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стават малко повече от два месеца 

до второто издание на покер фестивала 
BALKANPOKERNEWS CHALLENGE в „Интера”на 
Златните и предложенията за класиране започват 
да валят. Различни онлайн покер зали ще предлагат 
възможности за спечелване на пакети за фестивала, 
където ви очаква основен турнир с гарантиран 
награден фонд от 100 000 евро. Разбира се, очакваме 
и не малко международни играчи, за да се получи 
истинска битка преди световното по покер. 

А да си дойдем на думата, след дълго чакане, най-
голямата световна онлайн покер зала, PokerStars, 
погледна най-после към нас и вече всички можем 
да се радваме на специалните турнири, които залата 
предлага само за играчи от България. 

PokerStars, разбира се, ще се включат в 
предоставянето на пакети за покер фестивала през 
Май, а първите фрийроли и турнири само за българи 
си тръгнаха много успешно. 

Ще се разрастват нещата и ние ще бъдем на линия 
за промяната. 

Скоро очакваме обновяване на регионалните 
сайтове на PokerNews, както и актуализиране на 
списъка с преведени книги. 

В печат е поредното четиво, а две нови заглавия са 
в процес на „обработка”. 

В този брой отново наблягаме стабилно на покер 
стратегиите и с някои нови попълнения в екипа 
се надяваме да стартираме няколко планирани 
нови рубрики съвсем скоро. Тук е моментът да 
кажем добре дошъл на Светлин Колев, който ще 
даде „стратегическо” рамо в общата схема, което 
допълнително ще ви помогне да научите много 
интересни и важни неща, които безспорно ще 
допринесат за подобряване на играта ви.

Не забравяйте нашата спортна секция, както и 
интересните Betfair анализи, след които ще попаднете 
на чисто новата Техно рубрика. 

Играйте с усмивка, не мислете за лошите моменти 
и винаги анализирайте постъпките си, колкото и да си 
мислите че грешката не е у вас...
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	Специален $1000 PokerNews Бонус в Carbon Poker

	Специален $1600 Pokernews Бонус в UltimateBet Poker

	Специален $750 PokerNews Бонус в Ladbrokes Poker

Bwin 
Poker
$250 Бонус + $8000  
PokerNewsCup Alpine Freeroll

STAN250

Betfair 
Poker
40% Rakeback за играчи на 
BG.PokerNews.com+ $600 
Бонус

PKN600

Mansion 
Poker
150% до $600 PokerNews бонус 
и ежеседмични $500 PokerNews 
кеш фрийроли

BGPNEWS

Full Tilt 
Poker 
$600 бонус и 2 фрийрола, 
даващи пакет на стойност 
$8000 за PokerNewsCup Alpine

BGPKRNEWS

Poker
Stars
$50 бонус и специални 
турнири за Български играчи 
всяка седмица

POKERNEWSBULG
ARIA

Hollywood 
Poker
500% до $500 бонус и седмични 
$500 PokerNews фрийроли до 
края на март

PKN500

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

онлайн покер бонуси
Безплатни турнири за класиране 
на wsoP и  ePT
ексклузивни интервюта с топ 
играчи
стратегически съвети за 
начинаещи и  напреднали

✔
✔

✔

✔

най-голямата световна онлайн покер зала, Pokerstars, погледна 

най-после към нас и вече всички можем да се радваме на 

специалните турнири, които залата предлага само за играчи 

от България. още на стр. 62

Какво ново в bg.pokernews.com?

ново

най-добрите депозит бонуси

промоции



Филипс и Шварц се присъединиха към отбора на PokerStars

Е, поне за някои, 2008 година беше добра. Въпреки световната финансова криза, заради която бъдещето изглежда толкова мътно, 

както когато държите стрейт на флъш борд, някои обикновени хора намериха щастието. Денис Филипс спечели $4.5 милиона по 

време на тазгодишните World Series of Poker, където финишира трети в Основното събитие. Сега той е вече част от Про Отбора на 

PokerStars. Към Филипс се присъедини и Илон Шварц, който има 11 влизания в парите на турнири от World Series of Poker и обща 

печалба възлизаща на $3.77 милиона. Той се класира на четвърто място в Основното Събитие. 

Успехът на Филипс не е някаква щастлива случайност. От години той е уважаван играч в покер залите в Сейнт Луис и е участвал 

във финални маси на две странични събития от WSOP Circuit. Но изглежда, че той се появи от нищото в Основното Събитие през 

изминалата година, отправяйки се към финалната маса с най-много чипове пред себе си и водейки армия от 300 поддръжници, 

които носеха неговата вече запазена марка - бяла риза и червена шапка на бейзболния отбор Cardinals. Той беше счетоводител във 

фирма за камиони преди да стане най-разпознаваното лице от "Деветимата от Ноември." Агресивната игра на Филипс му спечели 

много пари, а сега вече и спонсорство. 

Той стана PokerStars Про #30. Номер #31 е Шварц, който нарича себе си TenthPlanet (ДесетатаПланета), защото понякога изглежда 

е на друга планета, заради своята непрактична игра, или заканите да се премести на остров, който никога няма да напусне. 

Сега той и Филипс ще обикалят страната, за да представят PokerStars по турнирните серии. Вие също така ще може да ги намерите 

в PokerStars, когато те играят онлайн. 

Просто се оглеждайте за червена бейзболна шапка или за десетата планета. 

BG.PokerNews.com

Playtech обяви рекордни постъпления

Докато все повече компании публикуват статистики за намаляващи 

годишни печалби в резултат на глобалната икономическа криза, покер 

софтуерът разработен от Playtech се противи на тенденцията. Наскоро 

компанията обяви информация за последната четвърт от изминалата година 

в доклад наречен „2008 Ключови Индикатори на Постижения," показвайки 

рекордни годишни приходи и растеж. 

Общите приходи за този период възлизат на €31.5 милиона, което 

представлява повишение с 52% в сравнение със същия период през 2007. Растежът идва от казино и 

покер бизнеса, които се представят почти еднакво добре, със съответно 52% и 48%. Най-голям е растежът за компанията в 

Тихоокеанска Азия, с доходи увеличаващи се до 141%. От този регион идват и 28% от приходите на Playtech за последната четвърт от 

годината. Европа все още е най-големия източник на приходи за компанията, с 66% от общите доходи. Playtech увеличи Европейските 

си печалби наскоро, след като Италианският покер пазар влезе в регулация през Декември. Макар и това постъпление да беше 

късно допълнение към резултатите за последната четвърт, от Playtech обявиха, че първоначалните резултати сочат, че "Италианската 

покер мрежа доказва, че има значително увеличение на приходите и те са над очакваните." 

Друга ключова стратегическа инициатива за Playtech през последната четвърт e присъединяването на онлайн букмейкъра William 

Hill към мрежата. За инвестицията си от $250 милиона, Playtech получава 29% дял в новосформирания филиал, William Hill Online, с 

потенциал за увеличение до 32%. Playtech също така има договор за минимум пет години, да осигурява казино и покер софтуера 

в новото сдружение. Относно показателите на Playtech за постиженията през последната четвърт от годината, Изпълнителния 

Директор, Мор Вайцер казва "Ние отново се радваме на успешни постижения, както стратегически, така и оперативни, като 

продължаваме да развиваме бизнеса си. Ние на практика сме много доволни от гладкото интегриране на William Hill, което вещае 

добро за това важно стратегическо развитие на компанията. Компанията винаги се е справяла с взискателните очаквания и ние сме 

уверени, че Playtech ще изпълни целите си за цялата настояща година." 

BG.PokerNews.com
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Скоро cтартира Gus TV

Gus Hansen подготвя нещо ново: Gus TV. 

Шампионът по табла, който многократно 

е бил определян за "най-секси мъж", сега 

стартира своя собствен телевизионен 

канал, на 21 Февруари: gushansentv.com. 
Не е много ясно какво точно може да 

очакваме да видим. Определено може да 

гледаме Gus да играе онлайн във Full Tilt 

и също ще станем свидетелите на боксов 

мач между него и Theo Jorgensen. Някои 

от вас може и имат късмета да гледат 

мача на живо, като той ще се проведе по 

време на EPT Копенхаген. Хората също ще 

бъдат щастливи да чуят, че ТВ канала ще 

бъде напълно безплатен и просто ако го 

гледате, ще бъде достатъчна подкрепа за 

развитието му. Gus TV е за покер играчи, 

от покер играчи. 

Съперниците имат техния си малък 

залог за боксовия мач (35.000 срещу 25.000), 

но вие също може да се възползвате да 

заложите пари на този двубой. В Nordicbet 

Theo Jorgensen в момента е -285 фаворит, 

докато коефицента за Hansen е +200. 

Какво значи това? Нямам представа. 

Ето и още някои коефиценти, които 

бяха предложени: 

- Gus Hansen да спечели с нокаут: 

+2600 

- Равен мач: +1400 

- Theo Jorgensen да спечели с нокаут: 

+850  

BG.PokerNews.com

Рейк състезанието на Ladbrokes продължава

Първото от четирите $1,000,000 рейк състезания в Ladbrokes Poker приключи, като новото започна в началото на месеца. Първите 

3000 играчи в класирането ще си поделят огромния награден фонд от милион долара и вие може да се включите в надпреварата 

през Февруари, Март и Април. zacke-nr1 бе щастливецът, който натрупа най-много рейк за изминалия месец, с над 6000 точки, като 

прибра $25,000 за първото място. Хиляди от другите печеливши играчи в Ladbrokes Poker ще получат суми, вариращи от $3,000 до 

$100 от популярния покер сайт. За разлика от други рейк промоции, тази предлага много реалистичен шанс за победа и спечелване 

на определена сума пари, независимо на какво ниво е вашата игра. Може и да не успеете да спечелите $25,000 за първото място, 

без наистина сериозно да се потрудите, но определено може да подпомогнете поне малко банката си, без значение на какво ниво 

играете. Освен това, което може да спечелите, може да се възползвате и от бонуса за първи депозит на BG.PokerNews, когато се 

присъедините към Ladbrokes Poker, което ще ви даде възможност да усвоите до $750 бонус. 

BG.PokerNews.com

Вече е известен отборът на ChipMeUp

След огромните очаквания, PokerNews с радост обявява, че Отбор ChipMeUp е вече сформиран. 

"Капитан" на отбора е не кой да е – истинското лошо момче на покера – Tony G. Към Tony ще се присъединят още неговите 

приятели и колеги Billy The Croc, Tino Lechich, Jason Gray и Rayan Nathan. Отборът ще броди из земното кълбо, като участва в най-

големите покер турнири, така че следете къде и кога тези про играчи ще вземат участие, защото част от тяхната игра може да бъде 

ваша, благодарение на ChipMeUp.  Също така, Full Tilt Poker Pro и носител на гривна от 2008 WSOP, Мартин Клезер, също стана 

потребител на ChipMeUp и ще пуска дялове от различни събития, които вече са отворени за широката публика. Не забравяйте да 

добавите Мартин към вашия списък с наблюдавани играчи, за да имате шанс да реализирате голяма възвращаемост! 

ChipMeUp, е водещият покер сайт, който позволява на играчите да купуват или продават проценти от участията си на живо или 

в интернет, независимо в коя точка на света се намират. Регистрацията е безплатна, но ако вече имате такава в My.PokerNews, може 

да я използвате, за да се впишете в ChipMeUp. 

BG.PokerNews.com

› За повече информация идете на http://ChipMeUp.PokerNews.com

PN

2 Фрийрола с 3 пакета за PokerNews 
Cup Alpine от Carbon Poker

Добрите новини не спират и с радост ви информираме, че добавяме още 

нови пакети за 2009 PokerNews Cup Alpine. Това ще бъде изключително събитие, 

което ще се проведе в периода 21-28 Март в пет звездния ски комплекс – 

Alpine Palace, Австрия. За да получите място на първия ред в този невероятен 

турнир, присъединете се към Carbon Poker, защото залата ще бъде домакин на 

предстоящите два фрийрола и ще бъдат спечелени три пакета, които ще включват 

настаняване в хотел, регистрация за Главното Събитие, както и едно допълнително 

събитие, пари за пътни и други разходи, дневни ски пропуски, частен трансфер с 

хеликоптер от летището до курорта и покана за официалното парти на 

PokerNews. Освен това, към наградния фонд ще бъдат добавени $200 в брой, 

които ще бъдат разпределени според стандартната структура на Carbon Poker. 

За да може да участвате, свалете Carbon Poker през BG.PokerNews, регистрирайте 

си сметка, като задължително използвате бонус код POKERNEWS, направете 

депозит и спечелете 100 Carbon Покер Точки в определения за това 
период. Този турнир е отворен и за всички настоящи играчи на Carbon 

Poker, които са регистрирани през BG.PokerNews и са изпълнили останалите 

условия 

$8,000 POKERNEWS CuP AlPiNE FREEROll - 22 Февруари - 21:45 българско време 

$15,800 POKERNEWS CuP AlPiNE FREEROll - 06 Март - 21:45 българско време 

Препоръчваме Ви да прочетете пълните Условия и Скорове преди да 

участвате. 

BG.PokerNews.com
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каТо доказаТелсТво за продължаващоТо глоБално разрасТване на покера, PokerStarS 
организира нов ТУр, ausTralia New ZealaNd Poker Tour (aNZPT), с първа спирка неБезизвесТноТо 
казино skyCiTy в аделаида, авсТралия оТ 4-7 ФеврУари. 

Това се случва след успеха на скорошните покер приключения в този район на света, с провеждането на спонсорираният от 
PokerStars, Asian Pacific Poker Tour. През 2007, по време на първия APPT сезон, сериите включваха спирка в Сидни, Австралия. 
Миналата година беше добавено събитие в Оукланд, Нова Зеландия през Октомври, в добавка към Декемврийския турнир в 
Сидни. Говорителят на ANZPT, Дани Макдоналд изказва своето възхищение от новото начинание и най-вече от възможността 
"да предоставим на покер играчите от Австралия и Нова Зеландия едно професионално покер събитие в родните им страни." 

Встъпителното тридневно събитие приключи в полза на Карл Краушнайдер от Мелбърн, който получи овациите, 
побеждавайки Тони "Bond_18" Дънст за титлата, която му осигури печалба от AU $170,215 за първото място. Записалите се за 
участие играчи бяха 215 на брой, което генерира общ награден фонд от $586,950. 

Краушнайдер и Дънст водеха при старта на финалната маса, на която бяха още добре познатите играчи Бруно Портаро и 
Селина Лин, които също успяха да достигнат до първия финал на ANZPT. Краушнайдер доминира още от самото начало, като 
елиминира първите трима на финалната маса и когато накрая останаха последните трима в борбата за титлата, Карл водеше с 2:1 
в чипове срещу Дънст, следван от Австралиеца Даниел Ноя. Последните чипове на Ноя бяха заложени срещу Дънст, когато във 
финалната за него ръка той не успя да завърши своя проекто флъш и трябваше да напусне масата. 

Краушнайдер, който се класира онлайн от PokerStars, се бореше с Дънст, до голяма ръка, която горе долу определи развоя на 
събитията. Краушнайдер влезе all-in на полу-блъф с 9♣-8♣ на флоп с две спатии, K-4-2, но Дънст беше с K-2 и плати. Дънст все 
още водеше на търн 3♦, но ривъра донесе 7♣ и победата на Краушнайдер. 

BG.PokerNews.com

        КарЛ КраушНайДер
СПечеЛи ПървияТ 
                         PokerStars Australia New Zealand Poker Tour

Крайни Резултати 
1.  Карл Краушнайдер $170,215 

2.  Тони дънсТ $111,520 

3.  даниел ноя $64,565 

4.  МайК ЩеКер $52,825 

5.  дийн найберг $41,085 

6.  Юлиус КолМан $29,345 

7.  селина лин $23,475 

8.  бруно ПорТаро $17,610 

9.  джейМс брууМ $11,740

Неделната финална маса започна окупирана от руснаци, като седем от 
деветте места бяха заети от тях, при 201 първоначално записали се директно 
с входна такса от $5,000 или класирали се чрез сателитен турнир. Резултатът 
беше награден фонд от приблизително милион американски долара, с 
награда от $300,000 – над 10 милиона Руски рубли – за първото място. 
Сред регистриралите се имаше и няколко известни международни играчи, 
включително Руската суперзвезда Иван Демидов, плюс колегите му от про 
отбора на PokerStars, Ванеса Русо и Алекс Кравченко. Задачата на Сунцов не бе 
никак лека, въпреки че в началото всички гледаха към чип лидера от Молдова, 
Димитру Гаина. Сунцов, започна с малко чипове, но се удвои два пъти още в 
началото и се включи стабилно в борбата, докато други играчи започнаха да се 
отправят към публиката.  Накрая се оформи директен двубой между Сунцов и 
Беларусина Вадим Маркушевски, като Сунцов бързо успя да натрупа чипове 
и да стане водач в последната схватка. Решителната ръка – и титлата – бяха 
спечелени от Сунцов, след като всички чипове се оказаха по средата на масата 
на борд 6-9-3-5 на търна. Маркушевски държеше K-9 за топ чифт, но Сунцов 
обърна Q-Q и имаше предимство. Дамите оцеляха след двойка на ривъра и така 
първата RPT купа остана в Русия. 

Russian Poker Tour се мести в Москва за втората си спирка, като засега 
събитието е отложено за месец Май.. 

BG.PokerNews.com

ОЛег СуНЦОв спечели в дебюта 

На RuSSiAN PoKeR TouR
при деБюТа на russiaN Poker Tour в санкТ пеТерБУрг (спонсориран оТ PokersTars), олег 

сУнцов Успя да надвие конкУренцияТа и да завърши каТо поБедиТел. 

Крайни Резултати (паричните награди са в рубли)
1.  олег сунцов  руб 10,616,000 
2.  вадиМ МарКушевсКи  руб 5,469,000 

3.  алеКсандър ПанТухин руб 3,217,000 

4.  сергей сонцев  руб 2,380,000 

5.  булаТ биКМеТов руб 1,930,000 

6.  сергей ПоПуК  руб 1,608,000 
7.  анаТолий оженилоК руб 1,287,000 

8.  диМиТру гаина  руб 965,000 

9.  евгений Зайцев  руб 643,000

PNPN
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НОВИНИ



5%
95%

И    така, трябва ли да се откажете? НЕ. 
Затова съм тук. 

Аз съм печеливш играч. Не мога да кажа, че 
съм в състояние изцяло да живея от покер, но 
наистина печеля достатъчно, че да мога да си позволя 
телевизора с голям екран, който наскоро купих и 
да ходя на екскурзия до Вегас всяка зима с жена ми. 
Какво по-хубаво от това да печелиш от играта, която 
обичаш да играеш? 

