €50+€5/€50 rebuys

23 март понеделник 19:00pm 3 No Limit Holdem w/bounties €100 + €10 

24 март вторник 19:00pm 4 Pot Limit omaha €270+€30

25 maрт сряда 19:00pm 5 High rollers Pot Limit omaha €10,000+€100

26 maрт четвъртък 19:00pm 6 NLHE Main Event Day 1 €1375+€125

27 Maрт Петък 16:00pm 6 NLHE Main Event Day 2 €1375+€125

27 maрт петък 19:00pm 7 No Limit Holdem €100+€10

28 Maрт Събота 14:00pm 6 NLHE Main Event Final Table €1375+€125

28 maрт събота 19:00pm 8 Farewell No Limit Holdem w/rebuys €100+€10/€100 rebuys 

 
 

 
и не забравяйте, ще има много, ама много 
фрийроли и сателити за играчи на PokerNews и 
вие ще имате много да разказвате, ако спечелите 
един от тях. Но преди да разказвате, станете част 
от приказката. очакваме ви на върха на алпите!

като заговорихме за покер 
ето и график на турнирите в програмата на събитието
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Полу-блъф е залог или рейз с проекто 
ръка, който върши работа при комбинация от 
два фактора. В идеалния случай, опонентът ви ще 
пропусне и вие ще приберете пота с нищо, но ако 
той плати, все още имате шансове да спечелите 
ръката. 

Главното оръжие 
на агресивния 

покер играч – 
полу-блъфа

това, което имам предвид е, че тези проекто ръце 
са дори по-силни, отколкото изглеждат и вие 
трябва почти винаги да ги играете агресивно. 
Дори ако сте само срещу един опонент с вашия 
36% шанс, това се комбинира с възможността той 
да пропусне тук и точно това прави полу-блъфа 
толкова силна игра. 

Защо полу-блъфът е толкова важен?
Представете си гледната точка на опонент, който 
се опитва да разчете вашата игра. ако той знае, 
че вие рейзвате само с голяма ръка, той ще вземе 
правилното решение в повечето случаи. той ще 
се отдръпне, освен ако не е сигурен, че ви бие. 
ако разбере обаче, че голям залог е по-трудно 
предвидим и може да е направен със стабилна 
ръка или с полу блъф, значи сте постигнали една 
от най-големите цели в покера. Да предизвикате 
вашия опонент да направи грешка. той не само ще 
хвърля по-добрата ръка понякога, когато полу-
блъфирате, но и ще плаща по-често, когато вие 
играете с по-добрата ръка. 
това е едно от най-големите предимства на 
агресивната игра – ще получавате много повече 
отпор на силните си ръце.

Подготвяне на добър полу-блъф. 
както и при блъфа, вие трябва да подготвите своя 
полу-блъф така, че вашият опонент да ви повярва. 
ключът към успеха тук е, да залагате на ръката си, 
все едно, че тя е силна. 
Нека разгледаме ситуация, при която сте платили 
рейз от големия блайнд с A10 пики. стигате до 
флоп от QJ2 heads-up, с две пики. лесно разгадаем 
играч би заложил на тази проекто ръка, но би 
пасувал със силна ръка, надявайки се на чек-рейз. 
ако опонетнът му е наблюдателен и забележи 
това, той несъмнено ще вземе правилното 
решение и няма да допусне грешка. 

гледайте Най-добрите покер играчи по телевизията и ще ви 
бъде трудНо да откриете Някой, който да Не играе агресив-
Но. агресията е ключът към успеХа в Холд’ем в арсеНала На 
всеки агресивеН покер играч има оръжие, НаречеНо полу-
блъф /semi-bLuFF/. 

Stuart Rutter

Погледнете на това по следния начин. ако имате 
проекто нът флъш и отворен проекто стрейт, 
имате 55% шанс да спечелите пота. това означава, 
че средно 55% от парите отиващи в пота се 
връщат при вас. Бихте предпочели опонентът ви 
да пропусне, но ако той плати или рейзне, вие 
инвестирате само 50% в пота, от които взимате 
55% 
Да речем, че имате проекто нът флъш в троен пот. 
ако двама платят вашия рейз (инвестицията ви 
тук е общо 33%), вашия 36% шанс да направите 
флъш означава, че играта ви е оправдана. 

отНачало е трУДНо Да сВикНете с 
иДеята, че ТРяБвА ДА РЕйзвАТЕ 
С ПРОЕКТО РъцЕ. Не са ли тоВа 

ръцете, с които ПРОСТО ТРяБвА 
ДА ПЛАщАТЕ? 
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  aПокер учИлИще
Вместо това, ако флопнете проекто ръка, играйте 
за чек-рейз. това е игра, която повечето играчи 
биха отдали на по-силна ръка. Не прекалявайте 
с чек-рейза обаче, особено ако не бихте го 
направили и със силна ръка. 
една интересна техника, която може да 
направи ръката ви да изглежда още по-силна е 
двустепенния блъф. идеята е, че правите малък 
чек-рейз на флопа, може би дори толкова малък, 
че опонентът ви да плати лесно и след това да 
продължите със стабилен рейз на търна. залогът 
ви на флопа има за цел да подсили вашия блъф на 
търна.
още по-силна игра е тройния блъф. Добър играч 
може да реши на флопа, че ще залага и на трите 
етапа, чак до ривъра, дори да пропусне. от една 
страна, залогът на ривъра е абсолютен блъф с 
нищо, но всъщност като цяло е част от полу-
блъфа. ако смятате да блъфирате накрая с нищо, 
това всъщност е най-добрия сценарий, защото 
блъфът ви е подкрепен от силата, която сте 
показали на предишните етапи в ръката. 

Блъфиране, за да се нагласите по игра-
ча. 
изявления като „опонентът ви ще оцени чек-
рейз като по-силна игра“ са валидни за доста 
играчи. развивайки играта си, ще се научите да 
разгадавате стила на определени играчи и да 
настройвате играта си подходящо.  
ако играч изглежда притеснен от залаганията на 
останалите, то не се колебайте да използвате това, 
за да правите полу-блъфове.

има обаче и група играчи, за които е вярно 
обратното и срещу които трябва да внимавате с 
тези дълбоки блъфове. Някои играчи намират за 
все по-трудно да хвърлят ръката си, след като вече 
са сложили повече чипове в пота. те са от типа 
играчи, който бих описал като eмоционален и се 
закачат прекалено силно за пота, след като вече са 
инвестирали стабилно в него. 

Удължаване на полу-блъфа
Най-подходящото време да направите полу-блъф 
е, когато имате проекто стрейт или флъш, но може 
да бъде ефективен ход и когато ударите нисък 
чифт на борда. Например, ако на флопа паднат 
A-10-5, може да усетите известна несигурност у 
своя опонент и да решите да го рейзнете на свой 
ред, с 6-5. това ще го затрудни във взимането 
на решение с покет чифт или дори слабо асо и 
той може да се откаже. ако не се откаже, вие 
разбира се имате шансове. това са петте карти, 
които биха ви донесли два чифта или тройка. 
Поради факта, че имате по-малко оправящи 
ви карти (запомненте, 5 карти са 20% шанс от 
флопа), трябва да усетите, че има сериозен шанс 
опонентът ви да се откаже. 

срещУ мислещ играч, ТРОйнИя 
БЛъф Е СТРАхОТнА ИГРА, 

защото той ще Ви Помисли за ПО-
СИЛЕн ОТКОЛКОТО СТЕ, Всеки 

Път когато залагате.
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  a турНИреН Покер

класирайте се до 9-то място в произволен 
ежедневен фрийрол и имате шанс да спечели-
те място за седмичния $1000 финал „уваличи 
баланса си“. всички нови играчи в betfair покер 
ще имат шанса да играят в седмичния фрийрол 
финал, като първите 100 играчи ще си разпре-
делят парична награда. 
и това ако не е шанс! друга възможност за 
бързо увеличаване на баланса са ежедневните 
турнири с допълнителни награди (daily added 
value tourneys). buy-in за 10c, като до $25 се 
прибавят към наградния фонд! 
Финал „Увеличи баланса си“ - $1000 Bankroll 
Booster Freeroll Final
Участие: първите 9 играчи от ежедневните 
фрийроли за ‘bankroll booster’ и всички нови иг-
рачи в betfair покер, които се регистрират през 
тази седмица. 
Кога: всяка сряда от 21:30 (българско време) 
Награди: първите 100 финалисти получават 
кеш.
Ежедневни фрийроли за Bankroll Booster
Участие: всички играчи на betfair покер 
Кога: всеки ден от 13:30, 16:30, 19:30, 21:30 и 
01:30 (българско време) 
Награди: първите 9 от всеки фрийрол преми-
нават във финала за седмичния $1000 bankroll 
booster.
Ежедневни турнири с допълнителни награ-
ди
проверявайте редовно лобито с mtt и sNg 
турнири (NLH & PLo), където ще предлагаме 
турнири с buy-in от 10c до $25! 
1 x всеки ден $1 NLH $25 added Freezeout 
5 x всеки ден $0.25 NLH $5 added Freezeout 
5 x всеки ден $0.10+r NLH $5 added rebuy 
1 x всеки ден $1 PLo $25 added Freezeout
единични маси с 9 места за само $0.11!
========================

Над 70 гараНтираНи турНира 

betfair покер иска да ви предостави най-добри-
те оферти за покер турнири в интернет – ето 
защо ви предлагаме над седемдесет гараНти-
раНи (gtd) турнира всеки ден! 
Какво е гарантиран турнир? 
гарантираният турнир има минимален награ-
ден фонд и дори ако тази сума не се покрие 
от броя на играчите, betfair покер допълва 
наградния фонд и покрива разликата. а това 
означава, че нашите играчи получават неве-
роятни промоции срещу първоначална малка 
входна такса.
Колко големи са гарантираните турнири? 
звездата всеки ден е гарантиран $16 000 тур-
нир. Но истински големите пари са в неделните 
гарантирани турнири.
Само големите ли играчи могат да играят в 
гарантирани турнири? 
естествено, че не! ежедневните ни гарантирани 
турнири предлагат разнообразие от стартови 
цени от малки входни такси от само $5 до $500 
за големите акули, като така играчите при нас 
могат да спечелят гарантирания фонд незави-
симо от броя на участниците.
Кога мога да играя в гарантиран турнир? 
пълният списък с гарантирани турнири е по-
сочен в лобито на betfair. турнири с различни 
гарнатирани суми се предлагат всеки ден, като 
сумите варират от $300 до $100 000.
гарантирани турнири за големи играчи:

Betfair ви дава шанс да направите първите си стъпки в покера - реален 
кеш баланс, без да похарчите дори цент. Всяка седмица 100 играчи ще по-
лучават кеш в сметката си, без да харчат дори цент.

ТУРНИР КОГА BUY-IN
$55 000 GTD Всяка неделя от 21:05 българско 

време $390+$10

Ежедневен $5000 Deep Stack 
Regular

Всеки ден от 21:45 българско 
време

$55+ $5
ОЧАКВАНА ПЪРВА НАГРАДА: 
$1500

$16 000 GTD
ВСЕКИ ДЕН ОТ 22:15 българско 
време – НЕ СЕ ПРОВЕЖДА В 
ПОНЕДЕЛНИК И ПЕТЪК

$150 + $9
ОЧАКВАНА НАГРАДА: $4800

Annette_15’s $20 000 GTD Всеки петък от 21:30 българско 
време $202+$10

Kunku Wap’s $20 000 GTD Всеки понеделник от 21:30 
българско време $202+ $10
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ако започнем по реда на разглеждане 
на факторите от втората статия на тази поредица, 
ето как биха могли да изглеждат нещата от 
обратната страна:

1. Колко играчи има на масата – какво 
пропускаме, ако не отбележим този факт? толкова 
ли е важно да знаем колко опоненти имаме? 
Всъщност, бидейки в началото на този списък 
от фактори, които разгледахме, този елемент от 
играта е ключов и дава насоки за разглеждане 
на други последващи фактори. ако не обърнете 
внимание на броя на играчите в ръката, вие 

Мартин 
Хаджистойков

В Миналата Статия Ви обърнах По-Подробно ВниМание на факторите, С които Малко или ПоВече СледВа да 

Се СъобразяВате, когато играете Покер, като С тази Поредна Порция Покер изСледВания иСкаМ да акцен-

тираМ Върху обратната Страна на нещата – какВо губите, като не Се оглеждате наоколо или ПодценяВате 

значението на факторите. като цяло, от ПраВилното обработВане на голяМото количеСтВо инфорМация 

ВъВ ВСяка една Ситуация заВиСи ПредСтаВянето Ви на Покер ПоПрището, Макар че В началото на Вашите 

Покер ПодВизи тоВа най-Вероятно няМа да е от Приоритетите В играта Ви или Поне Може да не изглежда 

така Важно или значиМо. еСтВеСтВено, ВСеки СаМ ПреценяВа как да играе и как да разВиВа играта Си, но и 

В Покера, както и В жиВота, ще СПечелите ПоВече, ако наПраВите По-Малко грешки. като гоВориМ за греш-

ки, нека наПраВо разгледаМе какВи грешки Може да доПуСнете, ако игнорирате значението на факторите 

и елеМентите В една Покер игра. 

автоматично пречите на преценката си с какъв 
набор стартови ръце е подходящо да играете в 
определена ситуация, което от своя страна може 
да доведе до взимането на неправилни решения, 
въвличащи ви в ситуации, в които успехът ви е 
поставен под съмнение. ако не се съобразите с 
броя на играчите, рискувате също така да не се 
окажете в състояние да прецените кой с какви 
карти би играл, особено ако останалите са взели 
предвид броя на играчите като фактор. иначе 
казано, ако се опитвате да преценявате картите 
на някой от опонентите си, който се съобразавя 
с броя на играчите за разлика от вас, рискувате 
да изгубите представа за кръга стартови карти, 
които той ще избере в определена ситуация, 
отчитайки срещу колко опоненти играе. Броят на 
играчите не е фактор, който има отношение само 
към стартовите ръце. отиграването на определена 
ръка е също тясно свързано с броя на играчите на 
масата. При повече играчи в ръката, например, 
следва да внимавате с агресивното си поведение, в 
противен случай рискувате сериозен отпор, което 
бихте си спестили, ако не пренебрегвате този 
основен фактор.  
 