Ето десет съвета, които мисля, че ще ви помогнат.
 1. Усъвършенствайте се - Вероятно има 

много пропуски във вашата игра, които дори не 
разпознавате. Време е да изучите играта. Знам, че 
четенето на книги, гледането на видео клипове и 
анализът на ръце с програми като Poker Tracker не 
са толкова забавни, докато играете, но точно затова 
повечето играчи не са печеливши. Те не си правят 
труда да изучат играта. Дори само, ако прочетете 
няколко книги, това ще ви постави пред повечето 
играчи в интернет. 
 2. Играйте на вашето ниво и градете 

банка от там – Крис Фъргюсън е много известен 
превръщането на $0 в $10,000 за няколко месеца, 
както и с гривните му от World Series of Poker. Tой се 
подложи и на едно друго изпитание. Целта му е да 
започне от ниско и да остане там, докато не е готов 

да се качи по-нагоре. И вие трябва да имате поне 20 
входа (някои дори казват 30+, но това много зависи 
от вашата игра и броя на масите) за нивото, преди да 
отидете нагоре. 
 3. Ограничете загубите до минимум - 

Престанете с плащанията, където се опитвате да 
хванете блъф, плащания от вида "само, за да видя 
какво има" или "знам, че ме бие, но ще платя, за да 
съм сигурен в това". Идеята е да допуснете колкото 
се може по-малки загуби, когато не получавате 
подкрепа от картите. И така, когато пък имате силни 
ръце, вие ще се наслаждавате на печалбата, а няма да 
избивате загубата, за да изравните сметките. 
 4. На всяка цена избягвайте тилта – Трябва 

да свикнете с това, че ще ви се случват гадни неща, 
ще губите в кофти ситуации или лошата игра на 
опонентите ви ще завършва с успех за тях. Това е 
трудно за възприемане, но аз съм напълно свикнал 
с него. Тилтът разрушава сметката ви. Най-малкото, 
което трябва да направите, е да се научите да 
разпознавате кога сте в тилт и да престанете да 
играете. Ако може да избегнете тези сесии, когато сте 
побеснели или пияни и прахосвате голяма сума пари, 
шансовете ви да се върнете на печелившия път са 
много добри. 
 5. Наложете си ограничения – Това е наистина 

много важно и върви ръка за ръка с избягването 
на тилта. Аз съм убеден, че най-голямата причина, 
поради която повечето играчи губят парите си, 
е защото в нощите, когато те продължават да 
губят, не могат да изключат компютъра. Трябва 
да си поставите някакви ограничения, които 
задължително да спазвате. За мен това са два 
максимални входа на маса, независимо от лимита. 
Това е свързано с дисциплината, а управлението на 
банката и дисциплината са толкова важни, колкото 
и уменията ви да играете играта. Да, управлението 
на сметката ви е точно толкова важно, колкото и 
вашите умения на масата. Едното без другото не 
може. Може да реализирате някакъв кратък успех, но 
в дългосрочен план е просто невъзможно. Много от 
съветите са за това да се пазите от големите загуби. 

Контролирането на загубите в покера е равно на 
големи печалби. 
 6. Ако просто не се чувствате добре, 

изключете компютъра – Гузен съм, когато знам, че 
ще загубя парите и все пак продължавам да играя, 
докато накрая наистина не ги загубя. Започвам да 
се тилтвам, изморен съм, или съм разсеян от плача 
на бебето... просто вниманието ми не е насочено 
напълно към играта. Ако се почувствате така, 
просто спрете играта, докато отново сте готови да се 
върнете. Винаги ще има къде да седнете да играете. 
Покерът няма да избяга. 
 7. Извлечете максимума от силните си ръце 

– Не може да очаквате да дърпате напред освен, ако 
в действителност не ви се изплащат силните ръце, 
които имате. Научете се как да поставяте капани, 
да играете бавно силните си ръце и да смесвате 
играта си, така че да е трудно за противниците 
ви да предположат какво имате. Накарайте ги да 
плащат с проекто ръце. И залагайте, ако мислите, че 
опонентът ви е на проекто ръка. Залагайте толкова, 
колкото смятате, че опонентите ви ще платят. Не се 
страхувайте да направите по-голям залог от пота. 
Мога да продължа с още много, но идеята ми е, че 
това са решаващи етапи по пътя към печалбата и вие 
трябва да научите как да се нагласяте според масата. 
Това значи да залагате, когато има играчи, които ви 
плащат постоянно и да поставяте капани, когато сте 
срещу агресивни противници. 
 8. Изберете правилната маса и набележете 

няколко играчи - Правете повечето си пари срещу 
малко играчи, а не срещу много от тях. Опитайте 
се да намерите маси, които имат висок процент на 
хора, които виждат флопа както и висок среден пот. 
Това значи, че масата е по-освободена и че най-
вероятно ще ви се изплати силната ръка, когато я 

хванете. За съжаление, по-пасивните маси с ниски 
потове се превръщат в стандарт, така че ще трябва 
да се поразтърсите за по-горните. Щом седнете 
на такава маса, незабавно почнете да изучавате 
историята на ръцете на вашите опоненти, когато те 
са стигали до показване на картите (бел.ред.: много 
от новите играчи не знаят, че когато повече от двама 
опоненти стигнат до показване на картите, но само 
единия от тях си покаже ръката и прибере пота, 
то ако вие седите на тази маса може да отворите 
веднага историята на ръка и да видите какво е имал 
и другия играч, който в края на ръката е скрил 
картите си. Това става от бутона Last Hand/Previous 
Hand в повечето зали). Това ще ви подскаже 
много какъв тип играчи са вашите опоненти. Ако, 
например, те плащат рейзове с посредствени ръце, 
тогава може би е добре да поувеличите вашия обсег 
на ръце, с които бихте платили на тези играчи и да 
ги поставите под голямо напрежение, когато имате 
добра ръка. 
 9. Четете блогове, сайтове и статии - 

Интернет е пълен със съвети от играчи, които са 
изиграли стотици хиляди ръце. Четете статии и 
книги и ако не разбирате нещо, прочетете го отново 
или попитайте някой по-опитен, за да ви бъде по-
подробно обяснено. Това не само ще ви помогне 
много, но и ще ви стимулира да опитате нови неща, 
за да видите как работят на практика.
 10. Поставете си цели и се забавлявайте 

докато изграждате своята покер банка – Поставете 
си някаква цел и се забавлявайте в опитите си да 
я постигнете. Удоволствие е, когато видите как 
сметката ви нараства от $100 до $400, а по-късно с 
хиляди. Следвайте тези стъпки и съм сигурен, че 
ще започнете да виждате как линията се изкачва в 
зелената зона. 

10 Чип Рийз 

 
ДоРи и  

най-ДобРите 
КеШ игРаЧи 

гУбят В 
полоВината 

от изигРаните 
СеСии.

PN
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ПОКеР СТРАТеГИя

Poker Peaker

СТъПКи КъМ     ПЕчАЛбАТА
ТрУдно ви е да печелиТе пари оТ сайТове каТо 

PokersTars, Full TilT или BeTFair? спокойно. не сТе 
сами. повечеТо играчи гУБяТ пари, докаТо играяТ 
онлайн покер. всъщносТ, някои дори смеяТ да 
ТвърдяТ, че 95% оТ играчиТе гУБяТ пари в инТернеТ. 
Това може да изглежда каТо зашемеТяващо число, 
но покеръТ е игра изпълнена с опасносТи и капани. 
дори най-доБриТе играчи гУБяТ и заТова играТа е 
Толкова инТересна и инТригУваща. чип рийз, койТо 
е един оТ най-доБриТе кеш играчи за всички времена, 
смяТа, че дори най-доБриТе кеш играчи гУБяТ през 
почТи половинаТа време. 

ИДЕяТА Е Да ДОПуСНеТе КОЛКОТО Се мОже 
ПО-маЛКО загуби, КОГАТО НЕ ПОЛУЧАВАТЕ ПОДКРЕПА ОТ 

КАРТИТЕ.



Преди да дойде времето на онлайн покера, редовни участници в голямата игра на Джони "World" Хениган в 

Лас Вегас му предложили 6-цифрена сума, ако издържи 30 дни в градчето без казина Де Моане в Айова, знаейки 

много добре, че жаждата му за игра ще направи оцеляването му там изключително трудно. Както и предполагали, 

Хениган издържал само два дена в „изолатора” и бил принуден да плати облога. 

4. ХъК СийД Прави СаЛТО ОТ мяСТО
С височина от 198 см, едва ли бихте повярвали, че Хък Сийд може да направи салто от място, или пък да се научи само за два дни. 

Предизвикалият Сийд отново бил Хауърд Ледерер и този път басът се измервал с числото $ 10 000. Ледерер, обаче, не знаел, че чичото 

на Сийд бил бивш акробат, който научил своя племенник на движението, като го връзвал за въже над плувен басейн, за да може да 

практикува. 48 часа по-късно, Сийд изпълнил перфектно салто и след приземяването си се оказал по-богат с $ 10 000. 

3. Джей КуиК живее в баНя в беЛажиО за 30 ДНи 
През миналата година кеш играчът на високи нива Андрю "good2cu" Робл предизвикал своя приятел Джей Куик 

да прекара 30 дена в баня в хотел белажио в Лас Вегас. били поставени множество условия, които регламентирали 

достъпът до храна, DVD плеър, и ограничено количество минути за разговор по мобилен телефон. Пред банята 

била монтирана дори уеб камера, за наблюдения на басиралия се. Куик, обаче, толкова успешно се справял с 

живота в банята, че Робл изплатил, според слуховете $ 40 000, по-рано от крайния срок. 

2. eриК ЛиНДгреН С гОЛф реКОрД еДиН ДеН
След като бил елиминиран от $50 000 H.O.R.S.E. турнира по време на WSOP 

2007, всичко, което Ерик Линдгрен искал да направи било да си почине и да 

поиграе малко голф. След тежка коктейлна вечер с Гавин Смит, обаче, плановете 

за редовните 18 дупки е превърнали в гигантски бас на стойност над $340,000. 

Линдгрен се басирал със Смит, Фил Айви и Крис бел, че в рамките на един ден 

може да завърши четири пълни кръга на едно от най-трудните голф игрища на 

Лас Вегас, с над 100 във всеки кръг, като се придвижва през цялото време пеша, 

носейки сака със стикове на гръб. Започвайки в 6 сутринта, Линдгрен успял да 

приключи с първите два кръга сравнително лесно, но след като температурата се 

покачила над 37° в следобедните часове, той започнал да издава багажа. Въпреки 

това, с кръжащите около него Смит, бел и ТВ екип, Лингрен направил своя 

последен удар и спечелил баса. По-късно, той признал, че е отслабнал с 8 килограма в този ден заради неимоверното обезводняване 

и че този бас „май ми скъси живота с няколко години." 

ТОП 10 басове 
около играчиТе на най-високи нива екшънъТ никога не спира, дори след раздаване на 

ривър карТаТа, приключване на ТУрнира или когаТо най-големия Балък на масаТа приБере 
парáТа в края на нощнаТа сесия. БасовеТе са прияТно заБавление за много оТ вашиТе люБими 
про играчи, независимо дали се залага на цвеТа на Флопа, пола на следващияТ играч, койТо 
ще влезе в залаТа или някакви неверояТни аТлеТични подвизи. Този пъТ в PokerNews Toп 10 
ще ви разкажем за някои най-лУдешкиТе Басове на планеТаТа за всички времена—оТ Басове 
за ядене, през Такива за Тегло, до някои оТ най-оТкачениТе комарджийски изпълнения на 
голФ игрищеТо. 

Друга звезда на басовете, Тед Форест, има 

няколко откачени облога в своето битие, 

но този тук е много горещ. Веднъж Форест 

се басирал на $7,000, че може да завърши 

маратон за по-малко от чест часа. Форест не 

само излязъл на пистата да тича 42 километра, 

но го направил и в един от най-горещите дни 

от годината в Лас Вегас като термометърът 

показвал 46°, когато Форест пресякъл финала, 

и прибрал своята печалба. 

  8. майК маТюСОу ОТСЛабва С 30 КиЛа за $100,000 
По време на турнир от WSOP 2007, Майк Матюсоу, тогава тежащ 110 кила, се разприказвал с останалите 

на масата как копнеел за дните, когато тежал само 82. Тед Форест дочул разговора и предизвикал Матюсоу с 

бас за отслабване за $100,000. За да прибере парáта, Матюсоу трябвало да отслабне обратно до 82 точно за 

1 година, до 3-ти Юни 2008. Макар, че похапвал здравословно и тичал по 20 километра на ден, Матюсоу все 

така „изоставал” с 8 кила от норматива само девет дена преди крайния срок. благодарение на "Master Cleanse" 

(което включва само консумирането на кленов сироп, лимон и отваря от лютив пипер в продължение на 

седмица), както и много часове в сауната, Матюсоу успял да слезе на 81 килограма и прибрал печалбата. 

7. ХауърД ЛеДерер яДе чийзбургер за $10,000 
Една вечер по време на много яка кеш игра, Дейвид Грей предизвикал Хауърд Ледерер, отявлен вегетарианец, да 

изяде един чийзбургер, срещу сочната сума от $10,000. Ледерер бързо захапал баса и поръчал сандвича директно 

от масата. Ледерер изял бургера, прибрал си десетте бона и дори не получил стомашни болки. Като знаел как Грей 

мрази маслините, по-късно Ледерер му предложил да си върне загубеното като похапне малко солени маслинки, но 

Грей отказал предложението. 

6. ТеД фОреСТ мараТОНеЦ 

Вероятно един от най-големите любители на басовете, Световният шампион от 1996, 

Хъкълбери, прави своето първо, от три, включвания е нашата класация под #10. Веднъж 

Сийд казал на Фил Хелмют, че може да стои, потопен до раменете, във всеки воден басейн 

в продължение на 24 часа. Хелмют решил да го пробва и с $50,000 на карта, Сийд надянал 

водолазен костюм и влязъл в Тихи Океан. Оказало се твърде непосилно дори за този титан 

на басовете и след три часа във водата, Сийд излязъл на брега и платил на Хелмют. 

  9. ХауърД ЛеДерер Тича 50 меТра На еДиН КраК 
Веднъж, Хък Сийд подметнал на Хауърд Ледерер, че ще го бие на 50 метра... 

подскачайки само на един крак. С $5,000 на масата, Ледерер приел облога и двамата 

си плюли на петите. След като в края на състезанието Сийд виждал гърба на Ледерер, 

станало очевидно, че ще трябва да се раздели с петте хилки. 

10. ХъК СийД в ОКеаНа 

5. ДжОНи WoRld Се ОПиТва Да живее в айОва за 30 ДНи 

1. амариЛО СЛим Праща гОЛф ТОПКа На ПОвече ОТ миЛя 
Хората в клуба на Амарило Слим били напълно слисани, когато Амарило обявил, че може 

да прати голф топка на повече от миля разстояние, като подкрепил твърдението си със залог 

от $ 40 000. След като било уговорено, че опитът трябва да бъде направен от равна земна 

повърхност, с PGA стик (без топката да бъде ударена от върха на планина, пусната от самолет 

или пренесена с кола), Амарило намерил доста желаещи за облог, повечето от които смятали, 

че ще изкарат лесни пари. В крайна сметка, обаче, методът на Слим се окачал печеливш. Тълпата 

зяпачи последвала Слим, който минал с колата си през града, паркирал до едно замръзнало 

езеро и поставил топката върху стойката. Слим замахнал и топката се затъркаляла по леда, като 

спряла чак след миля и половина. 

никол гордън
PN
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ранич преодоля съпротивата на 

началния чип лидер, Французина Тристан 
Клеменкон, и шестима други опоненти, за да добави 
името си в списъка от EPT шампиони. Това отне 
шансовете на страната домакин Франция, да стане 
шампион при завръщането на събитието след три 
годишна пауза. 

Кранич започна деня втори по чипове след 
Клеменкон, като в играта имаше още четирима 

французи от общо още шест играчи в Казино 
Barriere. Италианецът Андреа Бенели беше 
окупирал третото място, докато другите петима 
играчи трябваше да търсят ранно увеличаване на 
чиповете си, за да могат да се борят за победата. 
Французинът Томас Делатре започна деня с малко 
чипове и отпадна първи, прибирайки €77,400 за 
своето участие в турнира. Делатре скоро беше 
последван от сънародника си Бруно Лауно (седми, 
€108,300) и Холандеца Йорн Валтхаус (шести, 
€142,400). 

Французинът Джонатан Азулай (пети, €182,700) 
остана една ръка по-дълго в играта от Валтхаус, 
но си спечели с €40,000 повече за класирането си с 
една позиция по-напред. Междувременно, Бенели 
бе надминал Клеменкон и Кранич, повеждайки в 
класирането. Това осигури на останалият с малко 
чипове Арно Ескювен най-големи шансове за 
отпадане, но вместо това, Бенели загуби два големи 

Мориц Кранич спечели PokerStars.com       EPT Deauville
германецъТ мориц кранич спечели най-голямаТа 

награда оТ PokersTars.CoM euroPeaN Poker Tour, 
чияТо последна спирка Беше в дювил, Франция, в 
периода 20-24 янУари. мориц спечели решиТелен поТ 
срещУ двамаТа си опоненТи в крайнаТа Фаза и взе 
чека оТ €851,400 каТо поБедиТел в ТУрнира. 

пота и приключи четвърти (€219,800). Ескювен 
дори успя да удържи за още по-предно класиране, 
като преди него отпадна и Клеменкон. Кранич и 
Клеменкон се сблъскаха в най-голямата ръка от 
финалната маса, когато Кранич влезе all in след 
флоп 10♣10♥8♠, Клеменкон плати с 8-2 за два 
чифта и когато Кранич разкри ръката си се оказа, 
че той не блъфира, показвайки J-10 за тройка. 
Малкото останали чипове на Клеменкон не му 
помогнаха особено и малко по-късно той напусна 
играта на трето място с награда от €284,800. Кранич 
започна директния двубой с водачество от близо 
6:1, след което довърши Ескювен и спечели титлата. 
В последната ръка, Кранич държеше A-7, срещу 
Ескювен с A-3 и Кранич избегна възможния чоп 
след като на борда се обърнаха 9-10-6-5-A. Така 
Ескювен остана втори с печалба от €495,400, а 
Кранич триумфира с €851,400. 

BG.PokerNews.com

Финалните 
резултати 

1. Мориц Кранич  (Германия)  €851,400 
2.  Aрно есКЮвен  (Франция)  €495,400 
3.  ТрисТан КлеМенКон  (Франция)   €284,800 

4.  Aндреа бенели  (Италия)  €219,800 

5.  джонаТан аЗулай  (Франция)  €182,700 
6.  йорн валТхаус  (Холандия)  €142,400 
7.  бруно лауно  (Франция)  €108,300 

8.  ТоМас делаТре  (Франция)  €77,400 PN
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 СтюаРт СКот

успешното си пътешествие до Австралия. Грунеберг 
рейзна преди флопа с K♠J♣ и Рамакришнан доплати 
от големия блайнд. Флоп 4♥J♥4♠, и Грунеберг 
поведе. Рамакришнан пак плати и на търна се 
отвори 7♦. Грунеберг влезе all in със своите два 
чифта и Рамакришнан плати моментално с 4♦4♣ 
за флопнати четири еднакви. Грунеберг остана без 
никакви шансове след търн 9♥, с което приключи 
участието му в турнира. 

Сам Капра беше друг добрал се евтино до 
Главното събитие играч, осигурил си място с победа 
в сателит на живо с вход от $330. Той възвърна 
инвестицията си многократно, когато прибра 
$300,000 за класирането си на пето място. Капра 
отвори с чифт десетки от UTG, залагайки всичко 
преди флопа. Петер Ро плати от малкия блайнд и 
Капра остана без почти никакви шансове срещу 
Ро, който показа A♥A♠. На борда се наредиха 
3♠Q♦Q♠9♦5♠ и така Капра беше елиминиран. 

По-късно, Рамакришнан лимпна от UTG, след 
което последва три-бет от Петер Ро преди флопа. 
Ро се оказа all in и Рамакришнан плати моментално. 
Ро не остана доволен, когато видя своите K♠K♥ 

изправени срещу A♠A♥ на Рамакришнан, без дори 
да има възможност за флъш с някоя от своите карти. 
Но в крайна сметка стана така, че Ро нямаше нужда 
от това, след като направи сет на флоп 5♠K♣10♦ и 
търна и ривъра (3♠2♠) не помогнаха Рамакришнан, 
който спечели $400,000 за своето участие. 

След елиминацията на Рамакришнан, тримата 

2009 Aussie Millions:       
Стюарт Скот остави 
титлата у дома

авсТралиецъТ сТюарТ скоТ оцеля най-дълго оТ регисТриралиТе се 680 играчи в ТУрнир 
изпълнен с Топ проФесионалисТи, инТернеТ квалиФиканТи, свеТовни шампиони и дрУги, 
коиТо искаХа да спечеляТ главноТо съБиТие на покер шампионаТа aussie MillioNs и първаТа 
награда оТ aud $2 милиона. скоТ оТговори на Бившия свеТовен шампион и негов прияТел, 
джо Хачем, койТо оТправи предизвикаТелсТво в ден 1, авсТралийски играч да донесе ТиТлаТа 
У дома и посТигна Това със сТил, след каТо Беше водач в края на ден 4 и осТана Такъв до края 
на шампионаТа, коеТо мУ осигУри и гривнаТа за първоТо мясТо. 

той напусна масата. Когато Ричард Ашби бе 
елиминиран на седмо място ($150,000), приключиха 
и шансовете титлата да отиде в добрата стара 
Англия. Само секунди, след като Боутман вече се 
бе присъединил към публиката, Ашби влезе all in 
след рейза на Райкумар Рамакришнан, но освен 
Рамакришнан, Елиът Смит също плати. Двамата 
играчи, които все още имаха право на действие 
пасуваха до ривъра на борд 2♥4♦2♠10♥9♣. Смит 
показа A-Q, Рамакришнан обърна A♦K♥ и това му 
бе достатъчно, за да прибере пота, след като Ашби 
също показа A-Q и трябваше да напусне мястото си. 

Зак Грунеберг започна играта си в Главното 
събитие като фрийрол в истинския смисъл на 
думата. След като спечели мястото си от фрийрол в 
Cake Poker, Грунеберг отбеляза и победа в Събитие #4 
за $35,000. Младият Американец отпадна шести тук, 
от Райкумар Рамакришнан, добавяйки $210,000 към 

Е 
 
 
то така изглеждаше класирането по 

чипове, когато започна финалната маса: 

Място 1:  ЗаК грунеберг  1,355,000 

Място 2:  барни боуТМан  349,000 
Място 3:  EлиъТ сМиТ  1,120,000 
Място 4:  ричард ашби 658,000 
Място 5:  сТЮарТ сКоТ 4,520,000 

Място 6:  ПеТер ро 2,420,000 

Място 7:  райКуМар раМаКришнан  2,050,000 

Място 8:  саМ КаПра 1,161,000 

Барни Боутман започна с малко чипове, които 
постепенно губеше, преди накрая да отпадне на 
осмо място (AUD $100,000). Боутман влезе all in 
от UTG с A♦2♣ и Зак Грунеберг плати от големия 
блайнд с A♠Q♥. Флопът донесе 7♥A♣3♠, и пред 
Боутман се отвориха още няколко възможности 
на търн 7♠, но 4♥ на ривъра не му помогна и 

оцелели изиграха още 70 ръце, преди Елиът Смит 
да отпадне на трето място ($700,000), като жертва 
на поредната невероятна карта. Смит лимпна от 
малкия блайнд и бързо плати, когато Стюарт Скот 
влезе all in от големия блайнд. С A♥Q♣, Смит 
доминираше Скот, който показа A♦7♣ и флоп 
K♠10♣10♥ не помогна на никой. На търна падна 
7♠ и това даде огромно предимство на Скот. Смит 
все още имаше карти за победа или чоп, но 5♣ на 
ривъра даде начало на директния двубой. 

Стюарт Скот имаше голямо предимство по 
чипове и подкрепата на цялата нация в последната 
схватка. Австралиецът трябваше да се опита 
да задържи титлата на континента домакин, а 
съотношението в чипове беше следното: 

сТЮарТ сКоТ 10.7 милиона 

ПеТер ро  2.9 милиона 

И тъй като чип стаковете бяха коренно различни, 
не отне много време преди всички чипове да се 
озоват по средата на масата и Скот довърши Ро, 
който зае второто място в турнира ($1,000,000). 
Скот рейзна преди флопа от бутона и Ро мисли 
дълго, преди да влезе all in. Скот плати веднага и 
обърна A♠A♦, с огромно предимство пред Ро, който 
показа A♥J♣. На флопа се наредиха 2♠9♦8♥ и Ро се 
нуждаеше от две поредни помощни карти за победа. 
4♦ на търна сложи край на всичките му надежди, 
а ривър картата беше 9♠. Стюарт Скот прибра 
$2,000,000 за първото място, гривната за победата в 
Основното събитие и не на последно място остана 
огромната национална гордост, която той донесе, 
след като стана първият Австралиец печелил Покер 
Шампионата на Aussie Millions. 

BG.PokerNews.com
PN
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ози своебразен „електронен" покер 

фестивал е насрочен за 5-9 май 2009 и заедно 
с планирания само дни по-късно в грандхотел 
казино „Интернационал” BALKANPOKERNEWS 
CHALLENGE 2009, родната покер програма започва 
да се запълва и да привлича все повече вниманието и 
на чуждестранните играчи. 

Събитието, което Техно покер клуб организира, 
ще се проведе в гр. Варна, в най-голямата в страната 
понастоящем покер зала на клуба, с 5 Lightning Poker 
електронни покер маси, на които ще се провеждат 
всички турнири от програмата. ТРС Мастърс е 
първото по-голямо покер събитие на Техно покер 
клуб с такъв гарантиран награден фонд за Основния 

турнир, или както в случая ще се нарича - Мастър 
турнир, като се очаква гарантираните 50 000 лв. да 
се удвоят и наградният фонд да приближи 100 000 
лв. Това разбира се ще бъде възможно с два стартови 
Ден 1 по стандартната схема - Ден 1а и Ден 1б с 
максимум 50 играчи на сесия. 

Всички редовни играчи на Техно покер клуб, 
разбира се, ще имат много атрактивна възможност 
за участие в Мастър турнира, като първите десет 
в ранглистата на клуба (с точки от турнири и кеш 
маси) ще получат пакети за участие в големия 
турнир, включващ входна такса от 1000 лв и 4 
нощувки. И ако това не е атрактивно предложение! 

Това далеч не е единственият вариант за 

класиране и като изключим директното закупуване 
на място в турнира, на разположение на всички 
играчи ще бъде серия от сателити с различни входни 
такси и нива, както и суперсателити преди самото 
събитие. 

Допълнителна информация ще бъде публикувана 
по-късно. 

При необходимост от промени в програмата 
всички играчи ще бъдат уведомени своевременно. 
За да си осигурите място на Мастър турнира с по-
малко средства, трябва просто да участвате в някой 
от многото сателити, които ще се провеждат почти 
ежедневно във всички зали на клуба в цялата страна. 
Началното ниво сателити е с вход 10 лв., а във всяка 
зала ще има месечен суперсателит с вход 100 лв., 
който ще осигурява по 1 място на Мастър турнира на 
всеки 10 участници. Сателитите ще бъдат с вход 10, 
20 и 30 лв., като всички носят място на суперсателита 
с вход 100 лв. в края на месеца във всяка зала. Пълна 
програма за м. февруари ще публикуваме съвсем 
скоро, а сателитите започват от 1 февруари, като ще 
продължат до края на април. Ние пожелаваме успех 
на всички покер играчи и ентусиасти.

BG.PokerNews.com

TPC Masters    с 50 000лв                  

гарантирани от Техно       Покер Клуб 

по всичко личи, че месец май започва да се 
оФормя каТо един много инТензивен покер месец в 
България. повод за Това е оБявенияТ оТ ТеХно покер 
клУБ покер ТУрнир с награден Фонд оТ 50 000 лв. 
гаранТирани. 

ето и програмата на „тРС Мастърс"

5 май Суперсателит 50 + 5 лв. / с 50 лв. прекупуване 

6 май Суперсателит 200 + 20 лв. / фрийзаут 
6 май Пот-Лимит Омаха 200 + 20 лв. 

7 май мастър турнир Ден 1а - 1000 + 100 лв. 
8 май мастър турнир Ден 1б - 1000 + 100 лв. 
9 май мастър турнир Ден 2 и финална маса 

PN
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BPC
Мартин 
ХаДжиСтойКоВ 

В 
 
 
 рамките на една седмица през месец Юли 

2008 в общо четирите събития от програмата на 
фестивала за участие се записаха множество играчи, 
включително такива от различни други държави и 
покер общества. Основното събитие привлече 98 
играчи и в крайна сметка купата остана в България, 
след като бе спечелена от Мариян Каралийски от 
LuckyAce PokerTeam Bulgaria. 

Дотук със статистиката, защото е време да 
обявим провеждането на второто годишно издание 
на събитието - BALKANPOKERNEWS CHALLENGE 

2009. Да, това страхотно покер събитие отново 
ще събере международни покер играчи и разбира 
се няма да липсват нови и интересни неща. 
Седмичният формат се запазва и в програмата ще 
бъде включено ново покер събитие, което ще се 
проведе след Основния Турнир на фестивала. Сега 
сме още в разгара на зимния сезон, но подготовката 
за събитието е вече в ход и съвсем скоро ще бъдат 
обявени програмите и възможностите за класиране. 

Вече са определени датите на провеждане на 
фестивала и стартът ще бъде даден само седмица 
след Гранд Финала на ЕРТ в Монте Карло. От 11 
до 17 Май всички български и международни 
покер играчи ще имат възможност да участват 
в турнирите от програмата на фестивала и ние 
отново ще стискаме палци купата да остане в 
България. Международната конкуренция този 
път обаче, ще бъде по-силна и с гарантираните 
€100,000 за Основния турнир, борбата за приза ще 
бъде ожесточена. 

Гранд Хотел Казино Интернационал ще 
бъде на разположение на всички желаещи да 
премерят своите сили, с атрактивни цени за 
нощувки и всички удобства на 5-те звезди 
на комплекса. Изключително атрактивното 
разположение на хотела в центъра на курорта 
Златни Пясъци го прави много привлекателно 
място за отдих и забавления. Пред самия хотел се 
намира небезизвестният клуб ADMIRAL, барове, 
ресторанти, атракции, дори виенско колело и не 
на последно място – страхотният плаж на Златни 
Пясъци. 

Морската вода не е топла като през Юли, но 
градусът в покер залата на казиното със сигурност 
ще бъде висок. 

Покернюз и Гранд Хотел Казино Интернационал 
отново вдигат покер летвата в България и остава 
само да видим, кой ще скочи най-високо в началото 
на лято 2009. Очаквайте още подробности за 
събитието съвсем скоро.

Balkan PokerNews Challenge 2009 -         Предизвикателството продължава

през 2008, в България за първи пъТ се проведе покер 
ФесТивал, поредица оТ покер съБиТия или иначе 
казано ТУрнири. организаТор на съБиТиеТо Беше 
гранд ХоТел казино инТернационал, с основен 
медиен парТньор покернюз България. 

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО 
АТРАКТИВНОТО 
РАЗПОЛОжЕНИЕ  

НА ХОТЕЛА В ЦЕНТъРА  
На КурОрТа 

зЛаТНи 
ПяСъЦи ГО ПРАВИ 

МНОГО ПРИВЛЕКАТЕЛНО 
МяСТО ЗА ОТДИХ И 

ЗАБАВЛЕНИя. PN
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                  Дайте си шанс 
за ЛеТящ СТарТ...

Симеон ЦонеВ Н 
 
 
е говорим за малки топки, разбира се...

Ако току що сте започнали да играете покер, 
вие бързо възприемате навика да играете вашите 
посредствени ръце много агресивно. Това увеличава 
размера на потовете, в които играете и често 
резултатът е all-in само с един чифт. Сравнете това с 
бейзбола; вашата стратегия е да направите колкото е 
възможно повече "големи" удари - homerun. Пратете 
една "зад оградата" и ще можете приятно да се 
разходите до базата. Дори не трябва да тичате, защото 
вашата победа е подсигурена. 

Smallball е точно обратното: вие леко докосвате 
топката и я пращате между кетчъра и питчъра, 
това ви дава достатъчно време да стигнете до първа 
база. Както може да си представите, smallball покер 
изисква много повече умения от longball. Когато 
играете smallball покер, вие рейзвате с много ръце, 
но с малки суми, нещо като 2,5 големи блайнда. Често 
3 smallball рейза съответстват на 2 longball рейза. 
Вие използвате позицията като ваше предимство 
и рейзвате с широк обхват от ръце, като например 
5♣6♣, J♥9♥, A♦5♠, K♠10♥, когато сте в позиция. 

Надявате се да видите как вашите опоненти 
се отказват, но дори и това да не се случи и някой 
от блайндовете да ви плати, няма причина да се 
притеснявате. Вие все още имате два начина да 
спечелите ръката: хващате нещо на флопа или 
използвате вашата позиция. Представете си, че сте на 
големия блайнд и отдясно имате очевиден smallball 
играч, който рейзва почти всяка ръка от крайна 
позиция. Вие знаете, че той не може винаги да има 
A♦K♦ , но вашите  Q♥J♣ също не са особено силна 
ръка. Вие все пак решавате да платите и флопът 
показва A♠4♠7♥. Тук не получавате никаква помощ 
и решавате да пасувате. Smallball играчът прави 
умерен c-bet и вие се отказвате. Той може би няма 

нищо, но защо ви е да рискувате. Ето така smallball 
играч печели чипове. Той често не е заинтересован 
да стига до показване на ръцете. Докато той е 
замесен, ръката приключва преди флопа или след 
флопа, но рядко и на търна, и ривъра. Тези малки 
потове осигуряват покачване на стака му, като срещу 
това има минимален риск. Отказването на флопа е 
просто инструмент от неговият арсенал. Ако обаче, 
вие се съпротивлявате, той ще хвърли своята ръка 
и ще изчака по-добър момент (или по-подходящ 
опонент). В кеш игрите може да играете smallball 
вечно, но в турнирите идва момент, в който това 
вече не е вариант. Може да използвате тази стратегия 
в ранните фази на турнир, когато блайндовете са 
ниски. Ще дойде време, когато блайндовете вече ще 
бъдат относително високи, в сравнение със средния 
стак, в резултат на което вие вече ще играете longball 
игра, независимо дали това ви харесва или не. Много 
големи потове и дори повече all-in ходове. 

Smallball стратегията не е предназначена за 
всеки играч. След като ще играете с много широк 
обсег от ръце преди флопа, вие трябва да сте опитен 
играч на флопа, за да сте в състояние да избягвате 
неприятности. Решенията често са много по-трудни 
в сравнение с това да ударите топ чифт с A♠K♥. 
Доста често ще трябва да премисляте дали вашите 
7♥9♥ са добри на флоп Q♠9♦3♣. Това също е 
причината, поради която smallball покерът се играе 
главно от позиция. Разбира се, smallball играч може 
да влиза и all-in от време на време, но ако това се 
случи, то ръката ще е вече решена, преди дори да е 
започнала. Smallball играч доста често ще ви показва 
най-добрата ръка, ако се стигне до обръщане на 
картите. Вземете и вие малко от smallball рецептата и 
започнете да експериментирате. 

BG.PokerNews.com

SmAllBAll ПОКер

сигУрно сТе срещали Този Термин преди: SmaLLBaLL покер /"дреБнови подХод"/. 
но какво Точно е SmaLLBaLL покер и какви са неговиТе предимсТва? 

СЛЕД КАТО ЩЕ ИГРАЕТЕ С МНОГО ШИРОК ОБСЕГ ОТ РъЦЕ ПРЕДИ 
ФЛОПА, вие Трябва Да СТе ОПиТеН играч На 

фЛОПа, ЗА ДА СТЕ В СъСТОяНИЕ ДА ИЗБяГВАТЕ НЕПРИяТНОСТИ.

П 
 
 
редполагам всички знаете историята за Рокфелер, богатството му и 

ябълките... купил една излъскал я, сложил и панделка, продал я. С парите от нея купил 
две, излъскал ги, сложил им панделки... и така докато получил огромно наследство и 
благодарение на него по-късно станал милиардер. Вярна или не, тази история е останала 
във фолклора и бива често цитирана.

Какво общо има това с покера? По подобен начин вие можете да се изстреляте нагоре 
в света на покера. Естествено не благодарение на наследство, а на участие в някой хубав 
турнир с подходяща за вас входна такса, достатъчен брой участници и стабилен награден 
фонд.

Да предположим, че играете Тексас Холдем в интернет на ниво $0.10/0.20 или 
$0.25/0.50 или нещо от рода. В сметката ви има между $300 и $1000 долара и вероятно 
доста хора ще ви дадат съвет, че ако искате да печелите от покер не е хубаво да участвате 
на кеш маси с повече от 5% от парите, които сте си отделили за покер, както и да 
използвате повече от 2% от тях за турнир.

Аз ще ви дам малко по различен съвет. 
Рискувайте!
Пуснете се веднъж на два или три месеца в някой по-скъп турнир. Изиграйте един 

милионен турнир в PokerStars или някой хубав турнир на живо.
Дайте си шанс да умножите парите в покер сметката си 10-15 пъти с участието си 

в един единствен турнир. Вероятно това ще ви струва парите спечелени от покер в 
продължение на 2-3 седмици. Също така много вероятно е да ги изгубите в 80% от 
случаите. Но достатъчно е един единствен път с добра игра и малко късмет да влезете 
по-надълбоко в някой такъв турнир, за да дръпнете изведнъж напред и нагоре към покер 
висините.

Познавам поне 5-6 играчи, които точно по този начин стартираха в големия покер и 
има поне още 20, които са започнали с такъв летящ старт и вече са в световния покер 
елит.

Дерзайте... и Успех!

PN

PN

24 www.BG.pokernews.com Февруари 2009

  a

Февруари 2009 www.BG.pokernews.com 25

  aКОЛОНКАТА НА СИМО doN_flo ЦОНеВ ПОКеР СТРАТеГИя



$500

В 
 
 
сяка седмица до края на март в Hollywood 

Poker ще има турнир с награден фонд от $500 за 
играчите на PokerNews, без изисквания за точки. 
Ако сте нови в играта на покер, това е вашият шанс 
да натрупате опит и да спечелите малко пари. 

Hollywood Poker организира специално за 
играчите на PokerNews серия от фрийроли на 
стойност $500 всеки, като в допълнение към 
наградния фонд играчите, които завършат в 
топ 5, ще получат и право на участие в $820 EPT 
фрийрол, който ще се провежда в края на месеца. 
Единственото, което трябва да направите, за да 
участвате в този фрийрол, е да свалите софтуера 
на Hollywood Poker през BG.PokerNews, да 

регистрирате нова сметка и да направите поне 
минимален депозит. Всички играчи, които са 
изпълнили това условие, ще получат билети за 
участие в турнирите. Този фрийрол е отворен и за 
настоящи играчи на Hollywood Poker, регистрирани 
през BG.PokerNews. 

Ако имате проблеми с получаването на билет, 
пишете нa support@hollywoodpoker.com с обяснение, 
че не сте получили билет за нашия фрийрол и ако 
по някаква причина са пропуснали, ще ви дадат 
такъв. Препоръчваме Ви да прочетете пълните 
Правила и Условия преди да участвате. 

BG.PokerNews.com
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     Седмичен Фрийрол в
ХОЛивуД ПОКер до края 
     на Март



П 
 
 
онастоящем може да намерите SNG 

турнири на няколко маси в много сайтове, но тук 
аз ще коментирам само играта на една маса. Тези 
турнири осигуряват на един играч няколко неща: 
възможността да играе в турнир, без да се обвързва с 
игра в продължение на няколко часа; да практикува 
стратегии за игра с малко останали играчи на масата 
и стратегия за игра в късна фаза на турнир; както и 
тръпката от спечелването на турнир с много малък 
риск, заради малката входна такса. 

Обикновено в SNG пари печелят играчите, които 
завършат на първите три места. Първо място е 
50% от наградния фонд, второ и трето получават 
пропорционално по-малко, а завършилите след 
трето печелят само опит, но не и пари. Така че 
вашата главна цел е да не завършвате след трето 
място. С него вие си гарантирате печалба поне малко 
повече от входната такса за турнира и тогава вече 
може напълно безплатно да поемате повече рискове, 
докато играете за победата.  

Тази стратегия за игра на SNG турнири е 
разделена от нивата на блайндовете. Вие трябва 
да може да адаптирате вашия стил на игра към 
увеличаващата се структура на блайндовете във 
всеки един турнир. В такъв турнир трябва да сте 
дори по-приспособими, защото не само ще се налага 
да се нагласяте към увеличаващите се блайндове, 
но ще трябва да се адаптирате и към различните 
стратегии за игра на намаляващите играчи на масата. 
Тук нещата не са както при МТТ, където идват нови 

играчи, които заместват тези, които са отпаднали. 
Ще започвате с пълна маса, на която обикновено 
до един час ще са останали само 2-3 играчи. Значи 
трябва да останете фокусирани и лесно да може да 
нагаждате стила си на игра. 