 

Покер СтратеГИя

АнАТОмИя нА ПОКЕРА 
Бр. 3: Значението 
 на факторите. Част 2.
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2. Какъв е вашият стак в сравнение с 
блайндовете – ако това не е някаква отправна 
точка за вас по отношение на играта ви, ето какво 
губите: 

3. Колко големи са стаковете на останалите 
играчи – може би изглежда някак очевидно, 
но този фактор е донякъде по-лесно обясним 
и сравним с житейските ситуации. ако по 
някаква причина не обърнете внимание, че 
след като сте заложили определена сума и на 
ход е играч с 5 пъти по-голям стак от вашия, 
не се учудвайте, ако той плати лесно, макар и 
с посредствена наглед ръка. като пропускате 
да отбележите големината на неговия стак, вие 
загубвате възможност да прецените с какви 
ръце би играл опонентът ви. аналогично, ако 
пуснете на пазара определен продукт, докато 
фирмата ви е още млада и нерезработена, без да 
сте си направили труда да проучите съответната 
пазарна ниша, може да се изненадате неприятно, 
ако впоследствие откриете, че голяма и 
утвърдена фирма вече предлага подобен, може 
би дори по-добър продукт от вашия, и то на по-
конкурентна цена. 



АнАТОмИя нА ПОКЕРА 
Бр. 3: Значението 
 на факторите. Част 2.

ако например имате на разположение 1500 
чипа при блайндове 200/400 и качите залога 
на 800, ако загубите заложените от вас 800, 
оставате с чипове равни само на два големи 
блайнда и не ви остават много възможности 
за игра. В конкретния пример очевидно губите 
почва под краката си след непремерения си ход 
вследствие на това, че не сте се съобразили със 
съотношението между вашия стак и блайндовете. 
В друг пример, пренебрегвайки този фактор, 
може да не се окажете в състояние да определите 
какво цели опонентът ви с определен ход, ако 
не обърнете внимание на съотношението на 
неговия стак към големината на блайндовете. 
Пропускането на този елемент ограничава и 
преценката ви за набора от стартови ръце, с 
които да играете, както и избора на подходяща 
позиция за съответните ситуации. като цяло 
всички фактори, за които говорим тук, са тясно 
свързани и преплитането им може да бъде много 
сложно, но точно това успешно преплитане 
дава онзи правилен микс от преценки, който е 
необходим за успеха ви по покер масите.  
 

СъОТнОшЕнИЕТО мЕжДу 
вАшИя СТАК И БЛАйнДОвЕТЕ 

Е вЕЛИЧИнА, която слеДВа 
Да оПреДеля Вашите ДейстВия 
ПреДи и слеД ФлоПа. ако Не се 

съоБразяВате с тоВа съотНошеНие, 
рискУВате НаПример Да НаПраВите 

НеПремереНи залози, КОИТО 
ДА ДОвЕДАТ ДО ЛОшИ 

ПОСЛЕДИцИ. 

ако ПроПУскате фАКТОРА зА 
РАзмЕРА нА СТАКОвЕТЕ, 
ОГРАнИЧАвАТЕ СъщО И 

ПРЕцЕнКАТА СИ за тоВа с какВо 
НастроеНие Биха играли ДрУгите 

(което е от изключителНо зНачеНие 
В Покера и ще БъДе оБект На ПоДроБеН 

аНализ В Някоя от слеДВащите 
статии) и КАКвИ РЕшЕнИя 

БИхА взЕЛИ, АКО САмИ СЕ 
СъОБРАзявАТ С ТОзИ ЕЛЕмЕнТ 

ОТ ИГРАТА.
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4. Какви залози са направени, преди да 
дойде вашият ред - ясно е, че останалите на 
масата няма да играят по вкуса ви или поне в 
повечето случаи ще бъде така. затова, за да бъде 
играта максимално по вашия вкус, трябва да се 
постараете да я направите такава. Действията 
на играчите, преди да дойде вашият ред, са 
фактор, който директно оформя развитието на 
една ръка. ако вие не си спомняте как точно 
някой от опонентите ви е играл на определен 
етап от ръката, със сигурност ще повлияете 
на преценката си в хода на раздаването. един 
пример в тази насока е конкретно размерът на 
самия залог. ако вие не си спомняте или не сте 
отчели важността на рамера на залога на вашия 
опонент на определен етап, ограничавате силно 
възможността да прецените каква е целта на 
този залог. В частност, ако например на търна 
има възможност за образуване на фул хаус, но 
преди флопа вашият опонент е бил пасивен, 
може евентуално да заключите, че агресивният 
му ход на търна цели да ви убеди в наличието 
на силна ръка, която реално вашият опонент не 
притежава. 

като не се съобразите или не наблюдавате 
залозите на опонентите си преди вас, рискувате 
въобще да не се окажете в състояние да направите 
адекватна преценка на тяхната игра, особено при 
тежки ситуации, които изискват обратен анализ 
на хода на ръката към съответния момент.  

5. Какви са шансовете в пота – Дойдохме 
все пак и до математиката и картите и те в 
никакъв случай не са фактор, който следва да 
пренебрегваме. акцентът в тези статии е върху 
това, да не отчитаме само тях като фактор. 
разбира се, че трябва да се съобразявате с 
картите си, защото трябва да сте с състояние да 
преценявате оставащите ви шансове. ако не го 
правите, играейки само с чувство или усещане, 
най-вероятно също ще имате сериозен успех 
(макар че особено в началото на играта ви това 
няма да е чувство, а машинално желание да 
завършите ръката или да дочакате определена 
карта), но губите реално преценка за оставащите 
ви шансове, което в много ситуации може да се 
окаже фатално. шансовете са един от обектите 
на много покер стратегии, което е доказало 
важността им като фактор в покер игрите. 

ВиНаги има ВероятНост ПреДи 
ФлоПа оПоНеНтът Ви ДА Е ИГРАЛ 
зАБЛужДАвАщО СъС СИЛнИ 

КАРТИ, Но В голям ПроцеНт от 
слУчаите тази тактика ще се оБърНе 

срещУ Него.

това е като да не се съобразите с шансовете, 
които имате, за да изпреварите навреме голям 
камион, съобразно възможностите на вашата 
кола, в трудна ситуация на пътя. и в покера 
игнорирането на шансовете като елемент от 
играта може да ви коства всичко и за съжаление 
честото несъобразяване с този фактор води 
точно до такива последици. Пример тук е 
типичната ситуация, при която вашият опонент 
е заложил всичко в пота, да речем, на търна и с 
една карта, която остава да бъде раздадена, вие 
следва сериозно да се съобразите с оставащите 
ви шансове, преди да платите или да се откажете, 
особено ако стакът ви е по-малък или съизмерим 
с този на опонента ви.  
 
 

ПроПУскайки ВъзможНостта 
Да се оПитате ДА ИзЧИСЛИТЕ 

шАнСОвЕТЕ нА ОПОнЕнТА СИ 
НаПример, глеДайки  

само Вашите соБстВеНи карти, 
СИЛнО ОГРАнИЧАвАТЕ 

ПРАвИЛнАТА ПРЕцЕнКА зА 
ИГРАТА му На оПреДелеН етаП  

от ръката. 
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6. Каква е позицията ви на масата след 
флопа – с този фактор е най-добре да се 
съобразите предварително. ако не го направите, 
рискувате да се окажете в неочаквано за вас 
положение след флопа. Например: Намирате се на 
малкия блайнд и преди флопа имате почти крайна 
позиция. трябва да платите покачения преди вас 
залог, но го правите машинално, съобразявайки 
се само с картите, които държите. Флопът идва и 
тук нещата се променят. Първият ход е ваш и се 
оказва, че на флопа няма подкрепа за вас. Налага 
се да играете преди другите, което може да им 
даде важна информация за вашите намерения. за 
да избегнете това, не само в случаите, в които се 
намирате на споменатата позиция, съобразявайте 
се на каква позиция ще бъдете след флопа и в 
комбинация с останалите фактори направете 
своя ход. ако не помислите за позицията си 
след флопа, може да изиграете ръка, с която, ако 
този фактор беше в полезрението ви, нямаше 
да играете. Несъобразяването с позицията след 
флопа има разбира се и пряка връзка с големината 
на стака ви, защото това е факторът, който пък 
ще обуслови евентуалния ви залог или пък вашия 
пас. Не пропускайте този важен момент от играта, 
защото тя не се изчерпва само със стартовата ви 
ръка преди флопа.  
 
 
7. Какви са вашите карти – какво пък 
може да ми се случи, ако не отчитам силата 
на ръката, която ми е раздадена? или нейната 
посредственост съответно... Не случайно 
поставям картите на последно място като 
фактор в играта. идеята е да се опитате първо 
да се огледате и да видите какво става около вас 
и какво правят другите, преди да се вглъбите 
в картите си или в това, което според вас те 
отразяват като възможности в определен момент. 
ако не отчитате тези възможности и играете 
само защото картите по някаква причина 
ви харесват в комбинацията, в която сте ги 
получили, автоматично загърбвате останалите 
фактори и стеснявате силно възможностите си 
за реална преценка на ситуацията. При повече 
играчи в ръката картите, разбира се, имат съвсем 
различно значение, но отново се връщаме към 
онзи заплетен микс от елементи и фактори, който 
прави играта успешна. 

опитвайте се да не реагирате по какъвто и 
да било начин, особено ако получите такава 
ръка. В противен случай рискувате да снабдите 
опонентите си с ценна за тях информация. 
Внимавайте и с привидно силните ръце, които ви 
изкушават, когато имате повече налични чипове. 
съобразявайте се с останалите фактори и не 
оставяйте картите да решават вместо вас.  
 
 

НегатиВНо ВлияНие Би могло Да 
окаже и ПреДоВеряВаНето – нЕ СЕ 

уСПОКОявАйТЕ ОТ ПО-СИЛнИТЕ 
РъцЕ, Било то ПреДи или слеД 

ФлоПа.

В следващите статии ше продължа да разглеждам 
покер играта от различни гледни точки, 
наблягайки на различни нетрадиционни насоки 
като настроенията, усещанията и силата на 
психиката в развитието на един покер играч, 
както и на различни стратегии, които не са 
конкретно свързани с картите или тяхното 
директно значение. за всичко, което ви 
интересува в тези насоки, пишете в нашия форум 
и ние ще се постараем да отговорим на вашите 
въпроси възможно най-бързо. 
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EPT
Наистина, невероятно топлият 
октомври в Будапеща привлече много от 
известните акули на голямата турнирна сцена 
да дойдат и да се наслаждават от своите стаи в 
„софител“ на една от най-добрите гледки в европа  
голям принос за привличането на международни 
играчи естествено имат големите покер сайтове 
с техните промоции за сериите и директното 
спонсориране на много про играчи за участие 
в събитието. отборът на Poker Stars, например, 
включваше имена като Дарио миниери, Бертан 
“ELKY” гроспелие, Уил торсън, Вики корън и 
навъсения руснак алекс кравченко, който беше 
начело на руската класацията по печалби за 
всички времена до скорошната рекордна печалба 
на иван Демидов, който прибра 5,8 милиона 
долара за второто място в основното събитие на 
WSOP 2008.

Не случайно организаторите на EPT са решили 
да включат Будапеща в поредицата от техни 
събития, след очевидния успех в лондон, Прага и 
Барселона. 

Анна Дергачева младата звезда на Betfair, Aнет обрестад, известна 
още като Annette 15, също беше голяма атракция 
за международната преса по време на събитието. 
тя натрупа най-голям стак в Ден 1, прилагайки 
отново своя агресивен „двуполюсен, разбъркан“ 
стил на игра. Феновете й обаче бяха истински 
разочаровани, когато живеещият отдавна в 
австрия български про играч и гросмайстор 
иво Донев я елиминира, като в края на турнира 
отстрани и последния останал в надпреварата 
PokerStars про - кравченко – присвоявайки си 
неговия стак буквално в рамките на две ръце. 
По време на почивката, Донев демонстрира 
своя добър руски, шеговито подмятайки към 
кравченко - „за качеството на неговите чипове.” 
По-късно, в Ден 3, Донев бе споходен от добра 
доза покер късмет и удари каре деветки срещу 
опонент с QQ, като бързо извади фотоапарат, 
за да запамети момента „за колекцията“. стакът 
на руснака не спаси иво от отпадане и той беше 
елиминиран само на едно място преди финалната 
маса, с което обратно към австрия с него поеха и 
€33 000

от 28-ми октомври до 1-ви Ноември, 2008, уНгария стаНа свидетел На Най-големия покер турНир в своята 
досегашНа история. максималНият брой На предварителНо обявеНите участНици беше 500, Но се Наложи 
да бъдат НамереНи места за 532 от всички краища На света и това беше само Началото! европейските кази-
На по приНцип Не са достатъчНо големи за НастаНяваНе На 500 играчи, жадНи да грабНат част от Наград-
Ния фоНд от Над 2 милиоНа евро, и 30-те турНирНи маси окупираХа тоталНо огромНата коНфереНтНа зала 
На реНовираНия „софител“ На площад рузвелт в будапеща. всъщНост играчите, суетящи се около парадНия 
килим пред разположеНата до реката сграда, На пръв поглед изглеждаХа като Някакви ексцеНтричНи, тип 
луис карол, участНици в коНфереНция. картиНата бе толкова Неевропейска, че човек НесъмНеНо би си по-
мислил: “моооооже би, това, което става във вегас, трябва да си остаНе във вегас!”