Ниво 1-3 (7-9 играчи) – Обикновено, в първото 
ниво на блайндовете поне един играч ще заложи 
всичките си чипове и ще загуби. Ако сте попаднали 
на особено „освободена” маса, 2-3 играчи ще бъдат 
изпратени към публиката в първите няколко нива. 

Това, което трябва да правите в тези начални нива 
е да играете стегнато. Поддържайте агресия, когато 
имате солидни ръце, но играйте изключително 
консервативно в началото. Внимавайте от 
надценяване на вашите ръце и бъдете в готовност 
да хвърляте почти всичко срещу рейз. Рейзвайте 
преди флопа с A-A, K-K, Q-Q, A-K и това е всичко. 
Често е доста добра идея да хвърляте бързо другите 
карти. Една от най-надценяваните карти в началните 
кръгове е A-х от една или различни бои. Не се 
обвързвайте с твърде много чипове, когато имате 
ръце като A-7, A-5, A-J или някакви други рискови 
ръце. 

Може да направите няколко „лимпа от крайна 
позиция" в нерейзнат пот с рисковани ръце, като 
свързани карти от една боя или средни чифтове, 
но бъдете готови да ги хвърлите при първия намек 
за сила от страна на някой от опонентите ви. 
Натрупването на чипове в тези ранни фази ви прави 
доминиращ фактор, но също така и мишена, а за вас 
не е добре да бъдете такава. По-добре е да бъдете 
тих наблюдател, гледайки как всички други играят 
и как техните стакове се увеличават и смаляват и то 
отдалече. Запомнете, че играчите, които завършват 
на 4-9 място получават една и съща сума – 
НИКАКВА. Следователно стойте настрана освен, ако 
нямате чудесна ръка и шанс да отстраните опонент. 
Вашата цел тук е оцеляването. 

Ниво 4-6 (3-6 играчи) – животът на "балона". 
Търпението е важно тук, защото в SNG турнирите 
с ниска такса, опонентите не отдават почти никакво 
значение на имиджа на масата и ще ви платят, когато 
имате силна ръка, без значение колко стегнато сте 
играли досега. 

Все още стойте далеч от надпреварата. Отбягвайте 
играчите с много чипове. Не се разстройвайте, 

когато те ви крадат блайндовете и не се чувствайте 
задължени да ги защитавате с посредствените си 
ръце. Блайндовете са все още относително ниски и 
ако не сте правили никакви грешки, вие вероятно 
все още имате 8-10xГБ, което е повече от достатъчно 
да играете добър покер в турнир на една маса. 

Тези са, обаче, нивата, в които трябва да сменяте 
скоростите и да откраднете няколко блайнда. 
Опитите за кражба от бутона са силен ход тук, както 
и големи рейзове от блайнда, стига разбира се да 
стоите далеч от играчите с много малки стакове, 
но все още толкова големи, че могат да ви отслабят 
значително, ако ги удвоите. Да, възползвайте се 
от всяка възможност да отстраните опонент, но 
внимавайте дали играчът с малко чипове няма да 
се окаже обвързан с пота, ако го рейзнете с A-10 
преди флопа. Няма нужда да играете много ръце. 
Всъщност, колкото по-малко играете, толкова по-
добре. Обикновено аз не играя повече от 23% от 
моите ръце (включително блайндовете), докато 
не попадна „в парите". Не трябва да плащате 
рейз или ри-рейз освен, ако нямате намерение да 
заложите всичко с ръката си, защото често това ще е 
резултатът от ръка, в която е имало много екшън. 

Когато останaт четирима играчи, ако сте играли 
солиден покер до този момент, вие трябва да сте на 
2-3 място по чипове, като е вероятно да има един 
наистина голям стак (около 50% от чиповете в игра) 
и един наистина малък (около 5-8% от чиповете в 
игра). Трябва правилно да прецените времето, за 
да може да се отървете от играча с малко чипове 
и да влезете в парите. След като остава само един 
играч да отпадне преди парите, големия стак 
обикновено ще започне да тормози останалите, така 
че внимавайте, когато избирате точното време за 
вашите ходове. Не се обвързвайте с твърде много 
чипове, когато имате средни ръце, просто чакайте 
вашата възможност да откраднете блайндовете и да 
накарате играча с малко чипове да направи грешка. 
Обикновено отнема няколко кръга при игра с 4 
човека, за да се пукне балона и останалите трима 
играчи да влезнат в парите. Вашата цел е да сте един 
от тях. 

Късна игра - 3 играчи – Вие сте в парите. 
Вашата цел е изпълнена; вече сте в колонката от 
печеливши играчи в този турнир. Сега е време за 
най-голямата смяна на предавките досега – вашето 
предишно държание като „скала" се превръща в 
хипер-агресивно. Вашият Дан Харингтън стил 
внезапно се превръща в Гас Хансен, което изненадва 
вашите противници. Играхте, за да влезете в парите 
и го направихте, сега вече играете за победата. 

Агресивните рейзове преди флопа са стратегията 
тук. Предишните ръце, които не бяха годни за 

игра сега са достатъчни за 4xГБ рейз, което вашите 
опоненти не очакват. В първите десет ръце, след 
като се спука балона, ще стигнете до показване на 
картите много малко пъти, защото когато имате 
боклуци направо ги хвърляте, но свързани от една 
боя, всякакви две карти с „картинки", всяко Асо 
със среден кикър (7 или по-добър) или Асо с карта 
от същата боя, са ръце за рейзване. Ако, обаче, 
получите ри-рейз отсреща, веднага се откажете 
освен, ако нямате много силна ръка. От друга страна 
не бива да се страхувате да влизате all-in срещу 
рейз, особено срещу друг играч със среден стак. Той 
няма да направи същата смяна на предавките като 
вас, а просто ще се опита да се изкачи по стълбата с 
парите. Вашата цел е победата – точка! 

Наистина не стигайте до показване на картите 
тук. Вие искате другите да си мислят, че рейзвате с 
боклуци, когато имате най-силната ръка и обратното. 
Въздържайте се от желанието да покажете картите 
си, когато опонентът ви се откаже, защото трябва да 
предоставяте минимално количество информация. 
Изключение е, когато имате ОГРОМНИ Скрити Тилт 
Шансове (Implied Tilt Odds) – понятие, което взимам 
от книгите на Фил Гордън. Ако има добър шанс 
да вкарате стегнат играч в тилт, като му покажете 
хладнокръвен блъф, тогава го направете, като имам 
предвид да му покажете да речем 7-2 от различни 
бои. Не ви съветвам да рейзвате всяка ръка или да 
залагате всичко всеки път, когато имате Асо. Просто 
разширете обхвата си от ръце, които може да играете 
и вдигнете агресивния си фактор. Натискайте със 
слабите ръце толкова, колкото го правите и със 
силните. Все пак ще трябва да покажете и някои 
добри решения особено, когато на опонента ви му 
омръзне и ви ри-рейзне с всичките си чипове. Това 
обикновено е добър момент да се откажете и да 
играете малко по-стегнато през следващите няколко 
ръце. 

Ключовото нещо е да запомните, че в първите 
нива трябва да стоите далеч от екшъна (е, разбира 
се, ако имате много силна ръка и някой ви подарява 
чипове, тогава с удоволствие може да ги приберете), 
да натрупате малко чипове доколкото можете 
запазвайки вашите и да стигнете до парите. Но 
щом влезете в парите започвате с агресивната игра, 
докато придърпате и последния пот оставяйки 
опонентите ви да се чудят къде е отишло 
предимството им в чипове от 6 към 1. 

Джон ФалСтаФ 
Хартнес

Sit & Go стратегия 

Това, коеТо Трябва да правиТе  
в Тези начални нива е 

да играете стегнато.

Сега е ВРеМе за 
най-голяМата 

СМяна на 
пРеДаВКите 

ДоСега – 
ВаШето 

пРеДиШно 
ДъРжание 

Като „СКалá" 
Се пРеВРъща 

В ХипеР-
агРеСиВно.
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ПОКеР СТРАТеГИя

първо искам да УТочня, че сТаТияТа е предимно 
за начинаещи играчи. sNG (siT aNd Go) ТУрнириТе, 
оБикновено са ТУрнири на една маса, коиТо 
започваТ, когаТо се напълни цялаТа маса с определен 
Брой играчи. БрояТ на УчасТнициТе е определен оТ 
сайТа и вида игра. някои сайТове използваТ маси 
с 9 играчи, докаТо дрУги с 10. варианТиТе на сТъд 
оБикновено са с по 8 играчи. вХодниТе Такси могаТ 
да БъдаТ всякакви (зависи оТ залаТа), но Това, върХУ 
коеТо ще ФокУсирам в Тази сТаТия, са нискиТе нива 
на Холдeм Без лимиТ в sNG ТУрнири с вХодна Такса 
$5 и $10. 



WSOPE 2009 Фрийрол Серии Финал

Кога:  петък 27/02/2009 в 21:30 (UK)

награди:  първите 5 печелят място за първия турнир за класиране за 

 WSOPE 2009 за спечелване на пакет за WSOPE 2009 главно събитие 

Weekly Semi Final Schedule 

Кога:  всеки петък в 21:30

награди:  първите 27 преминават в WSOPE 2009 Фрийрол Серии Финал 

 на 27/02/2009 

WSOPE 2009 Freeroll Series Daily Schedule

Кога:  Всеки ден в 02:00 (UK) 

 Събота – Четвъртък в 11:00, 15:15, 19:00, 22:00 (UK) 

награди:  първите 18 преминават към следващия Седмичен полу-финал 

 (начало петък 10/01/2009) 

IRISH OPEN 2009 само за $3.30

Irish Open Класиране

Кога:  неделя 29/03/2009 в 18:00 (GMT)

Buy-in:  $300+$10

награди:  Минимум 2 x $6,500 пакета за Irish Open 

Irish Open Ниво 2 Сателити - $620 GTD седмично

Кога:  Четвъртък и неделя в 21:30 (GMT)

Buy-in:  $30+$3

награди:  първите 2 от всяко ниво 2 сателити преминават в турнира за 

 Irish Open на 29/03/2009 

Irish Open Ниво 1 Сателити - $66 GTD седмично

Кога:  Всеки ден в 14:15 и 17:40 (UK) за турбо 

 Всеки ден в 15:40 и 19:05 (UK) за бързо 

Buy-in:  $3+$0.30 за турбо 

 $5+$0.50 за бързо

награди:  1-во място от всеки сателит преминава към Irish Open ниво 2

Питър ЙеПСеН СтаНа ПроФеСиоНалеН 
играч в BETFaIR ПоКер 

На 17-ти февруари 2009, младият датчанин Питър "Zupp" Йепсен, подписа ексклузивен договор, като професионален покер играч с 
Betfair Покер. 
Питър, специализира уменията си онлайн, но показва изключително представяне и в турнирите на живо. той е най-новото 
попълнение в "Новото поколение" играчи на Betfair Покер и се присъединява към вече легендарните аннет обрестад, Сорел Мици и 
Джон табатабай.
Датчанинът е победител в EPT варшава от 2007 и се класира на трето място в Caribbean Poker Classic 2006. освен, че е известен с 
натрупаните си милиони онлайн, той носи славата на участник в най-голямата ръка онлайн за времето си, когато се изправя срещу 
том Дуан и отнася $499 000 само за по-малко от една минута.
"очаквам с нетърпение да се включа в инициативите на Betfair Покер," сподели Йепсен. "отборът е изключително гостоприемен 
и вече се чувствам като част от него. очаквам партньорството ми с Betfair Покер да 
ме зареди с положителна енергия и да ми даде амбицията за още една голяма 
победа. Също така очаквам и да мога да поиграя съвсем скоро в Betfair Покер 
няколко кеш игри с големи залози срещу другите про покер играчи."
Брус Стабс, Директор на Betfair Покер, добавя: "Когато търсим нови играчи 
за спонсориране, ние издирваме млади, успяващи онлайн играчи, които 
имат потенциала да се представят достойно и в турнири на живо. в 
момента в отбора ни има четири спонсорирани професионални играчи, 
като те са най-добрите играчи с многопрофилни умения в покер 
индустрията в момента. Уверен съм, че Питър ще се почувства у дома си 
на масите на Betfair Покер."
в момента, Йепсен се намира в Копенхаген за участие в EPT събитие, 
точно както и аннетт обрестад започна сезона на победите си, когато 
спечели WSOPE 2007. Надяваме се, че Питър ще успее да спечели 
първата си голяма титла именно под спонсорството на Betfair Покер.
Не пропускайте своя шанс за WSOPE 2009. Побързайте и спечелете 
своето място само на Betfair Покер:



Фил ШоУН 
 
 
ай-популярните видове игра са 

Холдем, Стъд и Омаха, структурата на залозите 
е ограничена - Лимит, ограничена до размера на 
пота – Пот лимит и неограничена – Без лимит. 
Форматите са Кеш игри (Ring games), Турнири, 
Sit'n'go и Сателити, на нива примерно $1-$2, $10 плюс 
прекупуване, $100 Без лимит и т.н. Като начало, ще 
разгледаме тези възможности и ще видим какви са 
предимствата и недостатъците на всяка от тях, след 
което ще разясним колко пари са ви необходими, 
за да играете покер (така нареченият 'bankroll'), ако 
искате да се задържите на определено ниво без да 
фалирате, което да наложи спиране на играта ви или 
допълнително депозиране. 

Типове игри 
1. Холдем 
Най-популярната към момента игра с карти, 

благодарение на ТВ предаванията (с предпочитан 
формат – Без лимит), Холдем отдавна измести draw 
и stud покера, като покер играта, за която всеки знае 
и всеки иска да играе. Както Майк Секстън казва на 
World Poker Tour за покера, играта "отнема минута да 
научиш и цял живот да овладееш" и това е абсолютно 
вярно. Измежду всички варианти, това е играта, 
върху която трябва да се съсредоточите най-много, 
защото всички я играят, има най-много турнири, 
както и голям шанс част от парите на новаците да 
потекат към вашия джоб, когато станете добри. 

2.2. oмаха 
Най-популярна в Европа, но играна по цял свят 

на живо и онлайн, Oмаха е подобна на Холдем по 
структура (и двете са флоп игри), но по-сложна 
и математична. Обикновено играна в Пот лимит 
вариант (освен в САЩ, където се играе и в някои 
лимит варианти), това е малко комарджийска игра, 
много популярна сред старите опитни играчи, 

защото те съумяват да намират много ръце, с които 
да играят и да ударят, което задоволява желанието 
им за игра. Внимавайте обаче, защото за да направите 
някакво впечатление на високите Oмаха нива, ще 
ви трябва дълбок джоб и значителен опит. Ако 
намирате лесни онлайн игри все пак, те могат да 
бъдат изключително печеливши, защото много 
начинаещи играчи реално нямат представа от играта 
и ако Холдем ниво може да се добие за относително 
кратко време, при Oмаха лошите играчи ще понесат 
със сигурност сериозни загуби във времето, докато 
експертите ще прибират комфортно печалби. 

3. Стъд 
Доминираща форма на покер, преди Холдем ерата, 

Стъд се раздели с популярността си през последните 
20 години и дори най-популярната форма на играта, 
7-Card Stud, вече изпада от турнирните програми и се 
играе само по избор. Предимно играна в Пот лимит 
вариант в UK, най-популярния вариант навсякъде 
е Фиксиран лимит, като има пет кръга на залагане, 
както и различна структура и стъд не може да се 
нарече толкова игра на уменията. За съжаление, 
това означава, че повечето играчи най-вероятно ще 
бъдат по-добри от вас (освен ако не са играли цял 
живот без да подобрят играта си) и малко новаци 
носят свежи пари в играта – изобщо причините да 
се предпочете Стъд пред Холдем са ограничени, но 
това не означава, че не трябва да играете този покер 
вариант. Кой знае, нещата може да се променят. 

структура на Залагане
1. Фиксиран лимит 
Самата фраза Фиксиран лимит подсказва , че 

размерът на залозите и рейзовете е предварително 
заложен в съответната игра. Така, в $1/$2 Holdem 
игра това означава, че блайндовете ще бъдат $0.50 
и $1 и залозите ще бъдат през $1 преди флопа 
и след флопа и $2 след търн и ривър картите. В 
повечето игри, след четири залога и рейза, залозите 
се 'покриват', което означава, че не може да сложите 
повече от $8 на търна в такава игра, но обикновено 

няма таван, ако са останали само двама играчи. 
Понеже стойността, която може да загубите в едно 

залагане и една ръка е ограничена, това е идеалната 
структура за нови играчи, за да се учат в обстановка 
на ограничени загуби, както и да се научат да взимат 
решения, в различните кръгове на залагане. 

2. Пот лимит 
Пот лимит означава, че може да рейзвате до 

нивото на събраните в пота пари, след като се 
пресметне сумата, която трябва да платите. Така, 
ако сте първи по ред в $1/$2 Пот лимит холдем 
игра, ще ви струва $2 да платите и след като в пота 
има вече $5, максималния общ рейз, който може да 
направите, ще бъде $7. По средата между Фиксиран 
лимит и Без лимит, Пот лимит се счита от много 
покер играчи за форматът изискващ най-много 
умения, защото трябва да минете през различни 
кръгове (може да влезете all in преди флопа в по-
голямата част от случаите, както при игри без лимит) 
и може да загубите сериозно количество пари в 
края на раздаването, защото нивата на залагане се 
увеличават рязко. 

3. Без лимит 
Най-популярния формат благодарение на ТВ 

предаванията, като дори кеш игрите без лимит се 
завръщат и Холдем без лимит е безспорно най-
доминиращият турнирен формат понастоящем. 
Поради факта, че играта се научава лесно и е 
много забавна, може би това е начина да започнете, 
ако играете в турнири, където входната такса е 
фиксирана, или ако обичате да участвате в кеш 
игри, след като научите правилата на лимит игрите, 
като може да спечелите много, за кратко време. 
Запомнете все пак, че резултатите и печалбите може 
да варират много, след като започнете да играете all-
in покер, така че бъдете подготвени за няколко удара 
и подминавайте маниаците, които обикновено ви 
дават чиповете си, но имат и своя моментен късмет! 
В Част II ще разгледаме различните формати и от 
колко пари се нуждаете, за да оцелеете в различните 
типове и нива на игри. Преди всичко, въоръжете се с 
търпение и винаги помнете думите на Майк Секстън, 
че покерът е игра, която "отнема минута да научиш и 
цял живот да овладееш". 

след каТо сТе намерили сайТ, койТо ви е Харесал, 
регисТрирали сТе се и сТе направили депозиТ, 
време е да разгледаТе възможносТиТе за игра, 
коиТо ви се предосТавяТ.
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Какви игри трябва      да играя?

КАКТО МАЙК СЕКСТъН 
КАЗВА НА WORLD POKER 
TOUR ЗА ПОКЕРА, ИГРАТА 

"ОТНема миНуТа 
Да Научиш и 

ЦяЛ живОТ Да 
ОвЛаДееш" И ТОВА Е 

АБСОЛЮТНО ВяРНО.



Гроспелие успява да стане
един от най-добрите 

StarCraft иГрачи в света.
Р 

 
 
оден във Франция през 

1981, Бертран Гроспелие напуска 
родната си страна на 20 годишна 
възраст, за да се премести в 
другия край на света, в Южна 
Корея и да преследва кариера 
на професионален видео 
играч. Сеул е Меката за всички 
геймъри – това е място, където 
професионални турнири се 
играят на живо пред публика 
от десетки хиляди— Гроспелие 
успява да стане един от най-
добрите StarCraft играчи в света. 
Той си осигурява договор за 
спонсорство през следващите 
три години, играейки под името 
"ElkY". Гроспелие става носител 
на множество про геймърски 
титли, включително първо място 
на 2003 Euro Cyber Games и второ 
място на 2001 World Cyber Games. 
Дългите часове на концентрация 
пред компютърния екран са го 
подготвили добре за следващото 
му изпитание – онлайн покера. 

Докато чати онлайн с 
Гроспелие, един от неговите 
приятели от света на 
компютърните игри му казва за 
PokerStars и преживяванията му, 
докато играе покер онлайн. Това 
възбудило интереса на ElkY и той 
направил депозит, започвайки 
от нива $1-2 по масите на Тексас 
Холдем без лимит. Той загубил 
почти моментално всичките си 
пари, като все още нямал ясна 
представа за играта. Гроспелие 
започва да се учи сериозно и 
осъзнава, че може да приложи 
много от уменията си от 
StarCraft в покера — разчитане 
на опонентите, предвиждане на 
техните действия и намиране 
на начини за контраатака. 
Докато все още се развивал, 
той започнал да играе на много 
маси – кеш и Sit&Go. Не след 
дълго той печелел толкова, че да 
може да се откаже от кариерата 

си на геймър и да се фокусира 
специално върху покера. 

ElkY прекарвал много часове 
в онлайн игри и станал първият 
човек, достигнал до статус на 
Supernova VIP в PokerStars 
— нещо, което постигнал със 
спечелването на 100,000 точки 
само за първите две седмици 
и половина игра през 2006. 
След като бе създадена новата 
категория Supernova Elite, той 
разбира се бе първият човек, 
който успя да достигне до това 
ниво, предимно с игра на високи 
нива Sit&Go от $500 и $1,000, 
за да премине границата от 
1,000,000 точки за около четири 
и половина месеца. Известността 
на ElkY като най-добрия онлайн 
играч в залата го довежда и до 
това, че става член на Отбор 
PokerStars Про. Беше време 
онлайн хлапето да се пробва и на 
сцената на живо. 

Гроспелие играe в първите си 
World Series of Poker през лятото 
на 2006 и влизa за първи път в 
парите, когато завършwa 37-ми 
от 1,919 участника в $2,000 No-
Limit Hold'em турнира. От там 
той се връща в Европа, където 
през есента и зимата участва в 
European Poker Tour. Завършва 
16-ти в Баден и се доближава 
много до първата си титла от 
голям турнир в Копенхаген, 
но остава втори след Магнус 
Петерсон, като печели почти 
$400,000. Отново влиза в парите 
по време на събитието във 
Варшава, след което се отправя 
обратно към Щатите за участив 
в WSOP 2007, където още три 
пъти влиза в парите и участва 
на първата си финална маса по 
време на $2,500 No-Limit Hold'em 

турнир, където отпада 9-ти. 
През Ноември 2007 той отново 
има шанс за титла, по време на 
финалната маса от АPPT Macau, 
но в края на краищата завършва 
пети. Гроспелие не трябваше да 
чака дълго за изплъзващото му 
се първо място. 

През януари 2008, Бетран 
Гроспелие печели PokerStars 
Caribbean Adventure, прибирайки 
$2,000,000 за представянето си 
и най-накрая става носител на 
титла от European Poker Tour. 
След това следва финална маса на 
Grand Prix de Paris и две влизания 
напред в парите по време WSOP 
2008, включително в Главното 
Събитие. Въпреки, че не живее 
във Вегас, през Октомври 2008 
ElkY печели $10,000 WPT Festa 
al Lago в Bellagio, докарвайки си 
над $1.4 милиона. Царувайки 
с голям стак и играейки със 
своя хипер-агресивен стил, 
Гроспелие елиминира всички 
играчи на финалната маса, като 
накрая води с 15:1 предимство 
по чипове срещу Нам Ли. С това 
си постижение, Гроспелие става 
едва третия играч (след Роланд де 
Уолф и Гавин Грифин), който има 
титли от EPT и WPT. 

В началото на 2009, Гроспелие 
показа, че е жаден за още успехи 
и спечели $25K High Rollers 
турнира по време на 2009 
PokerStars Caribbean Adventure, 
което му донесе още $433,500. 

Домът на ElkY в днешни дни 
е в Лондон, Англия, където е по-
близо до Европейските покер 
турнири и разбира той се все още 
може да бъде намерен да играе в 
PokerStars почти всеки ден. 

BG.PokerNews.com

                       Бертран

  “Elky”         Гроспелие
множесТво глави се оБръщаХа и рамене се надигаХа, когаТо БерТран "elky" гроспелие влезе в 

ТУрнирнаТа зала на Тазгодишния aPPT MaCau. може Би възХиТен оТ леТния ХиТ по кинаТа, Черният 
рицар, ФренскаТа покер сензация присТигна за играТа оБлечен в косТюм и гримиран каТо жокера 
– със зелена коса, Бял грим на лицеТо и зловещо изрисУвана Усмивка. 2008 Беше заБележиТелна 
за „elky”, млад мъж, чийТо пъТ към УспеХа Бе извървян по най-неоБичаен начин. 
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М 
 
 
ного хора са ме питали преди, "Кога 

е най-подходящият момент за блъфиране?" За да 
разберете това, първо трябва да помислите за най-
лошите ситуации, в които да блъфирате. Например 
вие имате A♣A♦ и флопът показва Q♦Q♣10♠. В тази 
ситуация ще хвърлите ли Асата си? Какъв начин на 
залагане от страна на вашия опонент ще тълкувате 
като доста силна ръка, която ще ви накара да се 
откажете? Отговорите на тези въпроси са отговорите 
на това кога да блъфирате. Ако хвърлите Асата си в 
тази ситуация, тогава може би и опонентът ви би го 
направил. И така, преди да накарате някой да хвърли 
своите силни карти, трябва да разберете как самите 
вие бихте изиграли вашите. Ако не знаете колко 
некомфортно е, когато държите по-висок чифт в 
такъв момент, тогава няма да можете да симулирате 
тази ситуация за вашия опонент. Вие, обаче, винаги 
трябва да сте сигурни, че блъфирате играч, който 
всъщност е способен да се откаже от силна ръка. 

Най-простият пример за блъфиране, когато вие 
сте агресорът всъщност, е добре познатият C-bet. 
Вие имате A♣K♣ и сте пропуснали флопа. Правите 
продължаващ залог и противникът ви се отказва. 
Това също е просто блъф (понякога дори с най-

добрите ръце). За малко по-напреднали играчи 
има и нещо наречено двоен блъф. Това е, когато 
направите още един блъф на търна. Тройният 
блъф е логично за най-напредналите и следователно 
става, когато изстреляте трети блъф на ривъра. Вие 
трябва, обаче, да внимавате дали вашият опонент не 
ви плаща с много силна ръка, поставяйки ви капан, 
докато вие правите всичките тези залози. За да може 
да блъфирате умело, вие трябва да имате много добра 
преценка за своите опоненти. 

Няма много смисъл да обяснявам 50 различни 
ситуации и кое би било добър блъф във всяка една 
от тях. Всяка ситуация е различна и за да може да 
правите успешни блъфове, ще ви трябва само едно 
нещо - преценка за опонентите ви. Вие трябва да 
знаете какво точно държи противникът ви, за да 
може да го накарате да се откаже от ръката си. Когато 
играете на по-ниските лимити, трудно ще намерите 
(ако изобщо намерите) играч, който хвърля Аса. 
Просто на ниските лимити няма нужда да блъфирате 
толкова, защото играчите така или иначе ще ви дадат 
парите си. Няма нужда също да смесвате играта си, 
за да спечелите пари. На колкото по-високи лимити 
отивате, толкова повече ще трябва да блъфирате, 
както и да смесвате играта си. И не правете грешката 
да се опитвате да блъфирате във всеки пот. Мислете 
за това на каква ръка може да поставите опонента 
си и как се развиват нещата на борда. Ако се появи 
плашеща карта (за ръката, която мислите, че той има), 
тогава е време за блъф. Гледайте играта през очите на 
вашия опонент. 

Същинската цел на блъфа е да спечелите парите, 
които са в пота. Не става въпрос за това кой е най-
смел в покера. Показвайте блъф само, ако това ще 
ви донесе някакъв положителен резултат в бъдеще. 
Например, вие обикновено играете много стегнато, но 
искате вашите ръце да ви се изплащат повече. Това е 

малко странен пример и трябва да се използва само 
на по-високите лимити. Освен това, такъв ход трябва 
да е вашата цел за печелене на повече пари, но това не 
значи, че трябва да издавате всички ваши ходове на 
противниците си. 

Стойностното залагане в основата си е на същия 
принцип. То има за цел да извлече максимална 
печалба от ръката. Всеки знае ситуацията, където 
пасувате на ривъра (след като сте залагали на 
флопа и търна) с A♠J♠ и най-високата карта на 
борда е J♥, а опонентът ви държи К♣J♦. Вие сте 
можели да спечелите повече в тази ръка, отколкото 
в действителност. Правенето на още един залог тук, 
на ривъра, е типичен стойностен залог. Вие знаете, че 
имате най-добрата ръка и искате да вкарате още пари 
в пота. Много хора мислят, че стойностният залог е 
винаги 40-60% от пота, но това е грешка. Понякога 
най-добрият такъв залог е all-in. Ако хванете вашият 
стрейт на ривъра с J♣10♥ на борд х-K♠Q♠-х-9♣ и 
слагате опонента си на K♥Q♠, тогава all-in ще бъде 
перфектният стойностен залог. Ако вашият $100 
стойностен залог винаги бъде плащан от противника 
ви, който държи K-Q в тази ситуация, тогава вашият 
$1100 all-in може да проработи само в 1 от 10 пъти, 
за да бъде доходоносен. Това е пример за по-голям 
залог от пота, който всъщност функционира като 
стойностен залог. 

Грешката, която много хора правят е гледането 

на борда. За пръв път разбрах това, 
когато бях в Копенхаген преди 2 години, 

за да играя в EPT с Hallinggol и Check_kills. 
Наблюдавах играта на Hallinggol и той 
направи $3000 залог на ривъра в пот $3500 

със 7-7 на борд 9-8-8-5-2. Аз казах „моля те, 
откажи се", а Hallinggol каза "wtf, моля плати, това 

е стойностен залог". Опонентът му плати и после скри 
картите си, защото загуби. Това, което разбрах тогава 
е, че няма значение какво показва борда. Ако флъш 
стане възможен на ривъра и вие имате по-висок чифт 
от възможните на борда, но не поставяте опонента 
си на проекто флъш, който се е запълнил, а само на 
по-нисък чифт, вие просто може да продължите и 
да заложите. И така, както при блъфирането, всичко 
зависи от преценката върху играча. 

Следователно, първото нещо, което трябва да 
направите, е да сте сигурни, че държите по-добра 
ръка, отколкото опонента ви. Тогава трябва да 
изчислите максималната сума, която той би платил 
със своята ръка. Не избирайте винаги лесния вариант 
да пасувате на ривъра. 

Тази статия е малко по-къса от другите. Не мога да 
дам всички примери за добър блъф или стойностен 
залог. Наистина всяка ситуация се отличава от 
пот до пот, както и от ниво до ниво. Единственото 
нещо, което аз мога да опиша е мисловния процес. 
По този начин вие се научавате сами да мислите 
за ситуациите и сами да изчислявате нещата, а не 
само да знаете как да отиграете много специфична 
ситуация. Блъфирането и стойностният залог се 
учат с натрупването на опит, правенето на грешки и 
подобряването на преценката върху противниците. 
Точният размер на стойностният залог или честотата, 
през която можете да блъфирате потовете, са 
различни за всеки сайт и всеки лимит. Обръщайте 
внимание и на ситуациите, в които ви блъфират или 
плащате залог на ривъра. 

Не мога да ви науча как да блъфирате или да 
правите стойностен залог с една статия от две 
страници. Главната ми цел е да ви покажа правилната 
посока и да ви подтикна да мислите за правилните 
методи. Останалото ще дойде с опита, който ще 
трупате. 

RaSZi

СтойноСтният залог 
и блъфирането вървят 
ръка за ръка!

когаТо БлъФираТе, вие се опиТваТе да накараТе 
някой да повярва, че държиТе силна ръка. когаТо 
правиТе сТойносТен залог, вие се опиТваТе да 
имиТираТе по-лоша ръка оТ Тази, кояТо всъщносТ 
имаТе. макар, че Тези двеТе неща може да звУчаТ 
каТо нещо напълно проТивоположно, в основаТа 
си принципъТ им е един и същи. Това е причинаТа, 
поради кояТо аз решиХ да дискУТирам и дваТа 
Термина в една сТаТия. 
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WS OPЕ 
 
 
жегодната покер екстраваганца, която води 

своето начало от 1970, се заснема специално от ESPN, 
от Rio All-Suites Hotel & Casino в Лас Вегас и включва 
най-популярните игрални покер формати. 

40-те годишни WSOP® ще приключат с $10 000 
World Championship No-Limit Hold'em Основно 
събитие, което започва на 3 юли, 2009, за да се стигне 
до финалната маса от девет играчи на 15 юли, 2009, 
когато играта ще бъде преустановена. Кулминацията 
на най-известния турнир ще включва „деветимата от 
ноември", които ще играят на финална маса от 7-10 
ноември, 2009, пред публика на живо със специално 
праймтайм заснемане от ЕSPN. 

Епохалните WSOP® преминаха през рекордна 2008, 
с най-голям брой участници досега - рекордните 
58 720 играчи - от също така най-много страни 
(124), което в крайна сметка генерира най-големия 
общ награден фонд досега от $180 774 427 с 55 
шампионски златни гривни и с най-големия спортен 
награден фонд в глобален мащаб. Ето и някои от по-
интересните събития от програмата през 2009: 

57 събития със златни гривни 
в над 50 игрални дни
„Специален стимулиращ" $1 000 buy-in No-Limit 

Hold'em турнир в стартовия уикенд, 30-31 май, 2009, 

който се очаква да привлече най-голям брой играчи в 
турнир на живо досега извън Основното събитие и да 
предложи награден фонд от близо $5 000 000. 

10 „World Championship" събития с вход $10 000 
(„World Championship" се отнася за събития с вход от 
$10 000 във всяка индивидуална покер дисциплина). 
Трети годишен $50 000 H.O.R.S.E. турнир със 
специална златна гривна и Чип Рийз възпоменателна 
купа за победителя. Уникално събитие със златна 
гривна - $40 000 No-Limit Hold'em турнир за 
отбелязване на 40-годишните WSOP® в четвъртък, 28 
май, 2009. 

Седем отворени No Limit Hold'em турнира с 
вход $1 500, най-популярните покер събития. Трети 
годишен Ante Up For Africa $5,000 No-Limit Hold'em 
турнир за благотворителност в четвъртък, 2 юли, 
2009, (денят преди старта на Основното събитие) с 
възможност за всички навършили 21 години да се 
смесят по масите с покер елита и с много световни 
знаменитости. Дамски No-Limit Hold'em World 
Championship в неделя, 7 юни, 2009, с вход $1 000 в 
помощ на Раковия институт на Невада, официалният 
обществен партньор на World Series of Poker®. No-
Limit Hold'em World Championship само за ветерани в 
понеделник, 22 юни, 2009, за всички покер ентусиасти 
над 50-годишна възраст. 

Завръщането на „деветимата от ноември" - 
деветимата финалисти в Основното събитие (3-15 
юли) ще се завърнат в Rio от 7-10 ноември, 2009, за да 
се преборят за мултимилионната доларова награда 
и титлата Световен шампион по покер - 2009 пред 
публика на живо със специално праймтайм ESPN 
заснемане. 

„Дали играете покер на кухненската маса, 
или се смятате за закоравял про, ще намерите 
комфортно място на World Series of Poker® 2009", 
казва Джефри Полак, комисар на World Series 

of Poker®. „Тазгодишната програма предлага по-
голямо разнообразие откогато и да било и ние ще 
приветстваме играчи от цялата планета в Rio за 
нашата 40-та годишна екстраваганца това лято." 

Небезисвестната Аmazon Room в Rio Convention 
Center oтново ще послужи за център на покер 
вселената това лято, със същата изключително 
популярна синя украса като миналата година. 

Турнирите със златни гривни ще започват в 12 
на обед или в 5 следобед местно време всеки ден, с 
максимум 10 едночасови нива за стартиращите по 
обед и 8 за следобедните турнири. За щастливците, 
прескочили първия ден, обедните събития ще бъдат 
подновявани в 2 часа следобед, а стартиралите в 5 ще 
се подновяват в 3 следобед с максимум 10 нива във 
всеки оставащ до края на събитието ден. 

Пререгистрацията за 2009 WSOP® ще започне в 
края на февруари на Основното гише на Rio в Лас 
Вегас и онлайн на адрес www.worldseriesofpoker.com. 
Играчите ще бъдат насърчавани да се регистрират 
предварително през интернет, за да не пропускат 
впоследствие избраните от тях събития в Лас Вегас. 

Всички чуждестранни участници, които 
превеждат пари по банков път, ще получат обменните 
курсове по време на самия превод, което ще им 
позволи да закупят своите билети на текущ валутен 
курс.  Пълен набор от сателити - от такива на една 
маса до мегасателити - ще стартират от 26 май и ще 
продължат до 5 юли, 2009. Всяка нощ ще се предлагат 
No-Limit Hold'em турнири от 26 май до 14 юли 
съответно от 7 и 11 вечерта местно време. Всички 
победители трябва да предоставят валиден документ 
за самоличност със снимка. Данъчните формуляри 
следва да бъдат попълвани от всички, спечелили 

повече от $5 000 върху входната такса. Играчи без 
данъчен номер и чуждестранни играчи от страни без 
данъчен режим са обект на облагане до 30% такси. 
Harrah's си запазва правото да анулира или променя 
всеки турнир, частично или изцяло, без предизвестие. 

ЗА WSoP® 
World Series of Poker® (WSOP®) е най-голямото, 

най-богатото и най-авторитетното игрално събитие 
в световен мащаб с мултимилионни наградни 
фондове и престижни златни гривни, възприемано 
като топ спортно събитие на планетата. Включващо 
изключителни турнири от всеки основен покер 
вариант, WSOP® е най-продължителното покер 
събитие на планетата, датиращо от 1970. През 
2008 събитието привлече 58 720 участници от 124 
различни страни в Rio All-Suite Hotel and Casino в 
Лас Вегас, с общ награден фонд от над $180 милиона. 
Отлагането на финалната маса на Основното 
събитие увеличи двойно рейтинга на ESPN през 
годината. Harrah's License Company, LLC., филиал на 
Harrah's Entertainment, Inc., притежава и управлява 
WSOP® от 2004 и в последните 5 години спомогна за 
увеличаване на играчите с над 300%. През декември 
2008 WSOP® беше наречена седмата най-уважавана 
спортна марка на Северна Америка от Turnkey Sports 
Survey, изоставаща само от старите и установени NFL, 
MLB, NBA, NHL, NASCAR и PGA Tour в спортните 
среди. В допълнение, WSOP® сключва изключителни 
споразумения за излъчване, дигитални медии и 
корпоративно спонсорство, докато успешно развива 
марката в международен мащаб със стартирането на 
World Series of Poker Europe® през 2007.  

BG.PokerNews.com

› За повече информация за world series of Poke®r идете на интернет адрес www.worldseriesofpoker.com
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Обявена е програмата        за WSOP 2009
лас вегас (26 янУари, 2009) – 40-Те годишни world 

series oF Poker® (wsoP®) – програма оТ покер ТУрнири, 
оТворени за всеки, навършил 21 години – ще 
започнаТ в сряда, 27 май с първоТо оТ 57-Те съБиТия, 
носещи злаТна гривна, а на следващия ден започва 
специалнияТ No-liMiT hold'eM ТУрнир с вХод $40 000, 
в чесТ на най-знамениТоТо съБиТие в игралнаТа 
индУсТрия. 
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из Лиу е родена на 2 Август, 1974 в град 

Хо Ши Мин, Виетнам. Когато била бебе, нейното 
семейство се мести да живее в САЩ и се установява 
в Колорадо. Любовната афера на Лиу с картите 
започва на 13-годишна възраст, когато нейни 
приятели я научили да играе Китайски покер, но от 
тогава изминали още пет години, преди тя да започне 
да се учи на Холдем. Когато Лиу навършила 18, тя 
започнала да организира частни игри по pai gow 
и няколко маси $20-$40 холдем. Лиу отделя много 
от времето си за организирането и провеждането 
на играта, но се оказва, че това е доста доходно 
начинание. Когато бащата на Лиу претърпява 
сърдечен удар, тя вече прави достатъчно пари от 
организирането на играта и казва на родителите си 
да спрат работа, като и позволят тя да ги издържа. 
Играта продължила около две и половина години, 
преди Лиу да реши да я прекрати. 