�� www.bg.pokernews.com ноЕмвРИ �008

  a

EPT Будапеща: 
Унгария се 
присъединява към 
парада



EPT
малко на брой, но с големи амбиции, Българските 
играчи имаха успех в турнира и макар че Наско 
симеонов, сашо миланов и Венци александров 
не успяха да стигнат до финала, това почти 
направи симеон “don_flo” цонев. младият 
софийски про се оплака от бавната като цяло 
игра, но изрази своите най-добри впечатления 
от структурата на турнира и видимите усилия от 
страна на организаторите да направят първото 
голямо събитие в Унгария едно истинско ерт 
събитие с подобаваща класа и стандарт. симо 
завърши на страхотното 13-то (да не бъдем 
фаталисти!) място (€17 000), задминавайки много 
от големите имена, като накрая беше елиминиран 
от Джони лоден, известния безстрашен интернет 
кеш играч на най-високи нива. 
тибор толнай, един от известните унгарски 
играчи в големите международни серии, сподели 
някои впечатления за духа на централна европа и 
„Унгарското покер училище“.
“Всъщност, покерът в америка става популярен 
по време на гражданската война, с реклами на 
задните корици на пропагандните листовки на 
конфедерацията. след това, по време на Първата 
световна война, войниците залагали навсякъде 
из окупираните села, губейки много от скука, 
постоянен страх от смъртта и невероятната липса 
на хуманност в това първо клане в модерната 
човешка история. животът им просто не струвал 
нищо”. съвременните армейски психолози са 
абсолютно наясно с този синдром, пост-военни 
психически травми и предразположение към 
възприемане на всеки ден като последен в живота. 
това малко отклонение не омаловажи величината 
на събитието и представянето на българските 
играчи, които продължават да жънат успехи по 
големите международни турнири. и ние сме 

сигурни, че е само въпрос на време някоя купа 
да пристигне в България. Надяваме се също 
така, че както Унгария имаше своите силни 
моменти и известни открития като кубчето на 
рубик, покерът там да се развива стабилно и да 
ставаме свидетели на все повече покер събития 
от най-висока класа. тази надежда разбира се e 
много по-силна по отношение на нашата родна 
България, където искаме да видим не по-малко 
известни и големия събития, които да привличат 
много известни играчи от цял свят и да повдигнат 
българската покер летва до едно истинско 
международно професионално покер ниво. 
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По време на турнир, особено в средните фази, аз наблюдавам 

внимателно кой играч би защитавал блайнда си и кой не. тази 

информация става много полезна, когато се доближи балонът. 

толкова важна, колкото и това да знаете кой обича да краде 

блайндовете. тези (крадците) са играчите, срещу които искате да 

правите опити за кражби, защото те ще рейзват по-малко като 

стойност, но ще го правят често и няма да искат да се замесват в 

голям пот с посредствена ръка (с каквато обикновено ще правят 

опитите си за кражба), особено извън позиция. Но не може 

пък и да чакате балона, за да натрупате чипове там, защото ще 

имате по-малка стойност на хвърляне. стойност на хвърляне е, 

когато имате достатъчно чипове, с които ще може да накарате 

опонента ви да се откаже. играчите ще играят по-хазартно 

срещу противници, останали с малко чипове, и затова с повече 

чипове пред вас вие имате по-добри шансове да ги накарате 

да се откажат. Винаги се оглеждайте за добри възможности да 

приберете чипове. 

ето един пример: на блайндове 500/1000 вие имате Q-Jo на 

cutoff позиция. играч, който е бил доста активен досега, рейзва 

3x от средна позиция. В пота са се събрали 4500 и той има 

приблизително още 25 000 чипа. Вие имате 30 000 чипа пред 

вас и влизате all-in, карайки опонента ви да плати за всичките 

си чипове, точно преди балона. освен ако няма много силна 

ръка, той много трудно би ви платил този залог. този ход може 

да изглежда малко неразумен, но вие правите това действие, 

осланяйки се на вашите наблюдения и стойността на хвърляне, 

за да приберете пота. след няколко такива спечелени пота вие 

ще имате още повече чипове и ще трябва да продължите със 

същата стратегия. Дори някой да ви плати и шансовете ви за 

победа да са 20/80, вие пак може да спечелите пота и да вземете 

още повече чипове, а ако загубите, ще имате горе-долу толкова 

чипове, колкото сте имали преди да започнете с активната си 

игра преди балона. този ход също ще накара опонента ви да 

намали агресията си на балона, когато вие имате позиция спрямо 

него и ще ви позволи да крадете повече блайндове. разбира се, 

за да правите това както трябва, не може на всяка трета ръка да 

влизате all-in, а трябва да уцелвате правилните моменти, което не 

е толкова трудно, ако сте следили играта до този момент. 

Помислете за това как вашата игра се влияе от балона. играете 

ли уплашено, или играете за ПоБеДата? Приключването на 

даден турнир в зоната на парите не би трябвало да е вашата цел, 

когато се записвате за участие. трябва да играете за достигане на 

финалната маса и най-големите награди. По-този начин ще сте на 

печалба в дългосрочен план, а това е нещото, към което всички се 

стремим.  

Атакувайте БАЛОнА

smokkee

повечето играчи се страХуват от балоНа. когато го доближат след Няколко часа турНирНа игра, те започ-

ват да играят по-стегНато. всички сме били там. отпадаНето На балоНа е може би едНо от Най-лошите 

усещаНия в покера. точНо за това трябва да използвате този момеНт, за да трупате чипове. повечето ус-

пешНи турНирНи играчи очакват с НетърпеНие балоНа точНо поради тази причиНа. Не се страХувайте от 

Него – използвайте го, за да си осигурите предимство. 

 
Бел.ред.: онлайн покер залите са 
най-лесният и най-добър начин 
да се научите да играете покер. 
Безплатно е, което го прави 
много подходящо да развивате 
уменията си без никакъв риск. 
след като започнете да се 
чувствате комфортно по време 
на игра, може да преминете 
към истинските пари или да 
натрупате печалби от -0- , като 
играете фрийроли. Не е нужно 
да напускате дома си и може 
да съберете изобилие от покер 
информация, докато печелите 
съвсем реални пари. опитайте! 

Покер СтратеГИя
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Наскоро интервюирах WSOP финалиста Джон 
калмар и какъв приятен събеседник само се оказа 
той. Джон сподели, че преди да заиграе покер, е 
залагал много и извън възможностите си. след 
това дошъл покерът, което му предоставило 
възможност да задоволява своите комарджийски 
страсти. тази възможност се превърнала по-
късно в успешна и много печеливша кариера за 
него.  
 
това ми напомня за моя собствен покер опит 
(за съжаление нямам в актива си $1.25 милиона 
WSOP печалба). аз залагах доста сериозно (макар 
и винаги според възможностите си) – залагах на 
футбол, бокс, тВ шоу програми и ходех често в 
казино с приятели. Дори се убеждавах, че съм 
добър на блекджек, защото това е игра в казиното, 
която ми е ясна и от която печеля. като цяло аз 
бях губещ комарджия, като изключим боксовите 
залози, където съм все още много добър, защото 
съм много голям фен на спорта.  
 
и тогава при мен също дойде покерът. разбира се, 
доста време за мен това си беше същински комар, 
докато успея да разбера, че Q5 не е мощната ръка, 
за която я мислех, и след като поиграх известно 
време и прочетох някои книги, започнах да правя 
кариера. както и Джон калмар, аз рядко залагам 
на нещо, освен на боксови мачове и много рядко 
на футбол, и повече не играя казино игри.  
 
лесно е да се каже, че просто съм „оправил“ 
залозите си от новата гледна точка, но не съм 
сигурен, че това е така. Подобряването на моята 
покер игра замени желанието ми да играя комар 
с желанието да побеждавам. При комара си 
устремен в момента, в който колелото се върти, а 
резултатът е спорен, докато при покера устремът 
е към победата.  
 

покер зад кулисите - 
решението на проблема 
залагане?

Бари Картър

екСклуЗИВНо 

рядко печелех като комарджия (макар че това 
правеше голямата победа специална), но при 
покера е обратното (което означава, че когато 
губиш, боли повече). сега не искам да залагам, 
защото виждам, че това е загуба на пари, пари, 
които може да се използват много по-рационално 
в покера.  
 
Не съм сам в тази насока. Познавам много хора, 
които вече не залагат, след като започнаха да 
играят покер. има разбира се много играчи, 
които са от обратната страна и се въртят редовно 
около рулетката, по време на почивките в покер 
турнирите.  
 
ако погледнете в “мрак до зори” (Dusk Till Dawn) 
ситуацията сега, мисля, че това обяснява моята 
позиция перфектно. Покер играчите искат да 
имат възможността да играят далеч от казиното, 
искат игрите да са с добра блайнд структура и 
персоналът да не ги държи по някакъв начин 
приковани към блекджек масите.  
 
единствените, които пречат на отварянето на 
клубовете, са казината разбира се, които искат да 
могат да държат покер играчите близо до техните 
игри. ако “мрак до зори” тръгне, ще се потвърди 
донякъде моята позиция; че покерът, макар и 
форма на залагане, е абсолютно различен от 
спортните залагания и игрите по казината и че е 
много по-близко до шаха, отколкото до блекджека.  
 
затова нека започнем една култура на изваждане 
на покера от казината, не изцяло разбира се. 
абсолютно достатъчно е покер залата да е 
на отделен етаж например, за да покажем на 
неинформираното мнозинство, че ако не друго, 
това е по-скоро решение, отколкото причина на 
проблема залагане. 



Но да видим какво пишат Tони и иван 
за събитието и какво е впечатлението на иван от 
„земята там долу”.
какво ли можем да очакваме от тони, освен нещо 
разтоварващо и приятно.
„Всички изглеждаха толкова разтоварени и 
си прекарваха страхотно в турнирите, а си 
направихме и един $10000 H.O.R.S.E. турнир 
просто за кеф. Беше игра за доста пари за 
повечето хора в казиното и само няколко от нас 
се включиха в това състезание. Накрая трима си 
поделихме наградния фонд, като аз взех най-
голяма част, защото имах най-много чипове, без 

да сиктирдосвам никой от последните играчи. 
Бях из дивите райони на австралия наскоро, 
на лов за крокодили, прекарах известно време 
в дъждовната гора и ходих да гледам китове 
около остров хайман. Прекарах страхотно със 
семейството, забавлявах се много в различни 
покер игри, или просто гледах какво става 
наоколо”. 
завръщането на PokerNews Cup в мелбърн, 
австралия беше много очаквано, което се 
потвърждава от впечатляващите резултати от 
турнирите. с домакин като Crown Casino и играчи 
от цял свят, събитието имаше голям успех от 
самия старт. 
„Покерът винаги става много по-забавен, когато 
си тръгнеш с нечии други пари в джоба”, казва 
тони. „още малко в Aвстралия, после към лондон 
за Party Poker Premier League и след това към 
родната литва за кратък престой преди да се 
върна обратно в лондон за Ladbroke millions”.
ако за тони всичко това е част от неговото 
ежедневие, то за иван пътуването до австралия 
беше първо досега и още не беше свършил 
турнира, когато той се обади да пита кога 
започват квалификациите за Aussie Millions.
Но ето, какво казва и самият той за това първо и 
невероятно за него пътешествие до долната земя.
„искам да споделя с всички впечатленията си от 
PokerNews Cup 2008 и прекараното в австралия 
време. Преди да тръгна имаше доста документи 
за оправяне и бях доста напрегнат до последния 
момент, тъй като ми издадоха електронната виза 
три дена преди да замина. имах и проблем със 
самолетния билет, защото една от връзките ми 
липсваше до последния ден. средната цена на 
двупосочния билет беше около 1600 евро, но 
успях да намеря за 1100 от истанбул. след като 
стигнах там с автобус трябваше да сменя 3 полета 
- до Дубай, сингапур и мелбърн. след около два 
дни вече бях там и тръпката от предстоящото 
заличи отчасти умората. трябваше да изчакам 
няколко часа до настаняването в хотела и реших 

PokerNews Cup 
Australia

ето, че измиНа и второто издаНие На PokerNews cuP 
austraLia и вместо да разказваме подробНо за събитията 
или фиНалНата маса, решиХме просто да видим какво спо-
делят toNy g и Нашият иваН “aLFiN0” стояНов в своите бло-
гове за събитието. да припомНим, че иваН се класира за 
участие в осНовНото събитие На сериите, след като спече-
ли НевероятеН пакет от bwiN На стойНост $7000 – Но за това 
четете в Неговия блог по-Натам.
да кажем все пак, че победител в събитието в крайНа смет-
ка стаНа Нали каселиас, който във фиНалНата ръка На ос-
НовНото събитие Надделя Над кеНет дам с a-J, срещу к-10 и 
спечели купата и паричНата Награда от $ 250 000. второто 
място остаНа за дам, който се сдоби със съвсем Не лошата 
сума от $ 120 000 и със сигурНост ще участва в мНого пове-
че покер турНири от тук На сетНе. 
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естествено да посетя първо казиното, което се 
оказа най-голямото на юг от екватора. Буквално 
хиляди комарджии на едно място, стотици маси 
за рулетка, блекджек и т.н. хиляди слотмашини, 
огромна зала за спортни залагания - хората 
трошат яко кинти. казиното заемаше около 
половината площ от краун комплекса, в който се 
помещаваха също и много магазини и най-яките 
ресторанти, барове и нощни клубове в града, 
както и два супер луксозни хотела, в единия, от 
които бях отседнал. залата за покер се намираше 
един етаж под казиното и там има разположени 
десетина електронни покер маси, както и около 
50 стандартни. лимитите почваха от 0.50-1 и 
стигаха 10-20 със сигурност, а за по-високи не съм 
сигурен. Пакетът, който спечелих от bwin беше 
най добрият възможен като към платения път, 
нощувки и участие в турнирите имаше и обиколка 
по река яра, посещение на резерват, обяд и 
дегустация на вина и парти на покернюз играчите, 
където се запознах с тони Джи и останах с доста 
добри впечатления от него, но това не беше 
всичко. за голяма радост на членовете на bwin и 
pokerroom бяха изпратени едни пичове от bwin, 
които да направят престоя ни невероятен. още 
първата вечер бяхме на вечеря в един от най-
добрите ресторанти в австралия, като сметката 
за 15 човека беше около 5000 долара. Бяха ни 