Дотогава, Лиу вече знаела, че покерът е нейното 
амплоа в живота и когато навършва 21, тя решава да 
си намери работа в казино, където да раздава карти и 
трупа повече опит. За двете години, по време на които 
раздава карти, тя вижда огромен брой ръце и често 
успява да поставя играчите на точните ръце, които 
те са имали. На 23 години тя става професионалист 
и изкачва бързо лимитите, участвайки активно в 
$80-$160 лимит холдем игрите в Commerce Casino в 
Лос Анджелис и в Bellagio, Лас Вегас. С проницателни 
инстинкти и безстрашен агресивен стил, банката 
на Лиу се увеличава и скоро тя играе на $400-$800, 
с редки участия на $600-$1,200, когато е имало 
наистина доходни игри. 

След като отпада на балона в няколко събития от 
L.A. Poker Classic, разочарованата Лиу се обръща към 
най-добрия си приятел, Джон Фан, за съвет как да 
подобри турнирната си игра. Фан ѝ  дава различни 

съвети и също ѝ  предлага да се пробва в няколко 
събития от предстоящите World Series of Poker, за да 
пробва някои от тези техники. Лиу се съгласява и 
пътува до Лас Вегас, за да участва само в две събития, 
първото от които е $1,500 холдем без лимит. Лиу, 
успява да се изкачи нагоре сред 2305 записалите се 
играчи и достига до финалната маса. Там тя играе 
срещу Алън Канингам, Скот Фишман, C.K. Hua, 
Дейвид "Devilfish" ълиът и Ан Тран, като успява да 
завърши на пето място и прибира $168,590. Въпреки, 
че в миналото се е придържала към кеш игрите, Лиу 
се пристрастява към турнирите. В това лято тя влиза 
в парите на още две събития от WSOP, в $3,000 NLHE, 
както и в $5,000 NLHE турнира, където финишира на 
12-то място. 

През есента, Лиу влиза в парите на три 
предварителни NLHE събития в Bellagio's Festa al Lago 
IV, достигайки и една финална маса. Следващите и 
спирки са Foxwoods, където играе на финалната маса 
в $5,000 NLHE събитието в World Poker Finals и в 
Tunica, където отпада 5-та на $2,000 NLHE турнира 
в Gold Strike Poker Open. Следва и първо влизане в 
парите на WPT в Главното Събитие с вход от $10,000. 
Все пак, тя записва първата си турнирна победа от 
голям турнир в Лос Анджелис. Лиу печели $1,000 
Limit Hold'em събитието от 2006 L.A. Poker Classic и 
наградата от $40,453, след което година по-късно тя 
печели и $1,000 NLHE събитието, също от LAPC, от 
което прибира над $148,000. 

През лятото на 2007-а, Лиу си събира нещата и се 
мести отвъд океана, премествайки дома си Лондон, 
така че да се възползва от открилите се бизнес 
възможности в Европа. Тя подписва договор с Chili 
Poker и става лице на онлайн покер залата, след което 
започва да обикаля света, за да представя марката 
по големите покер събития. През тази година, Лиу 
участва в телевизионното предаване на Party Poker 
Premier League (където завършва четвърта), влиза 
в парите още два пъти по време на WSOP и достига 
до две финални маси, в една седмица, по време на 
първото събитие от Asian Pacific Poker Tour в Макау 
Лиу, завършва седма в Главното Събитие с вход от 
$2,500 и осма в $15,000 "high roller" турнира. Само 
преди няколко седмици тя направи поредната си 
финална маса от APPT, по време на APPT Манила, 
където отпадна на седмо място. Както прави още 
от първия си голям удар през '05, Лиу продължава 
да дарява 20% от всичките си турнирни печалби за 
благотворителност. 

Когато не пътува или прекарва дните си във 
Виетнам, Лиу разделя времето си между Лондон, Лос 
Анджелис и Лас Вегас. 

Вижте страницата със снимки на Лиз Лиу във 
flickr. 

Лиз      Лиу

никол гоРДън

наричаТ я "покер дива" — Тя е привързана към 
оБлеклаТа на roBerTo Cavalli и чанТиТе на ChaNel. 
макар и гардероБъТ на лиУ да може да Бъде конкУренТен 
на всяка ХоливУдска звезда, нейниТе приориТеТи в 
днешни дни са да помага на семейсТвоТо си и чесТо 
да пъТУва до родния виеТнам, къдеТо се занимава с 
БлагоТвориТелна дейносТ, посещавайки възрасТни 
Хора, задоволявайки смърТниТе желания на Болни 
деца и досТавяйки Храна за БедниТе, оТдалечени 
села, в коиТо дори няма елекТричесТво. всичко 
Това, коеТо прави лиУ във виеТнам е Благодарение 
на нейниТе УспеХи по покер масиТе, къдеТо Тя е 
сТраХовиТ кеш играч и заплаХа във всеки ТУрнир, 
койТо УчасТва. 
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дин от любимите ми блъфове е 

пресиращата игра (squeeze play). Това е, когато 
правите голям ри-рейз, след като 2-ма вече са влезли в 
пота, първият от които е рейзнал, а вторият е платил. 
Първоначалният рейзър сега е в капан между вас и 
втория играч. Това е "преса". Той може и да получи 
добри пот шансове, за да плати вашия ри-рейз, но 
все още има някой зад него, който му е платил рейза 
и няма никаква идея какво ще направи този играч, 
поради което ще му бъде много трудно да плати тук 
и той наистина трябва да се откаже от ръката си. 

най-активните играчи на масата. 
Ал Крукс се отказа от ръката си. 
Грег Реймър не беше получавал добра ръка доста 

време, реши да се възползва и плати с неговите а-3 
от боя. 

Мат Дийн също хвърли ръката си. 
Дан Харингтън можеше просто да се откаже със 

своите 6♥-2♦, но плащането на Реймър му осигури 
перфектна възможност за пресираща игра. Играта 
беше относително нехайна и играчите често плащаха, 
когато имаха правилните пот шансове, така че 
стандартен рейз от 500K щеше да бъде достатъчен 
в тази ситуация. Харингтън, обаче, рирейзна до 
1,200,000. 

Глен Хюс се отказа от ръката си. 
Дейвид Уилямс имаше най-добрата ръка от всички 

(AQ), но за негово нещастие, той не можеше да играе 
тази ръка след рейз, плащане и ри-рейз, така че също 
се отказа от ръката си. 

Джош Арие не искаше да играе с неговите K-9 и 
двама играчи след него и реши да спре до тук. 

Грег Реймър трябваше да приеме, че е изправен 
пред Асо с по-добър кикър от неговия или срещу 
среден/висок чифт. И в двата случая това, което 
трябваше да плати, беше прекалено много и той също 
се отказа. 

А вие, стягайте менгемето и успех по масите!П
р

еС
и
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а
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покеръТ е велика игра, защоТо се играе срещУ 
дрУги Хора, а не срещУ казиноТо. следоваТелно, не 
се налага да играеТе с някаква конкреТна сТраТегия, 
какТо при Блекджек, или рУлеТка, а да се нагласяТе 
според играчиТе, коиТо седяТ на вашаТа маса. 
играеТе срещУ Хора и Тези Хора оБичаТ да мамяТ 
оТ време на време. Благодарение на БлъФа, вие 
може да спечелиТе поТ, койТо всъщносТ може 
и да не спечелиТе, ако се сТигне до показване на 
карТиТе. Това е и причинаТа, поради кояТо когаТо 
ХораТа играяТ едни срещУ дрУги няма да завършваТ.  
наравно в дългосрочен период. 

Вторият играч е предполагал, че 
ръката му е достатъчно добра, за 
да плати първият рейз от позиция, 
но сега е изправен срещу вашият 
ри-рейз и е извън позиция. Много 
е вероятно и този играч да се 
откаже и вие да приберете пота. 

Ще се почувствате чудесно, 
ако вашата пресираща игра има 
успех и ще имате възможност да 
печелите много чипове с нея, ако 
блайндовете са високи. Все пак 
има някои неща, които трябва 
да се вземат предвид, за да бъде 
този ход успешен. 

1. Първо, вие трябва да 
имате причина да вярвате, че 
първоначалният рейзър няма 
толкова добра ръка, с която да 
плати вашият ри-рейз. Нещо, 
което би могло да ви подскаже 
ще бъде полезно, но основно 
вие трябва да внимавате кои са 
агресивните играчи и кои редовно 
рейзват с посредствени ръце. 

2. Вторият играч трябва да е 
платил рейза, а не да е ри-рейзнал. 

Ако той направи ри-рейз, тогава 
е почти сигурно, че има много 
силна ръка, от която вие едва ли 
ще го откажете. Ако само плати 
на първоначалния рейзър, той 
може да има много разнообразни 
проекто ръце, които би играл 
срещу рейз, но не и срещу втори 
такъв. 

3. Трябва да имате много 
солиден имидж на масата, за 
предпочитане на много стегнат 
играч. Така че не пробвайте 
подобна игра, след като току 
що са ви хванали да блъфирате. 
Ако сте стигали до няколко 
показвания на ръце в последния 
час, тогава трябва да сте сигурни, 
че опонентите ви са видели някои 
добри ръце от вас. 

4. Опитайте се да не правите 
този ход за втори път в една сесия 
(дори ако в действителност сте 
имали ръка предния път). Това е 
голям ход и определено няма да 
остане незабелязан. 

Успешното прилагане на 

пресираща игра може да ви 
възнагради с много чипове по 
време на решителните фази в 
турнир, от които се нуждаете за 
голямата победа. 

Ето пример за пресираша игра от 

WSOP 2004: 

Това е финалната маса, на която 

остават 7 играчи: 

МалъК блайнд,  

глен хЮс  $ 2 375 000 

голяМ блайнд,  

дейвид уиляМс  $ 3 250 000 A♥-Q♣

1  джош арие $ 3 890 000 K♥-9♠

2  Aл КруКс $ 2 175 000 

3  грег рейМър $ 7 920 000 а♣-3♣

4  МаТ дийн $ 3 435 000 

5  дан харингТън  $ 2 320 000 6♥-2♦

Блайндове 40 000 и 80 000 с 10 
000 анте, което прави пот от 190 
000. 

Джош Арие започна с рейз от 
225,000, малко повече от 3 пъти 
големия блайнд. 

Той определено беше един от 

лорънс ШоУ
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ДА, ТЕЗИ НЕЩА СА ЧАСТ ОТ ПОКЕРА, 
НА ПОКЕР МАСАТА вСичКО в 

рамКиТе На ПравиЛаТа 
е разрешеНО.

ПОКЕРъТ Е игра На 
умеНияТа И КОЛКОТО  

ПО-БъРЗО ЕДИН ПОКЕР ИГРАЧ 
ВъЗПРИЕМЕ ТАЗИ ФОРМУЛА, ТОЛКОВА 

ПО-СКОРО КАРТИНАТА ПРЕД НЕГО 
ЗАПОЧВА ДА СЕ ПРОяСНяВА.

КаКто Се  
КазВа В еДна 

поКеР Книга – 
„иМа МетоД  
ВъВ ВСиЧКо 

тоВа”.

С 
 
 
помням си онези дни на Синьото кафе в 

София, сякаш е било вчера. Джагите, кафето, спирката 
... и онези ловки момчета, които печелеха пари 
върху стар кашон...с едно малко дунапренено топче. 
Спомням си и сълзите в очите на хората, решили да 
пробват безуспешно късмета си, разправиите, кавгите 
и смеха на тълпата. Искаше се смелост да се изправиш 
там и да предизвикаш хората да заложат своите 
трудно спечелени пари и да им ги отнемеш по един 
такъв неразбираем за тях начин. Не казвам, че това 
беше правилно, или че го одобрявам, но сега гледам 
на него по един друг начин и го съпоставям с други 
„игри", ако това може да се нарече игра, за да направя 
паралел и анализ на другата страна на нещата. 

Опитвам се да си спомня триковете, поведението 
и всичко, каквото мога от онези моменти, което да ми 

послужи за основа на моя анализ. Мисля си, какво ли 
са виждали те, как ли са искали да изглеждат, какво са 
опитвали да имитират и как са се усъвършенствали 
с времето. Най-вероятно са виждали тълпа, 
жадна за зрелище, но кому е нужна цяла тълпа – и 
крокодилът захапва само една жертва на брега на 
реката. И тъй като това си е направо heads-up битка, 
нещата започват да придобиват някакви измерения. 
Спомням си как редовно ги виждах да се извръщат 
нарочно, оставяйки на своята жертва привидната 
възможност да отгатне лесно. Очевидно са искали 
да изглеждат посредствени в един момент, или дори 
глупави, неопитни и какво ли още не. Защо? Само и 
само, за да заблудят своя „клиент" максимално. Стоп 
– мирише на чек-рейз. Да, точно така. Това ще да е. 
Имитацията, заблудата, примката. Как познато звучат. 
Да, тези неща са част от покера, на покер масата 
всичко в рамките на правилата е разрешено. Случват 
се неща, които често не осъзнаваме и възприемаме 
погрешно или по начин удобен само за нас. Но 
защо така рязко преминах към покера? Целта ми 
беше да ви покажа, че нещата са много по-дълбоки 
и това, което обикновено седи на повърхността е 
заблуждаващо. Като се замисля, много от опитните 
покер играчи приличат на онези момчета, като 
разбира се тук говорим за установени правила и 
легални възможности за игра. 

Приликата все така съществува, ако се 
абстрахираме от някои, макар важни аспекти, 
но като цяло идеята на тази статия е малко по-
различна и тези встъпителни думи служат само за 
една илюстрация. По никакъв начин не искам да 
обвързвам покера с някакви незаконни улични игри. 
По-скоро искам да ви обърна внимание на някои 
неща, върху които по някаква причина може да не сте 
се замисляли. 

Покерът е игра на уменията и колкото по-
бързо един покер играч възприеме тази формула, 
толкова по-скоро картината пред него започва да се 
прояснява. Не казвам някакви тайни разбира се, но 
като че ли е важно да се пише за тези неща, защото 
въпреки всичко има хора и играчи, които някак 
отказват да повярват в определени елементи от играта 
и продължават да мислят, че техният поглед обхваща 
всичко, или че някои случки нямат обяснение. Е, 

нека се върнем към заглавието на статията и онези 
ловки момчета и тяхната публика. Нима този, който 
греши в избора на кутийката, под която няма нищо, 
има представа какво е станало. Едва ли. Първата му 
реакция е, „Дай си ми парите, топчето беше тука, 
къде го скри. Това е измама." Да, не говорим за шах 
или табла, където всичко е на масата пред погледа на 
играчите, но поне за малко трябва да се замислим, 
„Дали този не е прекалено ловък и грешката може да 
е моя, че не познах?!? Замислете се – и този вариант 
го има. Въпреки неясните правила и огромния риск, 
хората играеха. Някои дори печелеха. 

Но това, за което говоря е прекалената 
самоувереност. Когато седите на покер масата и ви 
бият по неприятен за вас начин, не трябва веднага 
да мислите, че срещу вас седи измамник, или 
някакъв идиот който играе каквото му падне, че 
софтуерът е нагласен и какво ли още не. Опитайте 
да преглътнете и да анализирате ситуацията, 
вместо да беснеете по нечий адрес или да ругаете 
„недоказаната" покер зала. Само защото нещо не 
ви е угодно не значи, че е погрешно или измамно. 
Помислете и затова. Наистина! Да, знам че това е едно 
от най-трудните неща в живота на човека и не ви 
подтиквам да се примирявате или просто да махнете 
с ръка. Направете си услуга и не разсъждавайте 
праволинейно върху това, което ви се случва, 
прекарайте го през друга призма. 

Все пак, в покера е важно не само да преценявате 
с какви ръце играят опонентите ви, а да се опитвате 
да прецените те на какъв диапазон от ръце ви слагат. 
Ако се ограничите до, „Ееее с J6 ми прави фул хаус 
и флопа го подпира яко, ебати нагласения софтуер" 
– просто грешите. Макар и рядко, такива случаи 
ще има и като цяло опитайте да се замисляте защо 
попадате в такива ситуации и най-важното, как да 
ги избягвате. Софтуерът не е брат на опонента ви и 
едва ли го познава. Съмнявам се и че всички играчи, 
които играят на вид идиотски, са идиоти. Както се 
казва в една покер книга - Има метод във всичко 
това. А усъвършенстването на този метод на игра е 
ключова позиция в покера. Не е важно с каква ръка е 
играл опонентът ви, важно е как я е изиграл, с какво 
се е съобразил, какво не е пропуснал. Още в началото 
на тази поредица от статии поставих картите на едно 
от последните места по значение в развитието на 
една покер ръка. Има толкова много други фактори 
за отчитане и всичко е една сложна комбинация, 
от която разбира се и картите са част. А сложното 
е в това, че някои от факторите са невидими, като 
например мислите на опонента ви, други пък може да 
са подлъгващи, като например движенията му, трети 
неясни, като преценките. 

И какво остава на преден план – нашите хубави 

цветни карти – единственото сигурно и ясно нещо 
пред нас. Не позволявайте на картите да ви омайват, 
не им се доверявайте, не се отпускайте, когато те са 
силни, преди ръката да е завършила. Една грешка, 
която много играчи правят, е да спрат да мислят за 
каквото и да било, когато в ръката си имат силен 
чифт и на флопа ударят сет или примерно два чифта. 
Това иззад ъгъла излиза нашия човек на големия 
блайнд с онези „мизерни" J6 и на следващия ден 
започват коментарите по форумите. Как, защо, 
откъде? Бъдете нащрек на всеки един етап от ръката, 
не се успокоявайте, както онези, видели топчето при 
нарочното извръщане на момчето. Не играйте Тука 
Има Тука Нема, играйте покер. 

Особено в началото, е много трудно да се мисли за 
всички тези важни неща едновременно, но никой не 
ви пречи да опитвате и да запомняте каквото можете, 
за да го използвате по-натам в играта си. В противен 
случай, рискувате да продължавате по стария начин, 
обвинявайки късмета си, „нагласения софтуер", 
бабата на собственика на покер залата, или идиотът, 
който седи отляво до вас. Помислете върху всичко 
това. Може да ви бъде от полза. 

Мартин 
ХаДжиСтойКоВ

ПОКер аНаТОмия  
бр. 5: Тука Има, Тука Нема

дааа, Тази неБезизвесТна и много аТракТивна 
игра, навяваща проТиворечиви спомени У много оТ 
нас. но какво оБщо има Това с покера, ще попиТаТе? 
чесТно казано, каТо се позамислиХ, намериХ 
някои инТересни прилики (и разлики), коиТо ме 
подТикнаХа да напиша Тази сТаТия. 
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Фил ХелМют

 лейн ФлаК

 ХъК СийД

 МайК МатюСоУ

В 
 
 
ие, родителят, искате обаче стаята му да 

е чиста, както и той да не прекарва толкова много 
време пред компютъра. Едното поведение се 
проявява често и е устойчиво (играенето на игри), 
докато другото (почистването на стаята) се случва 
много по-рядко и определено не можете да разчитате 
на него. За да се справи, един мъдър родител (или 
един манипулиращ такъв) може да предложи на 
сина си повече време за игра, ако види, че стаята е 
изчистена. Въпреки, че надали е най-подходящият 
подход, повечето родители на драго сърце биха 
изтъргували разрешението си за по-дълга игра в 
замяна на почистената и подредена стая.

Сетих се за Принципа на Премак по време на 
предварителното NLHE събитие на WSOP миналото 
лято. Петима професионални играчи бяха седнали 
съвсем близо един до друг на четири съседни маси. 
Сред тях бяха Фил Хелмют, Майк Матюсоу, Лейн 
Флак и Хък Сийд. Няма да назова името на петия 
играч, защото точно той използваше своеобразна 
форма на Принципа на Премак, и въпреки, че 
издавам стратегията на този играч, няма да кажа как 
се казва той. Нека да го наречем просто Бил.

Ето как протече играта. В първото ниво на 
блайндовете, имайки предвид дълбоката структура 
на WSOP, по принцип много малко чипове на 
фона на големите стакове, влизат в игра. Петимата 
професионални играчи постоянно разговаряха за 
различни отигравания от изминали WSOP събития, 
докато правеха незначителни залози. Те обръщаха 
много повече внимание на разговора си, отколкото 
на отминаващите ръце.

Професионалният играч, Бил, беше най-далеч 
от центъра на раговорите, и за това постоянно се 
накланяше назад със стола си, за да може да приказва 
с останалите четирима, които бяха зад него. Даже 
често ставаше от мястото си, за да си говори с тях. 
Когато все пак седеше, Бил играеше в немалко ръце 

и лесно се отказваше от тях на 
флопа или най-късно на търна, ако 
някой правеше c-bet срещу него. 
ясно беше, че участваше в много 
ръце, но не желаеше да влиза в 
големи потове, съответно беше 
лесно да го накараш да хвърли 
ръката си. Хич не беше трудно 
да му разчетеш начина на игра. 
Освен това беше ясно, че е много 
по-заинтригуван от това да 
си говори с останалите про-
играчи, отколкото да играе с 
картите си.

В един момент, може би 30 ръце след началото 
на турнира, Бил погледна картите си и заложи по-
сериозно, след като друг играч вече беше заложил - за 
първи път откакто играта беше започнала. Този път 
той обърна внимнание на ръката и разиграването, 
и плати залог на флоп K-8-6. Когато на търна дойде 
2x и другия играч направи залог с размера на пота, 
Бил, след около минута мислене, показа покет дами, 
като се отказа от тях. Другият показа AK и играта 
продължи. След това Бил се върна към разсеяното 
бърборене с останалите, отново хвърляйки много 
ръце на флопа, без видимо да се интересува от 
случващото се.

Когато играчите се върнаха от първата почивка, 
Бил остана прав. Още няколко пъти се отказа от 
картите си, докато разгорещено обсъждаше с Майк 
Матюсоу преимуществата и недостатъците на 
блайнд структурата на EPT, сравнена с тази на WSOP. 
Когато най-накрая седна, продължи да изглежда 
много по-заинтересован от разговорите извън 
масата. Тогава дойде и онази ръка.

От начална позиция, един играч, който по-
рано беше взел няколко ръце, отказвайки Бил на 
флопа, направи сериозен залог. Бил плати префлоп, 
като в този момент разговаряше с Фил Хелмют за 
предстоящото благотворително събитие от WSOP. 
На флоп A-K-8, играчът в начална позиция направи 
залог в размер 1/3 от пота, а Бил плати ей така, между 
другото, все още говорейки с Фил. На търна се появи 
шестица и другият заложи половината пот. Бил 
не следеше играта, та затова му се наложи да пита 
какъв е размерът на залога, извини се на останалите 
и плати. На ривъра дойде още един поп, като след 
пот-залог от страна на другия играч, Бил рейзна, 
а онзи рирейзна ол-ин. Бил плати моментално. 
Тогава дилърът каза силно "Ол-ин? Платено!", за да 
привлече вниманието на покриващите близките маси 
камери на ESPN. Хък Сийд и Лейн Флак застанаха 
до масата, за да видят ръката. Когато всички бяха 
готови, играчът в начална позиция показа АК за Фул 

хаус Попове и Аса, а "незаинтересованият" 
професионален играч показа покет аса за Фул 
хаус Аса и Попове и така се удвои.

Докато се отдалечаваше от масата, Хък каза: 
"Тия наистина ли си помислиха, че Бил не следи 
играта?"

Бил наистина ли беше "нагласил" всичко 
това? Ами всъщност, да. Знам, защото го попитах 
по време на следващата почивка. Той не назова 
Принципът на Премак, но така или иначе, аз 
ще го направя. Оставете вашите противници да 
правят нещо, което със сигурност ще харесат, 
а именно, да прибират чипове, изтиквайки ви 
от пота със залозите си. По този начин ще стане 
по-лесно за тях да направят нещо, което иначе не 

биха направили толкова лесно, като например да се 
забъркат в голям пот с вас, когато са извън позиция, а 
вие, поради основателни причини (подобно на Бил), 
упорито не се отказвате от ръката си. PN
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ПОКеР ПСИХОЛОГ

Светлин КолеВ

Принципът На ПремаК
през 60-Те години на миналия век, дейвид премак 

(изТъкнаТ проФесор по псиХология, изследоваТел 
в оБласТТа на поведениеТо на индивидиТе в 
различниТе еТапи оТ развиТиеТо им), заБелязал, 
че някои родиТели използваТ дадено поведение 
на децаТа си, за да засиляТ У ТяХ дрУго. например, 
синъТ ви оБича да играе компюТърни игри, но Хич 
не оБича да си чисТи сТаяТа. 



разсейване 
Може би най-голямата разлика между играта на 

живо и интернет е разсейването, което ще сполети 
всеки играч свикнал с комфорта в дома си. Когато 
се играе турнир на живо, вие сте в среда, която 
минимизира разсейването (въпреки че с мобилен 
телефон и iPod, който показва видео клипове, може 
да се твърди и друго), с което ще се сблъскате. Вие 
ще играете покер и няма да имате възможност да 
правите нищо друго. Когато играете в интернет, често 
ще се озовавате в ситуацията, в която правите още 
три или четири други неща. Гледане на телевизия, 
сърфиране в интернет, отговаряне на имейл, говорене 
с приятели и роднини по телефона… броят на нещата, 
които може да правите в интернет е почти безкраен. 

Това се споменава в почти всяка книга, в която 
става въпрос за онлайн покер, но засега малко хора 
правят нещо по въпроса и в края на краищата това 
оказва влияние върху финалния резултат. Всеки път, 
когато не гледате вашите опоненти и не забелязвате 
тенденциите в играта им, вие губите полезна 
информация. Например, играете турнир, решавате да 
видите как се справя вашият любим спортен отбор 
и отивате на неговата интернет страница. Докато 
разглеждате там, вие изпускате развитието на голям 
пот и не забелязвате факта, че чип лидерът прави 
минимален чек-рейз с най-силната ръка и след това 
прави по-голям от пота залог на търна, след като 
му е било платено на флопа. След няколко ръце вие 
се озовавате срещу него и той прави минимален 
чек-рейз и след това залага повече от пота на търна. 
Вие имате топ чифт и правите заключение, че той се 

се случват няколко неща... някои 
добри, някои лоши. Добро нещо 
е, че може да играете турнир 
за много по-малък период от 
време. Средно, в турнир с ниска 
такса и около 1,000 участника, 
играта продължава пет шест 
часа. Същият турнир на живо би 
продължил между 12 – 15 часа, 
ако не и повече (особено, когато 
фактор са по-дългите почивки, 
почивката за вечеря и смяната 
на чипове). Ако отпаднете рано в 
турнир, вие може да се запишете 
за друг, като това е нещо, което 
рядко може да направите в 
събитие на живо. 

Лошото е, че много играчи 
ще прибързват със своите 
решения, без да правят правилна 
преценка на ситуациите. Много 
е лесно просто да натиснете 
бутона в онлайн турнир и 
проблемът на много играчи, 
е че натискат бутона, без да 
използват наличното време, за 
да обмислят дали да го направят. 
Едно от нещата, които аз винаги 
казвам на моите ученици, е да 
не държат ръката си на мишката 
докато играят. Така се избягва 
импулсивното натискане на 
бутона. Не хващайте мишката, 
докато не сте убедени в 
решението, което взимате. 

избор на игра 
Най-голямото предимство, 

което имат интернет про играчите, 
пред тези, които играят на живо, 
е изборът на игра. Във водещите 
сайтове, като PokerStars и Full 
Tilt Poker, буквално има турнир 
или два, които започват на всеки 
пет минути. Входните такси са 
много по-малки от тези на живо, 
което значи, че ще ви трябва 

много по-малка покер банка, за да 
започнете. Докато $500 може да 
ви осигурят само няколко входа 
в събития на живо, то същата 
сума ще ви позволи да играете в 
около 50 турнира с вход от $10. 
В турнирния покер е най-важен 
дългосрочният план... шансовете 
ви за успех са толкова по-добри, в 
колкото повече турнири играете. 
Ако имате $500 е много по-добре 
да ги депозирате в онлайн покер 
зала и да си осигурите множество 
възможности за победа, отколкото 
да играете в няколко събития на 
живо. Ще дойде моментът и за тях.

В допълнение, вие ще имате 
много повече възможности за 
избор на структура на игра. Няма 
значение дали предпочитате 
турбо, дълбока структура, бавна 
структура и т.н. Ако отделите 
време ще намерите точно това, 
което търсите. Подобен избор е 
рядкост или мираж в играта на 
живо, там играете това, което е на 
разположение. 

Много-маси 
Друго нещо, което е 

невъзможно в играта на живо 
(въпреки че понякога може да 
се види подобно нещо на WSOP 
от някои професионалисти, 
но това не е много ефективно), 
е възможността да играете 
няколко турнира едновременно. 
Предимството да правиш 
това е скъсяването на 
продължителността на времето за 
достигане до дългосрочен план. 
За да изиграете 100 турнира на 
живо, може би ще ви трябва 
цяла година, но като играете на 
много маси в интернет, тогава 
100 турнира вероятно могат 
да бъдат направени за месец 

„разчетеш" играчите и е трудно да се разбере какво 
точно правят. Аз ще ви издам тайна, която най-
успешните покер играчи вече знаят... физическите 
знаци (physical tells) са надценени и често те са 
повече извинение за направеното лошо плащане или 
ход, който не е помогнал. Ключът към разгадаване 
на играта на опонентите ви, е внимателното 
наблюдаване на тенденциите в тяхната игра. Какви 
карти играят и от каква позиция? Колко залагат? Кога 
залагат? Едно от страхотните неща в онлайн покера е 
това, че вие имате всичката тази информация. Може 
да сте замесени в голям пот във Full Tilt Poker и да 
видите историята на ръцете и как опонентът ви е 
играл в минали ръце. Може да видите дали той играе 
само високи карти или е възможно да има 6-5 на 
флоп 8-7-4. 

Това е покерът 
Играта онлайн може да ви предостави множество 

възможности за правене на пари. Приемете я 
сериозно и запомнете, че това е като всеки друг покер 
турнир, в който участвате. Взимайте добри решения, 
изучавайте опонентите, фокусирайте се върху 
развитието на ръцете и ще имате толкова успех в 
интернет, колкото и на живо. 

аарон ХенДРиКС

Приспособяване към        ОНЛАйН ПОКЕР ТУРНИР
в покер средиТе има почТи невидима линия на разделение и 

липса на Уважение междУ проФесионалисТиТе, коиТо играяТ на 
живо и Тези, коиТо играяТ онлайн. ниТо еднаТа сТрана не изпиТва 
много Уважение към дрУгаТа и всички вярваТ, че са по-доБри 
оТ дрУгиТе. ако се замислиТе повече, ще видиТе, че няма много 
различия междУ двеТе. и двеТе грУпи имаТ много опиТ и прилагаТ 
агресивни, аТакУващи ТакТики, за да поБеждаваТ. инТернеТ 
про играчиТе са верояТно по маТемаТически ориенТирани и са 
склонни да играяТ повече ръце, оТколкоТо про играчиТе на живо 
и ако вие не сТе свикнали да играеТе ТУрнирен покер по инТернеТ, 
Тогава ще ТряБва да направиТе някакви корекции. ще споделя 
някои оТ ТяХ ТУк, но каТо цяло Това, коеТо ще наУчиТе може да 
прилагаТе по принцип. 

опитва да открадне пота с този 
голям залог. Влизате all in и той ви 
плаща със сет, след което изпадате 
от играта. Но, ако внимавахте и не 
бяхте изпуснали онази ръка, все 
още щяхте да сте в играта. Ако сте 
сериозни относно участието си в 
турнир или турнири, вие трябва 
да си намерите тихо място и да се 
убедите, че ще избегнете всички 
възможни разсейвания. Кажете 
на приятелите и семейството, че 
играете и да не ви притесняват. 
Не отговаряйте на мобилния 
телефон, изключете телевизора 
и не сърфирайте в интернет. 
Вашата единствена задача е да се 
фокусирате върху опонентите ви 
и да играете най-добрия покер, на 
който сте способни. 

скорост 
Скоростта, с която се раздават 

ръцете в интернет покера, е много 
по-висока от тази в играта на 
живо. Онлайн няма дилър, който 
да разбърква картите или да 
брои чиповете в случай на all in 
залог. Всичко е автоматично и ще 
видите два-три пъти повече ръце, 
отколкото в турнир на живо. В 
резултат на това на всеки играч 

или два. Ако ще играете на много 
маси, вие трябва да сте сигурни, 
че ще играете всеки турнир така 
все едно е единственият. Това, 
което искам да кажа е, че вие 
трябва да може да изучавате и 
преценявате всеки от опонентите 
ви, на всяка маса. Моето 
предложение е да започнете със 
само две маси, докато започнете 
да се чувствате комфортно. След 
това продължавате с добавянето 
на маси, докато почувствате, че 
играете най-добрия си покер. 
Очевидно, с всяка маса, която 
добавяте, ще губите по малко 
полезна информация, но ще 
може да се справите с това след 
прочитането на някои книги. 
Лично аз никога не играя повече 
от четири или пет турнира 
наведнъж, но познавам играчи, 
които се справят много успешно и 
с до десет. Правете това, с което се 
чувствате най-комфортно. 

да играеш играчите 
Ще наблегна повече на това 

в следващите статии, но едно от 
оплакванията, които често 
ще чувате за интернет 
покера е, че е не 
можеш да 

PN
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MTTН 
 
 
яма нищо лошо да сте агресивни, дори 

агресията е нещо задължително в днешния покер, 
но има голяма разлика между това да сте агресивни 
и да чек-рейзвате с всичките си чипове на всеки 
проекто флъш или по-висок чифт. Търпението е 
добродетел, особено в MTT. Когато започвате да 
играете, бъдете сигурни, че разбирате в какъв тип 
MTT сте се регистрирали. Аз лично играя в широк 
обсег от MTT, от $3 с прекупуване до $162 Nightly 
Hundred Grand, и се опитвам да нагласям тактиката 
си съобразно това. В $5 freеzout аз рядко ще се 
опитвам да блъфирам някой от моите опоненти в 
ранната фаза на турнира. Това е така, защото на това 
ниво играчите срещат трудности да хвърлят нещо 
като топ чифт. Фил Гордън веднъж каза "Трудно 
е да блъфираш някой, който не следи играта" и 
следователно блъф в тази фаза е –EV. Ако все пак 
решите да блъфирате, най-малкото трябва да сте 
сигурни, че все още имате някакви шансове в случай, 
че ви платят и никога не рискувайте повече от 30% 
от чиповете си за блъф в тази фаза. Ако играете в 
турнир, в който се започва с повече начални чипове 
(например 3000 вместо 1500), тогава може да си 
позволите да играете по-освободено, отколкото 
в нормален МТТ. Също така може да пробвате да 
играете с чиповете на вашите противници, а не с 
вашите собствени. С това искам да кажа, че трябва 
първо да съберете чипове от другите играчи, преди 
да рискувате вашите собствени в опит за блъф. 

 Позиция 
Важен аспект в MTT е позицията. Повечето 

играчи разбират важността на това да бъдеш в 
добра позиция и нагласят подходящо играта си. 
Много други, обаче, се фокусират само върху 
своята абсолютна позиция. Значи има и друга 
позиция? Да, това е вашата относителна позиция. 
Вашата абсолютна позиция е позицията ви преди 

флопа. UTG е начална позиция, а бутонът е крайна 
позиция. Вашата относителна позиция е вашата 
позиция след флопа по отношение на първия 
играч, който е рейзнал. В ранните фази на MTT 
(особено в тези с ниска входна такса) вие често 
ще бъдете замесени в пот с 5 играчи. Опитайте се 
да го направите по-лесно за вас след флопа. Нека 
кажем, че сте в ниво 1 на турнир, в който се започва 
с удвоени чипове и вие имате добра проекто ръка 
- 7♦8♦ на бутона. Първата ви мисъл е: "Добре, 
имам ръка, с която мога да бия а-а и съм в най-
добрата позиция." След това ситуацията е следната: 
блайндовете са 10/20, UTG лимпва, СП (средна 
позиция) и СП+1 също лимпват и играчът на cutoff 
рейзва до 100. В нормален freezout турнир аз бих 
хвърлил тази ръка при всички случаи, защото 
иначе трябва да рискувам твърде голям процент 
от началните си чипове. В такъв турнир обаче, 
наистина би ми харесало да играя тази ръка, но 
както ще видите тя може да ви доведе до големи 
неприятности. Имате супер позиция префлоп, но 
след флопа сте в най-лошата относителна позиция. 
Очевидно вие няма да рейзнете с тази ръка, ако 
искате да видите флоп възможно най-евтино, 
но плащането също не е добър вариант. Ето тук 
много играчи правят грешка. Аз съм склонен 
да предположа, че няма играч в този пот, който 
е лимпнал с висок чифт в ръка и след това ще 
направи ри-рейз. Ако нещата седяха така ние щяхме 
да хвърляме своята ръка всеки път. Но вижте какво 
се случва, когато платите тук. След като платите, 
другите играчи ще получат добри шансове да платят 
и в повечето случаи ще видите как всички, които 
първо са лимпнали, сега ще платят и този рейз. 
В тази ситуация големият блайнд плаща, както 
и играчите от СП и СП+1. Флопът е 5♦Q♠6♣, и 
съвсем не е лош флоп. Ако cutoff имаше A♦A♠, вие 
можехте да му вземете чиповете тук, ако например 

9♠ се появи на търна. Но какво всъщност става? 
Всички често пасуват, докато се стигне до играчът, 
който първи е рейзнал, след който наред сте вие, с 
трима след вас, които ще трябва да играят, след като 
първият рейзнал направи C-Bet. 

Както може да забележите, вие сте в най-лошата 
относителна позиция в тази ситуация и много 
играчи често правят грешката и плащат с техните 
проекто ръце, след което се дава шанс на другите 
играчи да направят чек-рейз и да приберат чиповете, 
които вече сте вкарали в пота. И когато това се случи 
(чек-рейз), вие приключвате с тази ръка и трябва 
да се откажете освен, ако не искате да рискувате 
всичките си чипове на проекто ръка с 8 помагащи 
ви карти. От друга страна, ако флопът беше 
5♦Q♠6♦, вие щяхте да имате достатъчно помагащи 
ви карти, за да направите рейз тук. Вие сте фаворити 
срещу всеки по-висок чифт и ще приберете пота 
срещу всички комбинации от високи карти. Но да 
се върнем към относителната позиция. Ако вземем 
примера от този случай, но този път вие седите на 
СП+1, тогава вие ще сте в най-добрата относителна 
позиция, като всички други играчи ще трябва да 
действат преди вас, след залога на първия рейзнал, 
след което вие ще имате много повече информация 
на базата на която да вземете вашето решение. Това 
ще ви спести чипове, които със сигурност ще ви 
трябват в по-късните етапи на турнира. 

 Какво да правим със силните 
ръце? 
Друг важен аспект е играта със силните ръце. 