наели учители по сърфинг - почти успях да карам 
сърфа, водиха ни в най-яките нощни клубове и 
черпеха като за последно. Kачихме се и на аурека 
- най-високата сграда в света, където можеш 
да си купиш апартамент и да живееш, имаше и 
фотографи навсякаде с нас. Бях забравил каква 
беше целта на посещението ми - да изкарам 
някой лев, но за съжаление не успях освен около 
1000 кинта от кеш масите, където имаше много 
риба. главния турнир събра около 400 души като 
наградния фонд беше над 800 000 долара с 250 
000 гарантирани за първото място. турнирът 
протече без проблеми. В ден 1а участваше Джо 
хачем - наблюдавах играта му до самото му 
отпадане. аз отпаднах сравнително рано с ат 
срещу 55 на борд т53тк. Беше едно невероятно и 
страхотно изживяване и се надявам да участвам и 
на следващия турнир, който ще бъде в австрия в 
началото на 2009. 
макар, че там хич няма да е топло като в 
австралия, не се колебайте и се включете в 
надпреварата за спечелване на места за това 
следващо невероятно събитие – всъщност това 
е следващата PokerNews Cup – или по-точно 
PokerNews Cup Alpine 2009. Всичко за това 
предстоящо покер събитие ще откриете на нашата 
интернет страница – bg.pokernews.com.
емоциите са гарантирани!
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ерика шоенберг израства в малкия 
ейкрън в щата охайо. родителите й се срещнали 
на пистата санта анита и като дете тя често 
ходела с баша си на местната писта да гледа 
състезанията. картите царували в къщата на 
шоенберг и тя често участвала в семейни бридж 
и джин игри. Преди доста време шоенберг е 

Nicole Gordon

учила и как да познава в конните надбягвания и 
баща й залагал малки суми за нея. Винаги на ти 
с цифрите, тя печели национално математическо 
състезание на 13-годишна възраст. актьорството 
и танците, обаче, превзели въображението й и тя 
се записала в колежа в чарлстън, за да изучава 
театрално изкуство.

след дипломирането си шоенберг се преместила 
в лос анджелис, за да започне актьорската 
си кариера. като много вдъхновени актриси, 
тя се принуждавала да работи на различни 
места, за да си плаща сметките, докато участва 
в прослушвания. работила е като личен 
треньор, кикбокс инструктор, имала е няколко 
ангажимента като модел и в продължение на 
доста време е играла професионално плажен 
волейбол. По същото това време започнала 
да осъзнава, че холивуд не е за нея, и открила 
блекджека. след като превърнала инвестиция от 
$25 в $2000 в блекджек турнир, тя се запалила, 
била наета, и тренирала няколко членове на 
небезизвестния MIT блекджек отбор. Блекджекът 
свързал вродения й талант по отношение на 
цифрите със света на залаганията и скоро тя 

Ерика

eрика шоеНберг е едНа от оНези редки 
жеНи, които могат да ви съберат чиповете 
в Холд’ем игра в едиН момеНт или да оту-
пат На бира-поНг (beer PoNg – виж wikiPedia) 
в следващия. както вкъщи в своите маНо-
ло блаНик с високи токове или в любимата 
си сLeveLaNd cavaLiers блуза, шоеНберг из-
лъчва стил и класа и по покер масите, до-
като тиХичко прибира чиповете ви със своя 
вНимателеН, търпелив стил На игра. тя е без 
съмНеНие едНа от Най-талаНтливите покер 
дами На турНирНата сцеНа в последНите 
Няколко годиНи и предвид опита й, човек 
би казал, че е родеНа за тази игра.
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започнала да се издържа от играта. През 2005 
била поканена да участва в World Series of Black-
jack и в крайна сметка завършила на второ 
място. Битието й на професионален блекджек 
играч обаче не е леко, защото казината не обичат 
броенето на карти и често стигат до крайности в 
предотвратяването му. скоро, нейният блекджек 
отбор се разпаднал и шоенберг открила нова 
страст — покера.

Първото телевизионно покер появяване на 
шоенберг е в GSN сериите „Poker Royale: Young 
Bloods“. с противници като майкъл мизраки и 
Дейвид Уилямс, шоенберг се оказала в трудна 
позиция. това, обаче, я подтикнало да работи 
още повече върху играта си. започнала да играе 
онлайн и спечелила място на 2006 PokerStars Ca-
ribbean Adventure. Въпреки че не спечелила пари 
в това събитие, тя била влюбена в играта и у нея 
се надигнало огромно желание да продължава да 
играе турнири. 

стартирали в $1500 No-Limit 
Hold’em събитие. шоенберг 
печели $260 000 с това 
впечатляващо представяне.

През изминалата пролет 
шоенберг прави пробив на 
новия WPTL — турнирните 
серии на World Poker Tour за 
нови дами. тя завършва на 
второ място след Ванеса селбст 
в WPTL събитие в Commerce 
Casino и на 10-то в WPT Ladies’ 
Championship в Bellagio. също 
в Bellagio тя среща покер 
съратника и професионален 
играч Дейвид Бенямин (когото 
представихме в миналия брой 
на списанието). Двамата се 
влюбили и сега са сгодени. 
Бенямин, или „Mr. B“ както 
тя всъщност го нарича в своя 
блог, е неоценим източник на 
знания за нейното развитие 
като покер играч, като ерика 
често наблюдава играта му (и 
победите му) на най-високите 
световни покер нива.

Нейното невероятно представяне доведе до 
спонсорска сделка с Mansion Poker и тя започна да 
се появява в редица реклами и печатни издания, 
рекламирайки сайта. тя е поканена да участва 
и в WPT Ladies Night Out invitational в Bicycle 
Casino, където заема четвъртото място. Първата 
голяма победа на шоенберг най-накрая идва 
през април 2007, когато тя печели $2,500 No-Limit 
Hold’em събитие в маndalay Bay, надделявайки 
над анна Вроблевски, което й осигурява печалба 
от $105 875. следва финална маса в събитие от 
световните серии по покер през тази година, 
където ерика завърши на трето място при 2778 

През аПрил 2006 Eрика шоеНБерг игра В WPT 
WORLD CHAMPIONSHIPS с ВхоД $25 000 и ИзумИ 
ПОКЕР СвЕТА СъС СвОЕТО 16-ТО мяСТО 

В еДНа от Най-елитНите Покер сБирки На 
тУрНирНата сцеНа. 

отявлен голф играч, тя също така следи UFC 
(Ultimate Fighting Championship), oбича да 
гледа баскетбол и има страхотна колекция от 
дизайнерски дамски чанти — от Fendi до Louis 
Vuitton. когато не обикаля покер турнирите, тя 
живее с Бенямин в лас Вегас и е спонсорирана от 
Full Tilt Poker професионален покер играч. 

когато Не играе Покер, шоеНБерг 
може Да БъДе открита нА ГОЛф 

ИГРИщЕТО. 

Шоенберг
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„ок, добре, така се разбираме”...
и вие ще разберете за какво става дума малко 
по-натам в статията, но първо да тръгнем в тази 
посока. 
замисляли ли сте се някога за отборното и 
индивидуалното представяне в покера. е, ако 
сте, значи вече знаете – в покера няма отборно 
представяне. има, разбира се, но в друг смисъл. 
често чуваме колко играчи на Stars или Full Tilt 
са играли на някоя финална маса и какво по-
отборно от това? Наистина, всички те носят 
(макар и различни) облекла и аксесоари с логото 
на съответната марка, познават се и говорят така 
свободно помежду си, че човек би си помислил, 
че накрая ще вдигнат купата заедно. Да, ама не. 
купата си е за победителя. и бил той част от 
някой покер отбор, или спонсориран от някоя 
зала, купата и победата са единствено негови. 
казваме, разбира се: „ееех, Stars пак отмъкнаха 
купата под носа на Full Tilt”, но заглавията на 
статиите обикновено гласят: „еди-кой си спечели 
еди-какво си”. 
изглежда много интересна тема за дискутиране и 
вероятно биха се чули много и различни мнения 
по въпроса. от „ама чакай малко тука сме един 
отбор човече” до „отбора си е отбор, в директния 

Колективен дух 
или 
самостоятелен 
спринт
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двубой съм сам”, и какво ли 
още не. много мнения има и 
по въпроса за спонсорирането, 
макар че в доста случаи 
спонсорирани играчи не 
стават част от някакъв отбор, 
а играят просто за себе си и 
за подкрепилия ги финансово 
благодетел.
тук ще разделя тези два 
варианта и за начало ще се 
насоча към първия. 
какво е покер отборът? ами, 
отбор ще кажете. има си общи 
снимки по рекламите, играчите 
носят подобни дрехи с реклами 
по тях, появяват се заедно на 
партита, семинари и сбирки, 
дори често седят на една и съща 
маса по време на покер турнир. 
ок, изглежда наистина говорим 
за отбор. и какво по хубаво от 
един силен отборен дух. честно 
казано, в играта едва ли има 
нещо по-хубаво. особено когато 
това води до добри постижения 
и солидно представяне. идва 
обаче нашето дежурно Но. а 
зад него в случая се крие нещо, 
което изцяло противоречи на 
отборността. и това, разбира се, 
е самостоятелността. „какво ли 
бих постигнал без отбора?” биха 
се запитали някои. Вероятно 
много, може би пък нищо. има 
неща, за които отборът помага 
– подкрепа, спонсорство, 
обучение и какво ли още не. 
Но в едно отборът няма как 
да ви помогне – играта се 
играе от всеки самостоятелно, 
чиповете са си ваши и често 
срещу вас ще има някой 
друг от същия този отбор, 
вероятно дори на съседния 
стол. тогава нещата изведнъж 
се променят. „Допреди малко 
по време на партито като че ли 
нямаше някакви бариери или 
задръжки, а сега какво стана 
– превърнахме се в съперници”. 
с всичко казано дотук ви 
обръщам внимание на това, 
че покерът е отборна игра до 
една степен. и ако в казармата 
слушах проповеди за „стадното 
чувство” и „общото”, на покер 
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масата нещата опират „до мен”. останалите 
„войници” също „ще гледат да спасят своята 
кожа – няма да атакуват заедно под знамената. 
което означава, че на покер масата всички сме 
сами за себе си и всеки играе срещу всеки. това 
не означава да забравяме част от кой отбор 
сме, но също така не означава и да се „галим” 
един друг в нашия затворен кръг. за да го кажа 
директно, не можете да играете „меко” срещу 
някой от вашите опоненти на масата, само защото 
той е от същия отбор. о, момент, разбира се, че 
можете. Но рискувате прекалено много. Първо, 
това вероятно ще бъде забелязано (и то бързо) 
от останалите играчи, които не милеят за общото 
благо или просто въобще не се притесняват да 
атакуват поголовно. Второ, с какво си помагате 
така. В следващия момент вероятно няма да 
бъдете пожалени от подобни чувства. Първото 
място е само едно. Няма да можете да го поделите 
с този, когото „щадихте” по-рано. и трето, това 
е измамно в крайна сметка. като не атакувате 
своите „събратя”, вие ощетявате всички останали 
на масата, дори самите тях. Не може с най-добрата 
ръка да пасувате на ривъра срещу съотборник 
и да рейзвате солидно няколко ръце по-късно в 
подобна ситуация срещу друг играч в опит да го 
„оглозгате”. това е неморално и противоречи на 
всички добри маниери в покер играта. което ме 
връща към първото изречение в тази статия. Да, 
това е завършекът на една предтурнирна уговорка. 
мисля, че сега разбирате...
сигурно има и добри неща във всичко това. 
кавалерство да речем. срещу вас седи красива 
дама, носеща логото на залата, която спонсорира 
и вас и сърце не ви дава да извадите големия нож 
(това важи и в обратния вариант на половете 
разбира се). ще ви кажа нещо. На покер масата 
няма място за кавалерство в битки. точно като 
в истинска битка. Не казвам, че трябва да удряте 
под кръста или да се държите неприлично. Но 
с нищо няма да си помогнете, ако точно сега се 
опитвате да ухажвате някого. Няма да помогнете 
и на него. 
затова, просто бъдете себе си, играйте все едно 
не познавате своите опоненти, а ако ги познавате, 
играйте срещу тях както срещу всички останали. 
Пристрастията оставете за някои по-интимни 
моменти или просто ги сложете в шкафчето пред 
залата и ги заключете там. те не ви трябват по 
време на покер игра и няма да ви помогнат да 
спечелите турнира. морално ще се чувствате 
много по-добре, ако играете нападателно и 
целеустремено, отколкото отборно и измамно. 
ако сте част от отбор, винаги се съобразявайте с 
това, но знайте, че по пътя към победата трябва да 
вървите сами. така има много по-малък шанс да 
се спънете. 

стигнах най-после и до другата част на нещата. 
отново сте спонсорирани, но този път на вашата 
риза няма лого и не сте част от някакъв покер 
отбор. спонсорство сте си осигурили сами, било 
то от приятел, познат, „с връзки” или по какъвто 
и да било друг начин. какво по-добро от това. 
Някой ви плаща за шанса да спечелите много 
пари. или в най-лошия случай вие сте платили 
само половината от масивната входна такса. за 
начало да приемем, че пробата е безплатна за вас 
и не е нужно да се притеснявате за месечния наем, 
вноската за колата или просто за парите, които 
трябва да върнете, ако не спечелите нищо. Да, в 
повечето случаи спонсориращите се съгласяват на 
безвъзмездна подкрепа с уговорката за разделяне 
на евентуалната печалба в някакво съотношение. 
ще кажете, ама това си е друга тема и тук няма 
никаква отборност. ако обаче се замислите 
малко, ще си дадете сметка, че макар и само от 
двама души, и в случая говорим за някакъв малък 
отбор. как може да ви се отрази участието в 
този отбор. тук няма опоненти на масата, които 
да щадите, а и никой няма да каже как някой от 
съответния отбор е спечелил. Но в крайна сметка 
вашият доброжелател има нещо общо с вас, 
нали. макар това да са в повечето случаи само 
някакви хартийки, все така има нещо, което ви 
свързва. това, което се опитвам да ви кажа, е в 
такива случаи отново да се опитвате да прилагате 
„неотборната” тактика. забравете за неща от типа: 
„ох, как ми се иска да рейзна (или да вляза all-
in), само жоро да не побеснее после, ако загубя”. 
или пък: „Не, ще потрая малко, докато се появи 
по-добра ситуация, да не му рискувам парите на 
човека сега”. ако мислите и играете по този начин, 
пропилявате своето време и парите на този, който 
е решил да ви гласува доверие. ако сте излезли да 
играете, играйте. Не се свивайте и не мислете по 
такъв пагубен за играта начин. това не означава 
да правите глупости и да рискувате излишно, 
защото „ааа, кинтите не са мои в крайна сметка, 
дреме ми”. играйте стабилно, без да позволявате 
странични фактори да влияят на преценката ви 
в играта. Не играйте „за” подкрепилия ви или 
„срещу”него. играйте за победата, точно както 
трябва да го направите. Да, различно е, когато сте 
дали $100 за сателит, вместо $1000, купувайки си 
директно място, или пък някой е „снесъл” вместо 
вас, но ако това променя начина на взимане на 
решения за вас, мястото ви не е на покер масата. 
грешките там се наказват бързо и безвъзвратно и 
тогава всъщност може да дойдат неприятностите. 
и още нещо. за да избегнете тези или каквито 
и да било проблеми, уговорете параметрите на 
сделката много ясно и точно. Не оставяйте думата 
„ако” някъде там. тя ще ви държи в напрежение. 
Направете компромис, ако е необходимо, но 
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предварително си осигурете спокойствието, 
което по-късно ще ви е адски необходимо. Не 
забравяйте и едно от най-важните неща в такива 
случаи. Уважението. осигурете голяма доза 
от него на вашия спонсор и отново ще имате 
неговата подкрепа в бъдеще. Виждали сме лоши 
примери в тази насока не един път и по въпроса 
има какво да се прочете в новата книга, която 
BG.PokerNews има удовоствието да представи 
на българската публика – „опаа! спечелих 
твърде много пари” от том шнайдер. Но към 
уважението отново. Бъдете лоялни, не „сменяйте 
боята” изненадващо за този, който е рискувал 
пари заради вас – иначе казано, не го изоставяйте 
преди да е свършил турнира, защото някой 
друг, забелязал вашия потенциал, ви предлага 
сделка. спомнете си за вашето „предизборно” 
споразумение. и следващия път, когато 
подписвате, прочетете внимателно клаузите. за да 
не стане „който се цепи от колектива, колективът 
ще му го нацепи”.
Успешно „отборуване”!  
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ако тези или множество подобни 
въпроси от същия тип ви мъчат постоянно, значи 
е време наистина да се замислите. ако все още не 
сте се досетили, говоря за „онова” 1, което все ни 
ви достига. много такива 1 има навсякъде около 
нас и странно как все ни се изплъзват. какво 
ще кажете за „1 гол не ми достигна, за да хвана 
колонката” или „на една карта разстояние от 
победата бях”, да не говорим за „1 метър само ми 
оставаше и го биех” и т.н. 

Стига с това
шансове да хванете заветната единица и най-вече 
как да я хванете. Не знам за другите случаи, но в 
покера има как да го направите. едва ли може да се 
обясни с 1 дума, но няма да пишем и дисертация по 
въпроса. 
та след като си дойдохме на думата, да видим къде 
се крие нашето покер 1. Първо нека си изясним за 
какво точно говорим. 
когато играем покер, обикновено се стремим да 
хванем най-добрата ръка, да победим, да вземем 
повече чипове и какво ли още не, свързано с 
възможно най-добрия резултат за нас във всеки 
един момент. Проблемът е... че има само 1. това 
означава просто, че няма много Най, а обикновено 
само 1 (като изключим hi-lo игрите или поделените 
потове). Всеки ще се опитва да направи най-
добрата ръка, но в повечето случаи (изключая тези 
в предните скоби) само 1 ще триумфира. какво 
остава за другите? често горчив хап, недоволство, 
притеснение, ако щете дори и отчаяние. и ето 
тук се показва онази мъничка цифра 1. В нашия 
случай обаче малките камъчета обръщат каруцата, 
а колкото по-често каруцата се обръща, толкова 
по-зле. 
сигурно вече се питате за какво е всичко това или 
пък как да направим така, че каруцата да остане на 
колела. Вероятно ще отнеме много време и място 
да влизаме в дълбоки подробности, но все пак 
има някои основни неща, които ще ви помогнат в 
„стабилизирането”. 
като начало, ще ви се отрази много добре, ако 
започнете да се оглеждате и в буквалния, и в 
преносния смисъл на думата. сигурен съм, че има 
какво да видите наоколо, а ако не виждате нищо, 
помолете приятел да го стори за вас. Попитайте 
го какво вижда в поведението ви на и извън 
покер масата, забелязва ли някакви ваши грешки, 
намира ли някакви недостатъци в играта ви или 
държанието ви. Помолете за безпристрастна 
оценка! тя е важна. Другото важно нещо е да се 
запитате доколко се познавате и ако отговорът не 
ви задоволява, направете опит да поработите в тази 
насока. себепознаването е много важен елемент 
от човешкия живот и ще си помогнете много, ако 
знаете как ще или бихте реагирали в определена 

Не сте ли се запитвали мНого пъти „защо пак Не стаНа, да 
му се Не види”? или пък „пак На косъм”. защо пък Не, „и този 
път за малко”. 

е, от време на време скъсяваме дистанцията 
и сме точно на милиметър от нея, но хоп, и 
преминаваме отново в галоп.
ако се чудите защо все не хващате нещо в 
последната минута, защо все един мач не ви 
излиза или една карта не ви достига за победата 
(било то в ръката или в турнира), значи трябва да 
се огледате, но не гледайте напосоки. има много 
причини нещо да не се получава, макар същото 
това нещо да е само 1 и ще си направите услуга, 
ако започнете да им обръщате внимание. трябва 
да ли да го правите точно по този начин, къде 
всъщност може да грешите, какви са реалните ви 

Примери мНого, резУлтат еДиН. 
ЕДИнИцАТА Е С ЕДнИ ГъРДИ 

нАПРЕД. ЧЕСТО ДОРИ ПО-
ДАЛЕЧ. а Ние ПроДължаВаме Да 

ПреПУскаме слеД Нея БезсПирНо и 
слеПешката както том тича слеД 

Джери. 
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ситуация и при определени обстоятелства. може 
да ви спести много главоболия и бели коси. Не 
казвам това случайно, случвало ми се е много 
пъти, сигурен съм и на вас, да се чудя какво 
да направя, само защото не съм знаел какво 
всъщност бих направил. и какво не бих... На 
покер език, ако в трудна ситуация в турнир съм 
изправен пред взимането на не леко решение, 
познаването на собствените ми реакции (или 
непознаването им) би могло да доведе (или не) до 
взимането на правилно решение или съответно 
до допускане на сериозна грешка. какво, ако знам, 
че след като обикновено съм склонен да плащам 
в определена ситуация и го направя отново, мога 
да сгреша точно в този конкретен случай. ами ето 
какво: ако наистина го знам и се замисля за това, 
може да избегна преследването на моето заветно 1 
и да си спестя куп чипове, нерви или каквото и да 
било там, което мога да загубя. 
Да речем обаче, че се познавате добре, 
какво тогава. единицата е все така на една 

1…
„недостижима” ръка разстояние пред вас. Не я 
гонете. или поне не слепешката. Да потърсим 
други методи за улавянето й. и както с болестите, 
по-правилно е да намерим източника, отколкото 
да лекуваме последствията. 

Правилни ли бяха пот-шансовете последния път 
(станал много пъти последен), когато вашият 
стрейт не се запълни на ривъра? трябваше ли да 
плащате с проекто ръка въобще в този случай? 
колко други ръце ви биеха? трябва ли постоянно 
да стигам докрая с тези два чифта (а моята 1 
карта за фул хаус все я няма)? стоп. твърде много 
въпроси. Полека, не бързайте. Но не се и бавете. 
ако мислите, че това ще ви помогне, направете 
си списък с въпроси, чиито отговори смятате, че 
ще ви приближат към хващането на единицата. 
отговорете множество пъти на всички от тях. 
или ако така по ви харесва – водете си статистика, 
хора. с лист и молив, онлайн покер калкулатор 
или програма, или както ви е най-удобно. Вижте 
къде грешите, питайте някой, който наблюдава 
играта ви и би ви подсказал нещо. и може да 
започнете да сънувате някои други цифри. стига 
с това 1.
започнете сега. (и не изпадайте в тилт, а в 
размисъл) 

Потърсете ДрУги ПричиНи, 
ПРЕмИСЛяйТЕ ОТнОвО И 

ОТнОвО СИТуАцИИТЕ, В които 
сте загУБили. 
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В онлайн покера използването на 
знаци за разгадаване на играчи не е толкова 
сигурно както в покера на живо и не трябва 
да бъде толкова често основа, на която да се 
взимат решения. от друга страна, има ситуации 
дори в онлайн покера, когато знаците могат 
да ви осигурят важна част от информацията, 
от която се нуждаете, за да вземете трудно 
решение и следователно си струва да разберете 
повече за тези онлайн покер знаци. ако знаете, 
че вашият опонент играе на 6 или повече 
маси едновременно, тогава тези знаци често 
се превръщат в още по-недостоверни, защото 
времето, за което действа този играч, ще бъде по 
принцип повече.
много „знаци“ са свързани с времето, което 
играчът отделя, за да вземе решение и най-много 
може да се разчита на тях, когато вашият опонент 
играе на малко маси едновременно.

Незабавно пасуване 
Mного играчи, които играят на повече маси 
наведнъж, използват опцията check-fold, която 
се предлага от много сайтове в наши дни. това 
означава, че играчът автоматично ще пасува, ако 
никой не заложи и автоматично ще се откаже, ако 
някой друг заложи. играчите го правят главно 
за да спестят време и да фокусират вниманието 

Покер учИлИще

си върху друга маса. В повечето случаи играчът 
ще държи много лоша ръка в подобни ситуации. 
когато сте в позиция, може да се пробвате да 
заложите и да приберете пота, когато опонентът 
ви е избрал тази опция.
Някои сайтове предлагат също и опцията „check-
call” или „call any”. това означава, че опонентът 
ви автоматично ще пасува или плати, ако някой 
заложи. това може да е знак за сила. както и да 
е, вие сигурно няма да виждате това да се случва 
често, защото при тази опция играчът няма 
никаква идея какви ще са залозите, преди да дойде 
неговият ред, и ще рискува много, ако избере 
автоматично да плати всеки залог. и все пак, 
когато това се случи, тогава вашият опонент най-
вероятно ще държи силна ръка или ще има силна 
проекто ръка.
ако сте от играчите, които използват тези 
автоматични методи за пасуване, плащане или 
отказване, тогава внимавайте, защото това дава 
много информация на противниците ви. и по-
специално ви съветвам, когато държите слаба 
ръка да не използвате тези опции. Дори да сте 
на големия блайнд с абсолютни „парцали”, вие 
не трябва да използвате тези опции, ако няма 
никакви действия преди вас. може също така да 
използвате автоматичните опции, за да прикриете 
силна ръка, когато имате такава. 

Едме Кристоф

Онлайн Покер 
„знаци“

„зНак“ (teLL) в покера често e НеволеН зНак или сигНал, кой-
то ви дава иНформация за това колко силНа или слаба е 
ръката На опоНеНта ви. има „зНаци“, които могат да се за-
бележат само при едиН играч, Но и такива, които могат да 
се припишат и На група от играчи. да Не „изпускате” зНаци 
може да е предимство за вас, Но също така, ако Не ги забе-
лязвате, предимството ви може да изчезНе.
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Бърз пас 
също така може да има случаи, когато играчът 
пасува много бързо. Но тук има разлика между 
бързия и незабавния пас. ако играч пасува бързо, 
то това значи или слаба, или силна ръка, или може 
би проекто такава. Внимавайте за чек-рейз от 
подобни играчи. особено на търна и ривъра добър 
играч ще се опита да ви накара да заложите по този 
начин само за да ви рейзне после. 

Забавяне на пас или залог 
ако играч използва голяма част от времето си и 
накрая пасува, тогава този играч обикновено се 
преструва, че има да взима трудно решение. В 
повечето случаи това е знак за слабост от негова 
страна. Вашият опонент се надавя да ви накара 
и вие да пасувате след него, за да може да види 
безплатна карта. от друга страна, когато играч 
използва времето си и накрая заложи, това 
обикновено е знак за силна ръка.  
отново вашият опонент се преструва, че има да 
взема трудно решение, само че този път той иска 
вие да платите или да рейзнете неговият залог. 

Чат
много играчи са активни в чата на масата. ако 
играч е много активен, но внезапно стане много 
тих, докато играе ръка, вие може да предположите, 
че той държи силна ръка. ако пък някой започне 
да чати точно когато сте в ръка срещу него и трябва 
да вземете трудно решение, това често значи, че 
противникът ви има силна ръка. защо да давате на 
някой възможни знаци, ако искате той да се откаже?

един “знак” от такива играчи е, когато те реагират 
бързо преди флопа и продължат да играят бързо 
на флопа. това обикновено е знак за силна префлоп 
ръка, защото изглежда, че вниманието на този 
играч е насочено на вашата маса.

Риба
Дори без помощта на статистиката вие често ще 
може да преценявате нивото на противниците ви. 
ако играч сяда на кеш маса и закупува по-малко 
от максималния възможен брой чипове, това 
често е знак, че си имате работа с начинаещ или 
играч, който не е кой знае колко добър. има обаче 
играчи, които използват това като стратегия и се 
опитват да се възползват от имиджа на малкия 
стак. Но вашето мнение за подобен играч трябва 
да е, че е новак, докато наистина не се убедите, че 
противникът ви играе по тази стратегия.
Друг признак, по-който може да забележите, че 
даден играч не е толкова добър, е, когато той слага 
„dead” блайнд. това значи, че играч поставя блайнд, 
без да е негов ред да направи това. големият блайнд 
още не е стигнал до него, но той иска да започне 
да играе колкото се може по-бързо. особено на 
6-max маса това си е просто загуба на пари. този 
тип играчи обикновено искат да изиграят няколко 
бързи ръце и обикновено не играят повече от 1-2 
маси едновременно. 
играчите с по-малко от пълен стак често 
получават по-малко респект от другите играчи 
на масата. следователно ако играч седне на 
масата с пълен стак, но не презареди, след като 
падне под 90BB, това обикновено значи, че този 
играч няма достатъчно средства. това може да 
е, защото играчът е нов на този лимит или играе 
с по-малка банка, но вие определено може да 
използвате това. 

Начин на залагане 
Начинът, по който вашият опонент залага, е много 
полезен източник на информация. Дали залага 
малко или много в съотношение с размера на пота? 
Прави ли чек-рейз или overbet-shove – (дефакто all-
in рейз)? Всичко това може да подсказва за силата 
на ръката на вашия опонент. Например той може 
често да блъфира като чек-рейзва all-in на ривъра 
или прави C-bet повече със слаби, отколкото със 
силни ръце.това обикновено е различно за всеки 
играч и е трудно да се говори за общи знаци тук. 
това, което е важно за вашата игра, е да спазвате 
размера на залозите си или да ги миксирате 
правилно. с това искам да кажа, че ако вие 
правите C-Bet по-често или не със слаби ръце, то 
вие трябва да правите абсолютно същото, когато 
държите и много силни ръце. По този начин играта 
ви ще бъде много по-трудна за разгадаване от 
противниците ви на масата. 

Играчи, които играят на много маси
В много покер сайтове вие ще срещнете играчи, 
които играят 8-12 маси или дори 16 маси 
едновременно. това ще доведе до използването на 
много автоматични опции от подобни играчи. На 
тях често им е трудно да разгадаят някой на масата 
и често тези играчи ще вземат своите решение на 
базата на статистиката от програми като Poker-
tracker и Pokeroffice. това ви дава шанс да настроите 
вашата игра. Например може да играете една сесия 
по-агресивно, отколкото по-принцип играете. Преди 
мулти играч да разбере това от водената статистика, 
вие вече ще сте изиграли няколко стотици ръце. 

ПоНякога комеНтарите В чата 
може Да Ви Покажат Дали си имате 

раБота с НоВак или с НаПреДНал 
играч. Няма Да Ви НаВреДи, 

ако ОТДЕЛяТЕ внИмАнИЕ 
И СЛЕДИТЕ КАКвО ПИшАТ 

ДРуГИТЕ ИГРАЧИ.
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Riverdave, както е познат в някои от 
най-големите PLO онлайн игри, от тази година 
доминира в PLO турнирите на живо, които стават 
все по-популярни в европа. Всичко започна, 
когато той спечели £250 PLO страничното събитие 
на GUKPT Walsall, което му донесе място в Cham-
pion of Champions събитието през тази година 
(той също така спечели NLHE събитието от 
GUKPT London, което го направи първия играч, 
печелил две в една година) и след това £300 PLO 
събитието от Norwegian Poker Championships. 

Интервю с претендента 
за PLO играч на годината 

Дейв Пенли

Бари Картър

Pokernews: Pot Limit Omaha турнирите 
изглеждат като изчезваща “порода”, но PLO 
кеш игрите имат голям напредък в Щатите 
и по-точно в интернет. Мислиш ли, че PLO 
турнирите ще се завърнат с гръм и трясък?

Дейв Пенли: аз забелязах, че тази година много 
фестивали включваха PLO турнири. Бих казал, 
че основно в отговор на търсенето броят на 
PLO турнирите през тази година се е увеличил, 
особено в англия. Доколкото мога да си спомня, 
мисля, че имаше и повече събития на WSOP 
през тази година, в сравнение с предишните 
години и изглежда, че популярността им се 
увеличава в световен мащаб.

PN: В какво се изразява твоето предимство 
в PLO турнир? Холд’ем играчите, които не 
разбират сложността на PLO, или PLO кеш 
играчите, които не се настройват като за 
турнирна игра? Или пък не е нито едно от 
тези? Кое е добра PLO турнирна стратегия?

ДП: има елемент и на двете. На холд’ем 
играчите им трябва малко време, за да свикнат 
със сложността и вероятностите в PLO, но 
няколко месеца игра в интернет осигурява 
бързо научаване на нещата. Някои PLO кеш 
играчи също се провалят, като не могат да 
преценят стойностите на ръцете си в турнирни 
ситуации и много често разноцветни не 
двойносвързани карти са доста надценявани в 
турнирите. такъв вид ръце, които може да се 
чудесни за директен двубой в кеш игра, срещу 
рейзър или ри-рейзър, са много трудни за игра 
в ситуация на турнирен пот с няколко човека, 
които са лимпнали.
основно турнирно правило, което може да се 
прилага в NLH или PLO, е, че е много по-лесно 
да се играе с голям стак срещу по-малките и 

дейв пеНли попада в категорията На едНи от „Най-добри-
те uk играчи без споНсор“ – изключителНо популярНо лице 
На покер сцеНата в uk. дейв e Не само едиН от Най-лудите 
оНлайН играчи в света, който вероятНо прави повече рейк 
На месец, отколкото повечето от Нас правят На годиНа, 
Но също така е и претеНдеНт за европейски PLo (Pot Limit 
omaHa) играч На годиНата. 

ДейВ ДОСТИГнА И ДО 
фИнАЛА На PLO GUKPT BOLTON 

и изглежДа РЕзЕРвИРА 
мяСТОТО СИ в ЧЕЛОТО нА 

PLO КЛАСАцИяТА, когато 
заВърши 6-ти В £5000 PLO 

съБитието от WSOPE.
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често си заслужава да се рискува в ситуации, за 
да се изгради голям стак от рано. играенето от 
позиция в PLO е супермощно оръжие, трудно 
е да се изчисли реалистично, но бих казал, че 
е поне пет пъти по-важно в PLO, отколкото в 
NLH. също е по-лесно, когато си с малко чипове 
навътре в турнира по PLO и все пак можеш да 
го спечелиш, докато в NLH е много важно да 
имаш дисциплинирана стратегия с малък стак 
и да пренебрегваш много ситуации, когато ти се 
иска да рискуваш с някои карти, но просто не 
можеш с малкото си чипове. 

PN: Какво мислиш за стандарта на играта по 
време на PLO събитието от WSOPE? 

ДП: общо взето мисля, че играта беше на 
сравнително високо ниво, имаше някои странни 
моменти, в които бяха замесени играчи по-
познати с техните NLH умения. срещнах доста 
играчи в събитието, които играят онлайн на 
високи PLO лимити и те бяха много опитни и 
способни.

PN: Какво би значила за теб гривната? 
Гривната или парите, кое е главният стимул? 

ДП: аз не съм много по титлите и да бъда 
честен, парите обикновено са главният стимул 
за мен, но да спечелиш WSOP гривна в което и 
да е събитие ще бъде огромно постижение, така 
че в тази ситуация бих казал 50/50. 

PN: Колко по-добри са европейците на PLO от 
американците? 

ДП: европейците по принцип все още 
поддържат доброто си ниво срещу 
американците, но интернет децата са също 
толкова добри, ако не и повече, така че с 
времето разликата ще става все по-малка. 

PN: Какво ще значи за теб, ако ти спечелиш 
титлата Европейски играч на година по PLO?

ДП: разбира се ще бъде голяма чест и 
признание за някои от моите постижения през 
тази година, въпреки че, ако хората погледнат 
цялото класиране, аз съм на 9-то място, така че 
спечелването на това отличие ще бъде малко 
пресилено. 

PN: Какво си запланувал до края на годината? 
Ще играеш ли във всеки PLO турнир, в който 
имаш възможност? 

ДП: мисля за първи път да се пробвам на 
World Heads Up в Барселона и също да направя 
първото си пътуване до амстердам, като на 
двете места ще има големи PLO събития. ще 
участвам и на останалите GUKPT турнири, 
включително в края на сезона на Champion 
of Champions и ако мога, ще вместя и кратко 
пътуване обратно до Вегас. ще се пробвам на 
онлайн сателити за някои EPT турнири, а също 
и за Aussie Millions. 

СмяТАм СЕБЕ СИ зА PLO 
СПЕцИАЛИСТ, който, оБратНо 
На тоВа ПреДи Няколко гоДиНи, 
се заНимаВа ПоВърхНостНо с 
NLH, така че тоВа ще ПотВърДи 

малко ПоВече моя изБор. 
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Испания над всички
испания спечели неофициалното отборно световно първен-

ство по тенис за мъже - купа “дейвис”, с което направи още една 
крачка към приключването на една от най-успешните си в спорт-
но отношение години. испанците направиха това без №1 в света 
рафаел Надал. 22-годишния т Надал през този сезон спечели “ро-
лан гарос” за 4-ти пореден път, триумфира на “уимбълдън” за пър-
ви път, спечели златен олимпийски медал и общо 16 титли и свали 
роджър федерер от първото място в света след 237 поредни сед-
мици за швейцареца на върха. извън тенис корта, испания прекъс-
на 44-годишните си безуспешни опити за спечелването на голям 
международен футболен турнир, след като през юни иберийци-
те вдигнаха купата на евро 2008. победата с 1:0 на финала срещу 
германия заличи облика на вечни губещи от лицата на испански-
те футболисти, които вече са на първо място в международната 
класация на фифа. испания е начело и в групата си в световни-
те квалификации без да допусне грешка до момента. “какво мога 
да кажа, имахме една страхотна година в испания”, заяви развъл-
нуваният капитан на реал (мадрид) и националите икер касияс. 

шампионът в тур дьо франс от 2007-а година алберто кон-
тадор не успя да защити титлата си, но друг испанец го замести 
успешно. Най-важното състезание в колоезденето беше спече-
лено от карлос састре през месец юли. все пак контадор стана 
едва петият колоездач, който през кариерата си е печелил всички 
три важни надпревари в спорта. той записа успехи в джирото на 
италия и в испанската вуелта, само 15 месеца след като покори 
франция. На олимпийските игри в пекин испанските състезате-
ли записаха третото си най-добро постижение в историята, след 
като се върнаха в родината си с 18 медала. това повдигна само-
чувствието на местния олимпийски комитет, който издигна кан-
дидатурата на столицата мадрид за домакинство на олимпиадата 
през 2016-а година. 

фернандо алонсо пък продължава да бъде идол на местни-
те фенове и загатна претенциите си за титла във формула 1 през 
2009-а година, печелейки два старта в края на сезона. Най-добри-
ят испански баскетболист пау гасол пък премина в лос анджелис 
лейкърс и игра на финалите в Нба.

“преди смъртта на франко (ген. франсиско) ние бяхме една 
бедна държава, лошо управлявана държава. сега няма страна, ко-
ято може да се бори с нас за първото място”, заяви по-рано през 
годината доайенът в спортната журналистика в испания сантия-
го сегурола.
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Пини Гершон се завърна в Макаби, вече официално е Българин 
селекционерът на българския национален отбор по баскетбол 

пини гершон подписа тригодишен контракт с израелския гранд 
макаби (тел авив) няколко минути след 23,00 часа на 24 ноември. 
според медиите в израел споразумението е на стойност 2,5 ми-
лиона долара. така световноизвестният специалист се завръща 
на кормилото на тима от израелската столица след повече от 2 
години. през тази година гершон изведе българия до участие на 
евробаскет 2009, след като по-рано през февруари напусна гръц-
кия олимпиакос. както е известно, пини спечели на три пъти ев-
ролигата с макаби (2001, 2004,2005), а през 2006 година тимът отс-
тъпи на финала в прага на най-авторитетния европейски клубен 
турнир от цска (москва). също така той е първият треньор на 
отбор от евролигата, побеждавал тим от Нба като гост. това се 
случи на 16 октомври 2005 година, когато израелският шампион 
се разправи с торонто раптърс, побеждавайки със 105:103 насред 
“air canada center”. На поста пини наследява досегашния настав-
ник ефи бирнбоум. за да склонят обаче гершон да поеме обратно 
към тел авив, където, благодарение на него вдигнаха три купи на 
европа, от макаби доста са се потрудили. На първо място са раз-
вързали здраво кесията. пини, който в момента живее в атина, на 
практика се прибира в родината си, преди да е минал период от 
три години след края на служебните му отношения с олимпиакос. 
от своя страна специалистът е задължен да плати данъци върху 
заплатата си от гръцкия гранд. в този смисъл шефовете на макаби 
трябва да са му гарантирали, че ще поемат 25% от този налог, кой-
то се полага по закон. “макаби има играчи, които могат да вкарват 
по 200 точки на мач, но една среща не се играе толкова много ми-
нути. мисля, че с тези баскетболисти, с които разполагаме, може 
би с малки изключения, можем тепърва да променим доста неща. 
стига да се налага, ще действаме по възможно най-добрия начин. 
ще имам яснота по този въпрос в следващите 10 дни, но негово-
то решение зависи от редица обстоятелства и финансовите въз-
можности на клуба”, заяви гершон след първата си тренировка с 
отбора. също така, броени часове след като стана ясно, че отново 
поема макаби,

гершон вече можеше да се радва на българския си паспорт. ви-
цепрезидентът на страната ангел марин подписа необходимите 
документи, чрез които световноизвестният специалист ще получи 
българско гражданство. пини нееднократно е заявявал, че се чув-
ства българин, макар и без български паспорт, заради огромното 
внимание и топло отношение, което получава в нашата страна.

Казийски и Николов спечелиха “Мача на звездите” в Италия
Националите матей казийски и владимир Николов спечелиха още един много 

ценен трофей в своята спортна кариера. двамата играха уникално и помогнаха на 
отбора на света да победи националния отбор на италия с 3:2 (25:17, 26:28, 25:27, 
33:31, 15:13) в “мача на звездите” - all star volley 2008, който се игра в монца пред 
3970 зрители.

матей казийски стана най-резултатният волейболист в мача с 22 точки, а владо 
Николов добави още 10 точки за успеха на “чужденците”. в състава на италия като 
резерва се появи българинът с италиански паспорт Христо златанов, който реа-
лизира 4 точки. за най-полезен играч в мача бе избран либерото на ”чужденците” 
юбер ено. треньор на двамата български национали беше наставникът на копра 
пиаченца анджело лоренцети. през миналия сезон българският тандем донесе на 
итас диатек трентино първата в историята шампионска титла. след това Николов 
напусна в посока кунео.



�� www.bg.pokernews.com ноЕмвРИ �008

  a bEtfair аНалИЗИ

29 октомври, лондонското дерби показа най-го-
лямото движение на коефициенти на пазарите в 
betfair, от самото начало до последния съдийски 
сигнал. общата сума на търговията при най-нисък 
коефициент 1.00 бе £821,346 за победа на арсенал, 
но при резултат 4:2,  коефициентът за равенство се 
предлагаше при 400.0, като за този коефициенти 
имаше заложени само £24.

в таблицата по-долу може да разгледате как про-
тече събитието от началния до крайния съдийски 
сигнал. това безспорно ще е един от най-знамени-
тите мачове в историята на висшата лига.  
 
Коефициентите в началото на играта: 1.44 за Ар-
сенал, 9.00 за Тотнъм, 5.00 за равен резултат

A: давид бентли вкарва, тотнъм повежда. коефи-
циентите се изменят на 2.40 за арсенал, 3.20 за тот-
нъм, и 3.60 за равен резултат
Б: михаел силвестър изравнява резултата и вкар-
ва първия гол за своя клуб. резултатът е 1:1. коефи-
циентите отново се изменят: 1.67 за арсенал, 8.00 
за тотнъм, 3.80 за равен резултат 

НеОЧАКВАН ОБРАТ В мАЧА АРСЕнАЛ - ТОТнъм 
НА BETFAIR

В: резултатът е 2:1, коефициентите са: 1.15 за арсе-
нал, 8.00 за тотнъм, 66.00 за равен резултат
Г: емануил а. се връща в игра и вкарва поредния 
гол, с което резултата става 3:1, коефициентите са: 
1.03 за арсенал, 76.00 за тотнъм, и 33.00 за равен 
резултат.
Д: тотнъм се обнадеждава и след завършека на да-
рън бент, резултата се изменя на 3:2, а коефициен-
тите скачат на: 1.13 за арсенал, 80.00 за тотнъм, и 
11.0 за равен.
Е: за съжаление надеждата бързо угасва с удара на 
робин пиърс, който възстановява лидерството на 
арсенал. в този момент, общата сума на осъщест-
вени залози при коефициент 1.00 е £821,346. ре-
зултатът е 4:2, коефициентите са: 1.00 за арсенал, 
700.00 за тотнъм, и 400 за равен. 
Ж: последните четири минути са просто невероят-
ни. резултатът е 4:3. коефициентите са: 26 за  арсе-
нал, 205.00 за тотнъм, и 30.00 за равен.

в допълнителното време, арон ленон допуска гол, 
и резултатът е 4:4. Най-добрият коефициент за 
равен резултат е 400.00, предложен при резултат 
4:2. 
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да разгледаме как се променяше късметът на 
барака обама на борсата betfair...
a: обама побеждава в айова, което му позво-
лява да оглави демократическата партия. (3-ти 
януари) 
коефициентите на betfair са: 2.10 за обама, 6.50 
за мак кейн
б: лидерството се съкращава, когато Хилари 
клинтън спечелва Ню Хамшир (8-ми януари)
коефициентите на betfair са: 4.00 за обама, 6.50 
за мак кейн

барак обама – избраНият Нов президеНт На съедиНеНите 
америкаНски щати бе предсказаН с точНост още през фев-
руари от играчите На betFair.
пазарите На betFair прогНозираХа също с НевероятНа точ-
Ност и представяНето На каНдидат-президеНта и по от-
делНите щати – изключеНие прави само мисисипи където 
демократите подведоХа обществеНото мНеНие, и републи-
каНците успяХа да ги разгромят в Надпреварата.
в деНя На самите избори, обама се предлагаше при 1.67 На 
betFair, като каНдидат за втори маНдат през 2012 годиНа, 
което озНачава почти 60% успеХ. предлагаме ви да си запи-
шете тази прогНоза, защото също така Невярващо гледаХа 
аНализаторите през февруари, когато betFair предвиждаше 
избираНето му.

КАК ОБАМА СТАНА ПРЕЗИДЕНТ– BETFAIR 
Висотите и паденията на борсата Betfair – Следващият Президент

п р е з и д е н т-
ските избори 
в сащ напра-
виха в betfair 
пазари на 
обща стой-
ност $57 ми-
лиона. 

в: джон мак кейн спечелва номинацията на ре-
публиканците след супер вторника (5-ти февру-
ари) коефициентите на betfair са: 3.25 за обама, 
3.00 за мак кейн
г: барак обама най-накрая спечелва номинация-
та си сред демократите след постигната победа 
в северна каролина (2-ри май)        
коефициентите на betfair са: 1.80 за обама, 2.80 
за мак кейн
д: мак кейн е обратно в играта – най-добрите ко-
ефициенти за него са 2.20 (4-ти септември)
коефициентите на betfair са: 1.62 за обама, 2.75 
мак кейн
е: повишаването на коефициентите не продъл-
жи много дълго. На 15-ти септември Lehman 
brothers обяви банкрут, и това бе официалното 
начало на финансовата криза в сащ. с това и 
разликата в коефициентите за двамата кандида-
ти нарастна значително. 
коефициентите на betfair са: 1.83 за обама, 2.20 
за  мак кейн
 
• движение на залозите 
 • обама се предлагаше при най-висок кое-
фициент 7.50 за малки залози
 • мак кейн се предлагаше най-ниско за 2.20, 
а най-големи залози за него са направени при 
2.25 на обща стойност £100,000.

bEtfair аНалИЗИ 



хайде като начало да погледнем какви 
са разликите между борсите и букмейкърите. 
основна отличителна черта на борсите е, че при 
тях вие извършвате залози с други играчи, сами 
предлагате коефициент, който е най-изгоден за 
вас, и сами предлагате залог и коефициент, който 
искате директно на борсата. тъй като не залагате 
срещу организатор и нямаме типичното подси-
гуряване от страна на букмейкъра от 20-30% над 
коефициента, с които той се защитава от риска, 
коефициентите, които ще видите на борсите, са с 
над 20% по-добри от тези при букмейкърите.

когато играете на борси за залози, имате въз-
можността да залагате ПротиВ изхода на дадено 
събитие и даден състезател, което ви дава уни-
калната роля на букмейкър. залозите „Против“ 
заслужават специално внимание, защото не са 
толкова лесни за разясняване. с удоволствие ще 
ви разкажем по-подробно за тях в следващия ни 
брой. 

БуКмЕйКъРИТЕ 
 СРещУ

БОРСИТЕ  
ЗА ЗАлОЗИ

Друга голяма разлика при борсите за залози е, че 
на тях можете да залагате буквално на различни 
коефициенти във всяка една секунда на дадено 
събитие, ако то се предлага на живо и тъй като 
това е реален пазар, то събитията се предлагат 
до крайния финален съдийски сигнал. така че в 
зависимост от развитието на даден мач, напри-
мер при жълт картон или атака, можете бързо да 
промените позицията си и да направите залог в 
реално време.

в битката срещу букмейкърите почти Нямате шаНсове, Но 
дали можете да победите борсите за спортНи залози? от-
говорът На този въпрос е прост – естествеНо, че да. 

също така може да използвате програми за из-
вършване на залози и отново няма да имате про-
блеми. Постоянното движение на коефициентите 
позволява извършване на търговия сред самите 
коефициенти, като непрекъснато извършвате 
залози за и ПротиВ. така можете да направите 
печалби, без да рискувате и цент. ще ви разкажем 
по-подробно за стратегиите при търгуване в след-
ващите ни статии.   

за разлика от букмейкърите, при борсите посто-
янно печелившите са добре дошли. Букмейкърът 
носи риска на себе си, затова той губи, ако някой 
постоянно печели. При борсите, тъй като кли-
ентите не играят против къщата, борсата печели 
само ако вие печелите, тъй като заплащате такса 
печалба (от 2% до 5%). Всяка борса си има свои 
правила за такси и отстъпки, затова е добре да се 
запознаете с тях, преди да започнете да играете.

ДрУга отличителНа черта На 
Борсите е, че При тях нямА 

ОГРАнИЧЕнИя зА СумАТА, която 
искате Да ПостаВите като залог. 
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и така, кои са тези борси за залози? В световен 
мащаб има няколко борси, но най-голямата до 
момента е Betfair.com, която държи 95% от пазара. 
Другите й конкуренти са BETDAQ, които са с 4% 
дял, а след тях се нареждат WBX, iBetx. разликата 
между тях е наличието на ликвидност или така 
наречена налична сума за извършване на залози. 
ако няма налична сума, независимо от това какъв 
коефициент искате да купите или продадете, този 
залог няма да може да се осъществи, тъй като 
няма да има ответна страна, която да го посрещне. 
отново, принципът е прост, ако имате стока за 
продаване, някой трябва да я купи. така че преце-
нявайте разумно къде да поставяте прогнозите си.

работват лондоската, Ню йоркската и токийската 
фондови борси взети заедно. 
Betfair е основана 2000 г. от андрю Блек и едуърд 
рей, които в момента имат статуса на гурутата на 
Google във Великобритания. самата компания-
та Betfair има множество награди и отличия за 
най-иновационна и успешна ит компания както 
в англия, така и в световен мащаб. за втори поре-
ден път компанията получава отличието на самата 
кралица на Великобритания за най-напредничава 
ит компания, което е уникално постижение.  

Betfair направи името си с революцията, която 
донася в света на спорните залози за футбол и 
конни надбягвания. По време на мача между гер-
мания и хърватска от европейското Първенство 
по футбол 2008 като част от пазара за залози на 
живо, компанията отбелязва рекорд при общ обем 
на залози от £22 948 364.46. ако Betfair се счете за 
барометър при появата на събития с потенциално 
голями залози, то с право индустрията за спорт-
ни залози следи какво казва борсата всеки ден. 
Проверете футболните, тенис или баскетболните 
пазари и ще видите че в 99% от случаите предла-
ганите коефициенти и суми ви показват кои ще са 
фаворитите. Не само това, но и цялото това дви-
жение на коефициенти, суми просто ще ви покаже 
какво означава игра в реално време.

Поради факта, че Betfair не работи с клиенти от 
сащ, китай и сингапур, американските спортове 
не са представени много силно. иначе, футбол, 
баскетбол, тенис, конни надбягвания и всички 
европейски спортове са изцяло покрити. ако не 
виждате спорт или събитие (което в Betfair се 
нарича пазар), просто пишете на „Връзка с кли-
енти“ и ще получите информация кога може да се 
създаде. работното време за правене на залози е 
24х7 в седмицата. Борсата поддържа 18 езика, сред 
които и български. ежедневно тя обработва над 5 
милиона транзакции, което е повече, отколко об-

малко иНФормация за BETFAIR 
– Най-голямата Борса за 

залагаНия. В момеНта тя има 
нАД 2 мИЛИОнА АКТИвнИ 

КЛИЕнТИ ОТ цяЛ СвяТ. 

и така, какВо мислите сега По 
ВъПроса? щЕ ГИ БИЕм ЛИ ТЕзИ 

БОРСИ? 
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Нека хвърлим поглед към пример от 
реалния живот (не покер), за да илюстрираме 
случайно доказателство. Дама твърди, че 
артритните й болки са преминали напълно, защото 
е носила медни гривни на китките и глезените 
си. Практикуващ лекар или учен ще ви кажат, че 
няма абсолютно никакви научни трудове, които 
да показват, че медни гривни или медни монети 
облекчават артритни болки. Дамата може да е 
отслабнала или да е сменила диетата си, или това 
може просто да е плацебо ефект. „Доказателството“, 
че медните гривни са й помогнали в здравните 
ú проблеми, е случайно и не почива на научни 
факти, което означава, че е получено в специфични 
тестови условия. Но така или иначе, дамата вече не 
изпитва болки. 
сега и някои покер случаи, базирани на случайни 
доказателства: 

слУчайНо 
ДоказателстВо

Д-р Тим Лавали

тези изказвания също така съдържат думи като 
‘нас’ или ‘ние.’ Видите ли, хората (това сме ‘ние’), 
са склонни да бъдат по-обективни, когато нещата 
се случват на други и по-субективни, когато се 
случват на ‘нас’. звучи смислено; ние сме ‘субектът’ 
на събитието, когато се случи на нас и не сме 
склонни на бъдем обективни по отношение на 
лошото, което ни се случва. между другото, това 
също работи и по обратния начин. ако спечелите 
с QTo няколко пъти по време на турнир, най-
вероятно отново ще играете с тези карти по-
нататък в същия този турнир (спомнете си робърт 
Варконий през 2002). 
Но какъв е проблемът? Всички знаем, че никой не 
губи постоянно с Валета и знаем, че AQo е ръка не 
по-лоша от 72o, защото често хората хвърлят 72o, 
а пък играят AQ и поради това губят повече с AQ, 
отколкото със 72. ето къде е грешката, ако винаги 
разчитате на случайни доказателства. Покер играта 
има определени обективни елементи — 52 карти, 
брой шансове за флъш, шансове за стрейт — и 
също така има определени субективни елементи 
— разчитане на играчи, имидж на масата и т.н. 
ако позволите субективните оценки да се смесят 
с обективни части от играта, просто правите 
вашите решения по-несигурни и следователно по-
непечеливши. 
Вече има множество субективни оценки, 
които може да направите в една покер ръка. 
защо да превръщате и други части на играта, 
където получавате добра, надеждна обективна 
информация в по-нестабилни субективни области? 
случайното доказателство но потвърждава нищо. 
трябва ли да му се доверявате? Да, разбира се, 
когато опира до ‘разчитане’, ‘знаци’ или ‘глупавия 
късмет’ на магарето, седящо на място 4. Но когато 
имате добри солидни факти, които да подкрепят 
играта ви, те трябва да бъдат подкрепяни 
от субективната информация, а не да бъдат 
превръщани в някаква покер митология. 
големите покер играчи използват всичките си 
умения, за да взимат добри решения, но рядко се 
осланят на измислени предчувствия или заешки 
крачета. може да изглежда така по телевизията, 
но ден след ден по масите добрите солидни 
фактически доказателства печелят пари отново и 
отново. 

случайНо доказателство е иНформация, която получава-
те от субективеН доклад, НаблюдеНие или Някакъв пример, 
който може да е или да Не е обективеН. освеН това случай-
Ното доказателство Не е НаучНо обосНоваНо или след-
ствие от провереНи факти.

забележете, че в тези изказвания се съдържат думи 
като: ‘винаги,’ ‘най’ и ‘никога.’ често играчи, които 
правят такива изказвания, просто започват да 
разказват bad beat история. Ние знаем шансовете, 
знаем и че AK е много добра начална ръка, но…. 
Ние знаем, ние знаем, ние знаем. и все пак сме 
склонни да се осланяме на случайни доказателства, 
когато става въпрос за собствената ни игра, 
лошите удари и случките, при които отпадаме от 
турнирите.  

“отПаДНах от тУрНира с ДВе Валета. 
аз ВиНаги гУБя с Валета.” 

“ПроДължителНият залог  
е Най-ПрекомерНо УПотреБяВаНият 

хоД В Покера.” 
“асата ми Никога Не изДържат, 

когато НаистиНа тряБВа.”  

осВеН когато имам J-2 от Боя — 
тоВа си е моята щастлиВа ръка... 
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Холандски професор 
определя покера като 
ИГРА нА умЕнИя

използвайки формула, която бе част от 

официалното определение на холандското 

правителство за игрите на умения сравнени 

с игрите на шанса, холандският професор по 

математика Бен ван дер генугтен критикува 

официалната позиция на правителството 

относно покера, която бе направена през 1998 

чрез съдебно решение, което дава специални 

права за това да се предлага игра на покер само 

от казината в холандия. изявлението на ван дер 

генугтен относно покера бе публикувано в негово 

обръщение по повод пенсионирането му и се 

присъединява към нарастващото количество с 

математически доказателства, които разясняват 

елемента на умения в покера.

В подпомагането си на холандското правителство 

да определи елементите на уменията в 

разностранни игри, като такива, които фигурират 

в закона за залози и хазарт, ван дер генугтен, 

професор по математическа статистика и 

вероятности в Университета в тилбург, е 

използвал доста проста формула, за да даде общ 

рейтинг на „уменията“ във всяка игра. Ван дер 

генугтен е работил заедно с Петер Борм, професор 

по математика и теория на играта, оценявайки 

разностранни игри. 

Хайли Хинце Формулата, която двамата професори използвали 

е: 

Умение = Ефект на Познания / (Ефект на 

Познания + Ефект на Шанса) 

В тази формула, “ефект на Познания” бе 

допълнително определен като разликата 

в представянето на оптималния играч и 

начинаещия. игра на пълния шанс има 

“рейтинг на Умения” равен на нула, а игрите, 

които съдържат някаква степен на умения се 

преместват нагоре в скалата според уменията, 

които влияят на резултатите. Докато в други 

казино игри изобщо не се изискват умения или те 

имат сравнително малко значение (включително 

блекджек), ван дер генугтен и Борм са открили 

това, че количеството на умения в покера (0.4 в 

тяхната скала), надминава дори някои мисловни 

спортове, които имат ниво от 0.3. рейтингът от 0.4 

е доста висок в класа на шаха и след изявлението 

на ван дер генугтен се увеличават исканията 

определението за покер да бъде преразгледано в 

холандския закон. 

Покер ПСИХолоГ
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между най-добрите в турнира, отпаднали преди финалната маса 
бяха mossified84 на 12-то място ($24 688.13), Peter „Nordberg“ Feld-
man на 17-то ($12 801.25), Joe „hoodini10“ Udine на 32-ро ($7576.25), 
James „Mig_com“ Mackey на 52-ро ($4571.88), Michael Craig на 
62-ро ($4571.88), Farza „The-Toilet 0“ Jaka на 77-мо ($3657.50), Will 
„hAAydon“ Haydon на 80-то ($3657.50), Brian „bparis“ Paris на 82-ро 
($2873.25), Nenad „serb2127“ Medic на 89-то ($2873.25), и Christian 
„da_professional“ Lacobellis на 108-мо ($2351.25).  
 
Финалната маса се оформи след 11 часа игра, при следните 
участници и техните чип стакове: 

FTOPS X Основно събитие:
Титла за Va Shon ‘Julian 
Verse’ Watkins

Мики Дрофт

за втори път в FTOPS сериите, sckilla стигна до финалната маса на 
основното събитие като чип лидер. В  FTOPS IX, sckilla финишира 
на пето място с печалба от $100 000 с очакване за следващо по-добро 
представяне.  
Първи, на блайндове 80 000/160 000/20 000 отпадна sd bum. Sinrake 
oтвори до 420 000 от начална позиция и Hummelhintern влезе аll-in с 
2 071 600 от средна позиция. Sd bum плати all-in с 906 912 от крайна 
позиция и sinrake постави на карта турнира на двамата, като плати. 
Hummelhintern имаше предимство с   пред sinrake с 

 и sd bum с . Борда нареди  и 
Hummelhintern спечели гигантския пот. Sd bum се оказа най-губещ 
в ръката, отпадайки на девето с $33 962.50. следващата жертва беше 
RollinHand1. от средна позиция Rollinhand1 влезе с , но Va 
Shon “Julian Verse” Watkins плати от малкия блайнд с . след 
борд , RollinHand1 се класира на осмо място с 
$45 718.75.  
100 000/200 000/25 000 нивото започна с отпадането на sinrake. от 
бутона sinrake влезе с 3 638 777 с , но се натъкна на ilovepoka 
с  на големия блайнд. Никоя от двете ръце не се подобри и 
sinrake зае седмото място с $60 087.50. Няколко ръце по-натам Kraag 
също бе покосен. от бутона Kraag влезе all-in с 1 773 163 с  

sckilla – 11 356 134  
Va Shon „Julian Verse“ Watkins – 7 274 056  
sinrake – 5 640 437  
ilovepoka – 3 625 122  
Kraag -3 158 163  
RollinHand1 – 3 017 556  
Hummelhintern – 2 066 660  
bazeman – 1 727 460  
sd bum – 1 321 912

пик за десетите FuLL tiLt 
oNLiNe Poker series (FtoPs) 
беше осНовНото NL HoLd’em 
събитие с вХод $500+$35. га-
раНтираНият НаградеН фоНд 
от $2 500 000 беше НадХвър-
леН от регистриралите се 
5225 играчи, които Натрупа-
Ха общо $2 612 500. 
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и sckilla плати от големия блайнд с . Борд 
 и Kraag отпадна на шесто място със $77 068.75. Последва 

го Вazeman, който рейзна 475 000 от cutoff и Hummelhintern плати 
от големия блайнд. Флоп  и Hummelhintern пасува, а 
bazeman влезе all-in моментално с 2 789 920. Hummelhintern плати 
и показа  за топ два чифта, пред bazeman с  за 
проекто флъш и стрейт.  на търна осигури флъш на bazeman, но 
ривър  закова брутален фул хаус за Hummelhintern и bazeman 
финишира пети със  $103 193.75.  
 
Ilovepoka рейзна 550 000 от cutoff и sckilla рирейзна до 1 300 000 от 
малкия блайнд. Ilovepoka реши да натисне с 6 661 439 и , но 
sckilla се оказа с . Не се появи седмица до края и ilovepoka 
получи $137 156.25 за четвъртото място. Hummelhintern оформи 
финалния двубой със своето отпадане. На ниво 120 000/240 000/30 
000, Va Shon “Julian Verse” Watkins oтвори с 567 552 от бутона и 
Hummelhintern рирейзна all-in до 3 886 117 с . със своите 
12 милиона Watkins реши да се пробва и плати с . Борда 
нареди  и Hummelhintern завърши на трето 
със $175 560.  
 
Директният двубой започна в следното чип съотношение: 

решаващата ръка дойде на ниво 140 000/280 000/35 000. Sckilla 
имаше само един малък блайнд предимство в чипове. ръката 
започна с рейз на sckilla до 750 000 и Watkins покачи до 2 855 546. 
Sckilla рирейзна на свой ред до 5 040 000 и Watkins плати. Флопа 
донесе  и Watkins пасува и плати залог от  5 040 000. На 
търна падна  и след паса на Watkins, sckilla влезе all-in. Watkins 
плати моментално с  за флъш. Sckilla загуби шансове с 

 и след  на ривъра остана на системи. Sckilla удвои два 
пъти микроскопичния си стак, но на третия нещата бяха решени 
в полза на Va Shon “Julian Verse” Watkins, когато неговите  
се оказаха по-добри от   на sckilla, на безопасен борд 

, с което турнирът приключи. Невероятното 
постижение на Sckilla му осигури второ място и печалба от $273 
006.25, а при победителя в основното събитие на FTOPS X сериите, 
Va Shon “Julian Verse” Watkins, отиде наградата за първото място от 
$450 708.50. чудна работа – близо половин милионче...  

sckilla - 22,516,519  
Va Shon “Julian Verse” Watkins – 16 670 981 

Финални резултати:  
 
1. Va Shon “Julian Verse” Watkins - $450 
708.50  
2. sckilla - $273 006.25  
3. Hummelhintern - $175 560  
4. ilovepoka - $137 156.25  
5. bazeman - $103 193.75  
6. Kraag - $77 068.75  
7. sinrake - $60,087.50  
8. RollinHand1 - $45 718.75  
9. sd bum - $33 962.50
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дъщерната компания на world Poker tour®, wPt enterprises, inc. и FulltiltPoker.
net™, сключиха сделка за телевизионно спонсорство, която обединява два-
та покер колоса. според условията на сделката, сключена в началото на Но-
ември, Full tilt ще бъде основен спонсор и получава изключителни права за 
образователна интеграция на своята марка във всичките 26 нови епизода 
от wPt сезон vii. tези 26 eпизода ще бъдат излъчени по Fox sports Net за аме-
риканската публика, макар че сделката включва и излъчвания в мекси-
ко (сигурни сме, че ще се намери начин да гледаме епизодите и в българия).  
 
Новата сделка е възприемана като част от “уникален спонсорски мо-
дел за спортната и телевизионната развлекателна индустрия,” и осигуря-
ва на Full tilt стабилни позиции в асоциирането на марката с покер тур-
нето, както и подобряване на бизнес модела на спонсориране на wPt.   
 
стийв липскомб, основател, сео и президент на wPte, коментира: „Ние сме много 
радостни от партньорството с FulltiltPoker.net™ и събирането на две толкова сил-
ни марки с доказан глобален обхват и мрежа от лоялни покер фенове. със стой-
ността на невероятната wPt марка, тв разпространението през FsN и масивно-
то онлайн присъствие на Full tilt, това партньорство отворя още възможности за 
достигане до нови фенове и изостря апетита към нови покер предизвикателства.“  
 
Full tilt, от своя страна, разполага със страхотна селекция от про играчи, изградена 
около ядрото на групата от 13 топ професионалисти на team Full tilt – крис фъргю-
сън, фил айви, Хауърд ледерер, дженифър Харман, ерик линдгрен, ерик сайдел, 
анди блох, фил гордън, джон джуанда, майк матюсоу, гас Хансен, алън канингам 
и патрик антониус, които имат общо 10 wPt титли, 35 world series of Poker гривни 
и над $80 милиона в печалби в своя актив. дузини други известни играчи също 
играят със спонсорството на Full tilt и в последните месеци залата определено се 
превърна в покер институция. 

единствено можем да се радваме, че едно от най-известните покер събития в 
световния покер календар отново набира скорост и ще привлича много играчи 
от всякакъв калибър в, сигурни сме, покер турнири от най-високо световно ниво, 
каквито събитията от програмата на wPt винаги са били. следете интернет стра-
ницата на bg.PokerNews за всичко най-ново около wPt сезона и вашия шанс да 
участвате в тези топ покер серии, и да станете световна звезда.  

TВ сделка между 
World Poker Tour  

и Full Tilt Poker

Хайли Хинце