Моят съвет тук е: играйте играта според фазата на 
турнира и не хвърляйте чипове в пота само защото 
имате добра ръка. Все по-често виждам как играчи 
залагат всичко префлоп още през първото ниво на 
турнира с Q♥Q♠, срещу J♣J♦ или дори по-лошо, с 
A♦Q♠, срещу A♠J♣. За мен това изглежда повече 
като хазарт, а не покер. Да, те са добри ръце, но ще 
има по-добри ситуации, в които ще имате повече 
информация. Ако аз имам Q♥Q♠ в тази фаза, един 
играч лимпне и друг играч заложи всичко, тогава 
лесно ще хвърля картите си. Дори ако сте срещу 
агресивен играч с As-Js или някакви други карти, 
все още има шанс Асо да се появи на борда и вие 
пропилявате целия си турнир. Разбира се, ще трябва 
да залагате всичките си чипове в ситуации 50/50 и 
други ситуации, в които сте фаворити, но това не 
е фазата, в която трябва да правите такива ходове. 
Въпреки, че може да има ситуации, в които аз ще 
платя (като противоречие), това ще бъде само в 
края на ранната фаза. И тогава също ще основа 
решението си на база на размера на чиповете. Ще 
ми коства ли повече от 1/3 от моите чипове? Все 

още ли имам добър стак или съм близо до опасната 
зона? Не съм привърженик на залагането на всички 
чипове преди флопа и ви съветвам да не го правите. 
Ако искате да печелите МТТ, тогава просто стойте 
спокойно и чакайте точната ситуация. В ранната 
фаза трябва да се играе покер, а не само да се залага 
всичко или да се пасува. 

 Играйте пасивно 
И с това искам да кажа да хвърляте доста 

от картите си и да не защитавате своя блайнд! 
Представете си, че сте в 3-то ниво, блайндовете 
са 30/60 и вие сте на ГБ. Всички се отказват до 
бутона и той прави стандартен рейз от 180 чипа. 
И двамата сте почти равни с по около 4000 чипа, 
след като сте прибрали няколко малки пота. Вие 
поглеждате към вашите карти и виждате A♥9♥. 
Оставете го да отмине! Дори да си мислите, че това 
е опит да ви откраднат чиповете. Вие не можете 
да спечелите с посредствена ръка извън позиция , 
без да сте флопнали супер карти на флопа или ще 
се наложи да рискувате дори още по-голяма част 
от чиповете си, за да направите блъф. Да платите 
в тази ситуация е лоша игра. В първите няколко 
нива не изглежда, че има някакво значение, защото 
рискувате малка част от чиповете си. Но нека 
кажем, че защитавате блайндовете си 3 пъти и на 
обща стойност 500 чипа. Няколко ръце по-късно 
ви раздават A♣A♥ и успявате да вкарате всичките 
си останали 3500 чипа в пота преди флопа, срещу 
риба с A♠J♣. Удвоявате се на 7000, но по заобиколен 
начин вие губите 1000 чипа, след като сте 
защитавали блайндовте си в предните ръце. Друго 
предимство на това да се отказвате, след като са ви 
рейзнали на големия блайнд е, че играчът на бутона 
ще мисли, че може да ви краде лесно чиповете 
и ще продължава да го прави дори и в по-късна 
фаза, когато блайндовете са по-високи. Всичко, 
което трябва да направите тогава е да вземете един 
пот с добра ръка и да си върнете всички загубени 
чипове от по-ранните етапи на турнира. Дори да 
получавате само слаби карти на ГБ, един блъф ще 
бъде много по-ефикасен, след като сте хвърляли 
картите си през цялото време. През това време вие 
сте изграждали имидж. И повярвайте ми: Дори 
ако играчите не винаги помнят имиджа на всеки 
опонент, всеки играч ще запомни играчите на 
блайндовете, когато е на бутона. 

В ранните фази на MTT е по-добре да се играят 
по-високи карти. Оставете ситуациите да работят 
във ваша полза, като използвате позицията и 
увеличите печалбите си като не губите излишно 
чипове. Агресивността, кражбата и други аспекти 
ще бъдат включени в по-късните етапи на MTT. 

Робърт йан 
ХоогенДооРн

МТТ Ранна Фаза

Тази сТаТия описва раннаТа Фаза оТ ТУрнириТе на много маси (мТТ). под ранна Фаза имам 
предвид времеТо междУ началоТо на ТУрнира и ФазаТа преди досТигане на зонаТа на париТе, 
Фаза, кояТо сТава все по-важна с Увеличаващия се Брой играчи в Тези ТУрнири. раннаТа Фаза в 
онлайн ТУрнир може понякога да оТнеме до 4 часа, коеТо оБикновено е повече оТ половинаТа 
време, за коеТо се играе целия ТУрнир. следоваТелно е важно да се възползваТе оТ времеТо си в 
Тази Фаза и да не правиТе грешкаТа да се опиТваТе да УдвояваТе вашиТе чипове на всяка цена. 

Дори Да 
получавате 
само слаби 
карти на Гб, 

еДин блъф ще 
бъДе мноГо 

по-ефикасен, 
слеД като сте 

хвърляли 
картите си през 
цялото време. 

през това 
време вие сте 
изГражДали 

имиДж.
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сновна истина в NLHE (No-Limit 

Hold’Em) е, че колкото по-голям е първият рейз, 
толкова по-голям става потът в края на ръката. Ето 
пример: нека кажем, че играете на блайндове $1-
$2 и залагате $7 с вашата ръка преди флопа, което 
може да се каже, че е стандартен рейз. Сега, ако 
някой иска да ри-рейзне, сумата ще бъде между 
$15 и $20. Ако платите и видите флопа в директен 
двубой, в пота ще има около $40-$45. Ами ако бяхте 
заложили първоначално $12? Сега ри-рейзът срещу 
вас би бил $25 или $30. Ако платите и играете в 
директен двубой, потът трябва да е около $55-$65. 
Ако с опонента ви продължите по-нататък в ръката, 
потът ще се увеличи според размера му на флопа.  
В първия пример стандартен залог на флопа може 
да бъде около $30, докато във втория е по-близо  
до $45. 

Не трябва да играете в кеш игра, където размерът 
на залозите влияе на играта ви. Е, ако играете в 
турнир с недостатъчен стак, ще трябва да намалите 
риска, като играете по-малки потове. Турнирните 
професионалисти изпъкват с играта си в малки 
потове (например Даниел Негреану и всеизвестната 
му smallball стратегия) и предпочитат да избягват 
рискови ситуации. 

Основно, правете префлоп залозите си по-малки, 
освен, ако не държите супер силна ръка като A-A 
или K-K и не бихте имали нищо против да заложите 
всичките си чипове на тях. В противен случай може 
да видите флоп, който не желаете, и да се окаже, че в 
него вече има голяма част от чиповете ви. 

Друг начин да държите пота малък е като просто 
плащате от крайна позиция, ако някой е ри-рейзнал 
преди вас, а вие нямате супер силна ръка. Нека 
кажем, че играч рейзва, вие държите J-J на бутона и 
просто плащате. (Тази ръка може да бъде изиграна 
по стотици начини, но в този пример ние не се 
интересуваме от правилната игра, а от това как да 
намалим риска от загуба.) След това може да видите 
как ще се развие флопа. Ако бяхте ри-рейзнали, 
потът щеше да е по-голям, за добро или лошо. По-
малкият пот ви дава повече опции за залагане и 
може да "охлади" първоначалния рейзър, който може 
да се притеснява, че вие имате по-добрата ръка. 

Джони 
тУСКалоСа 

НамаЛеТе   
риСКа като играете 
ПО-маЛКи потове

играТа Без лимиТ на Тексас Холдем е каТо нож с две 
осТриеТа; не само че може да спечелиш голям поТ по 
всяко време, но също може да загУБиш и всичко във 
всеки един моменТ. ако не ви Харесва да рискУваТе 
Толкова много, Тогава има начини да намалиТе 
шансa да загУБиТе повечеТо или целия си сТак. 

ОснОвнО, правете префлОп залОзите си  
пО-малки, освен, ако не държите 
супер силна ръка като A-A или 

K-K и не бихте имали нищО прОтив да 
залОжите всичките си чипОве на тях.

PN
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бербаТОв №1  
в маНчеСТър юНайТеД 
за яНуари

Камен ДаМяноВ

нападателят на манчестър юнайтед, димитър Бербатов, спечели 
първото място в анкетата за играч на месец януари на "червените 
дяволи". 56% от феновете на клуба, участвали в допитването, са 
гласували за 28-годишния благоевградчанин. на второ място 
остана сръбският защитник неманя видич, който получи 28% от 
гласовете. видич първоначално водеше в анкетата, но в крайна 
сметка бе изпреварен от капитана на националния ни отбор. Трети 
в допитването е халфът майкъл карик, който събра 7% от гласовете. 
четвърти е непробиваемият вратар едвин ван дер сар с 6%, а пети е 
ветеранът райън гигс с 3% от гласовете.

през януари Бербатов показа отлична форма с екипа на "червените 
дяволи", като вкара 4 гола за отбора в 7 мача като титуляр. Бербатов 
се разписа в дербито с челси, спечелено от юнайтед с 3:0, а след това 
донесе победата с 2:1 над бившия си клуб Тотнъм в турнира Фа къп. 
нападателят не спря дотук и донесе победата с 1:0 над Болтън с гол в 
последната минута. Българинът бе с основен принос и за разгромния 
успех с 5:0 срещу Уест Бромич, като откри резултата в срещата.

чеЛСи разКара СКОЛари

Камен ДаМяноВ

ръководството на челси взе решение да освободи мениджъра на отбора, луиш Фелипе сколари. според 
изявление на сайта на клуба, решението на шефовете е в името на "запазването на шансовете да се борим 
за трофеите, които още имаме възможност да спечелим". в момента челси се намира на четвърто място в 
класирането на висшата лига на седем точки зад лидера манчестър юнайтед и мач повече от шампионите. 

лондончани ще бъдат водени от заместника на сколари на "стамфорд Бридж" рей Уилкинс.
през този сезон под ръководството на сколари, челси не спечели нито едно от дербитата с отборите от 

"голямата четворка", допускайки четири загуби и едно равенство при голова разлика 2:9. освен това "сините от 
лондон" прекъснаха серията си от повече от четири години без загуба на "стамфорд Бридж" и през този сезон 
са загубили цели 16 точки от домакинските си двубои. "луиш Фелипе сколари беше освободен от поста си на 

мениджър на Футболен клуб челси с незабавен ефект. Бордът на директорите на челси иска да представи своята благодарност за 
работата му като наставник на клуба. Фелипе донесе много позитиви на нашия клуб откакто дойде и всички ние сме много тъжни от 
това, че взаимоотношенията ни трябваше да приключат толкова бързо. за нещастие, резултатите и играта на тима напоследък вървят 
в низходяща линия и то в ключов момент от сезона. за да запазим шансовете си да се борим за трофеите, за които още участваме, ние 
почувствахме, че единственият ни шанс е да направим промяна на момента. Търсенето на нов мениджър вече започна и се надяваме 
да имаме заместник възможно най-скоро", се казва в комюникето на челси. като евентуални заместници на сколари се спрягат 
имената на роберто манчини и Франк рийкард, които в момента са без договори, а през миналото лято с тях бе преговаряно за поста 
на "стамфорд Бридж". друг вариант е и гуус Хидинк, чиято заплата като национален селекционер на русия се плаща от собственика 
на челси роман абрамович.

феНОмеНаЛеН СТивъН ХуКър 
С 6.06 меТра в ОвчарСКия СКОК, 
ОТНОвО ПрОбва СвеТОвНия 
реКОрД На бубКа

Рая иВаноВа

олимпийският шампион от пекин`2008 в овчарския скок стивън Хукър направо шокира 
с феноменалното си представяне от началото на 2009 година. австралиецът преодоля 6.06 
метра на турнира reebok в Бостън. Това е вторият най-добър резултат в света в зала за 
всички времена след световния рекорд на легендарния украинец сергей Бубка от 6.15 м. 
след като спечели първото място с 6.06 м Хукър сложи летвата на 6.16 м, което щеше да е 
нов световен рекорд, но не успя да направи успешен опит на тази височина.

бЛаНКа вЛашич ОТНОвО бЛеСТяща – 
ПреОДОЛя 204 См, аТаКува и СвеТОвНия реКОрД

Рая иВаноВа

най-голямата звезда в скока на височина в момента Бланка влашич продължава с великолепното си представяне от началото 
на годината. Хърватката отново подобри личното си постижение за сезона, след като на турнира sparkassen Cup в щутгарт спечели 
победата с 2.04 метра, което е нов най-добър резултат в света за годината. влашич обаче бе на косъм от загубата, след като успя да се 
справи с 1.98 м едва от трети опит, докато рускинята ирина гордеева преодоля тази височина от втори. Хърватката обаче демонстрира 

силна психика и скочи 1.98 м. след това влашич показа отлични скокове и се справи с 2.00 
от втори опит и 2.04 м от първи. Тя атакува и световния рекорд на кайша Берквист в зала от 
2.08 м, като постави летвата на височина 2.09 м, но това се оказа голяма хапка за нея и не 
успя да се справи. 
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Кристина близнаШКа

американецът ник Уатни спечели втория си трофей от us PGa Tour, като това се случи на турнира Buick invitational в сан диего с 
награден фонд 5,3 милиона долара. Той изпревари само с един удар своя сънародник и лидер след третия ден джон ролинс и завърши 
надпреварата в Тори пайнс с резултат от 4 удара под пара (68) в последния състезателен ден и общо 11 удара под пара (277).

от своя страна, ролинс направи не особено добър четвърти кръг с пет богита и с резултат от (74) на ниво +2 и общо 9 удара под 
пара (278) той остана на втората позиция в крайното класиране. почетното трето място си поделиха камило вилегас и лукас глоувър 
с по 9 удара под пара (279).

"никога не е лесно да се спечели един такъв турнир, заяви 27-годишният Уатни, който реализира пет бърдита в последния 
ден съответно на 6-а, 8-а, 13-а, 16-а, и 18-а дупки и направи само едно боги на 7-а. -първите дни времето беше лошо, но в края 
слънцето победи облаците. Беше трудно, но се справих. джон и камило играха невероятно, а моята задача бе да съм търпелив и да 
се възползвам от възможностите си. за щастие се справих успешно с това и резултатът е на лице", допълни още щастливият шампион, 
чиято първа титла от американския тур е от турнира New orleans Classic през 2007 година. за успеха си ник Уатни ще получи солидния 
чек от 954 000 долара.

Тайгър ууДС СТаНа баща за вТОри ПъТ

Кристина близнаШКа

семейството на световния №1 в голфа Тайгър 
Уудс се увеличи с още един член. съпругата на 
33-годишния американец елин е родила вчера 
второто им дете - чарли аксел Уудс, гласи 
съобщението на официалния сайт на играча.

"с елин сме изключително щастливи да 
съобщим, че в неделя се роди синът ни чарли 
аксел Уудс, заявява носителят на 14 мейджър 
титли. - както чарли, така и елин се чувстват 
добре и искаме да благодарим на всички, 
които бяха до нас в този прекрасен момент. 
сам (б.р. дъщерята на Тайгър Уудс) също много 
се радва, че вече е кака и всички се чувстваме 
благословени, че имаме такова чудесно 
семейство."

Тайгър Уудс и елин си казаха официално 
"да" през 2004 година, а дъщеря им сам 
алексис се роди през юни 2007 година. както е 
известно, в момента американският голфър се 
възстановява от операция на коляното. 

само преди няколко дни Тигъра обясни, че 
завръщането му на игрището до голяма степен 
зависи и от раждането на сина му.

шОН мърфи ТреНира На маСаТа На 
ПОКОйНия ПОЛ ХъНТър

Кристина близнаШКа

Бившият световен шампион шон мърфи сподели пред медиите на острова, че играта му става все по-добра и по-добра откакто е 
започнал да работи с мениджъра Брендън паркър. именно с помощта на бившия съветник на покойния пол Хънтър 26-годишният 
мърфи спечели титлата на обединеното кралство през декември миналата година.

"откакто работя с Брендън играта ми е на много по-високо ниво, коментира пред изданието Manchester evening News шампионът 
от "крусибъл" през 2005 година. - Той е страхотен човек и даже извън снукъра, двамата станахме близки приятели. когато се преместих 
в манчестър, нямаше къде да живея и той веднага откликна. 

едва ли някога ще мога да му се отблагодаря за този жест. за мен той е много повече от обикновен мениджър, той е човек, на 
когото мога да разчитам."

както е известно, носителят на трофеите от "малта къп" през 2007 г. и 2008 г. се раздели със 
съпругата си клер през октомври след три години брачен живот. 

Брендън паркър е работил и с починалия от рак през 2006 година пол Хънтър. шон 
мърфи сподели още, че в момента тренира на масата на покойния си колега. 

"Брендън знаеше, че имам нужда от маса, за да се подготвям, разказа още номер 
3 в световната ранглиста. - масата на пол пък си стоеше непокътната в йоркшир и 

сега имам честта да играя на нея. 
сигурен съм, че пол щеше да се радва нещо негово да се използва с добра 

цел. Той беше изключителен и подхождаше много сериозно към подготовката 
си и аз се чувствам длъжен да се отнасям със същото уважение", завърши шон 
мърфи.

еДиН уДар ДОНеСе ТиТЛаТа  
ОТ BuicK iNviTATioNAl На  
НиК уаТНи

  a
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феНОмеНъТ     на ‘Новия мениджър’ 

Д 
 
 
али не отдаваме прекалено много 

значение на така наречения феномен на ‘новия 
мениджър’? 

Дали не прибързваме със залозите ЗА победи 
или моментални промени в резултат на големи 
очаквания още в ‘медения месец’ на новоназначения 
мениджър? 

И ако това е истина, заслужава ли си да включваме 
феномена на ‘новия мениджър’ сред определящите 
фактори за нашите селекции? 

Като начало е важно да се прецени до колко силно 
е влиянието на този фактор сред общността залагаща 
на футбол. За да се определи това, footy4cast поставя 
линкове с информация за 82 новоназначения на 
футболни мениджъри от 11 европейски лиги в 
няколко международни форума за онлайн спортни 
залози (за периода септември – ноември 2002г.).

Темите се пускат преди първите мачове на новия 
мениджър и просто търсят мнения и прогнози за 
играта. За да се приключи ‘медения месец’, същия 
този процес се повтаря на 4-та и 8-та игра на 
съответния мениджър. На 126-те пуснати теми се 
получават 421 отговора, които резюмираме: 

(A) 80.15% от тези първи 126 теми посочват 
феномена на ‘новия мениджър’ за основен фактор 
при определяне на прогноза.

(Б) 57.24% от 421 отговора също посочват 
феномена на ‘новия мениджър’ за основен фактор 
при анализите си.

(В) От посочените по-горе 57.24%, около 
41.25% посочват феномена на ‘новия мениджър’ 
за единствен фактор определящ залагането им 

ЗА даден отбор, като 90% от тях са променили 
прогнозата си именно в резултат на тази промяна.

Независимо от това дали сами си признават 
за важността на този феномен при определянето 
на своите собствени залози, резултатите по-горе 
ясно сочат, че стандартните залагащи се влияят 
доста силно от него. Но дали това е правилното 
поведение? 

Сравнение на отбори с нови мениджъри със 
стандартите в този бранш. 

Дали отбор, който наскоро е сменил мениджъра 
си ще се представя по-успешно от отбор, който е 
запазил своя? Очевидно, вие ще предпочете първия 
отбор.

Ние ви предлагаме сравнение на данни, които ще 
ви помогнат да направите правилния избор.

(A) Общият брой % домакинства / равни 
резултати и загуби за първите 4 игри + първите 
4 гостувания (отново с цел да покрием ‘медения 
месец’) за 82 отбора, които са сменили мениджърите 
си. За целта сме се спряли на четирите английски 
лиги, 2-те немски лиги и първа лига на Холандия. 
Избраните мениджъри са в периода юли 2000 - 
ноември 2003, като между тях няма такива, които са 
прекъснали периода на ‘меден месец’. 

Общия брой игри е 656. Резултатите са сравнени 
спрямо % в (Б).

(Б) Процентите домакинства / равни резултати 
/ гостувания за всички лиги изброени в (A), за 
периода юли 2000 - март 2003. Тези данни се наричат 
'Браншов стандарт' (БС). Броят игри за определяне 
на този стандарт е 8005 и е равен на: ДОМАКИНИ = 
46.92% РАВЕН = 26.23% ГОСТИ= 26.85%.

Сравняването на (A) и (Б) ще ви даде определено 
висок % с положителни резултати за феномен 
на ‘новия мениджър’, като това следва да отрази 
прогнозата ни, че такава промяна ще увеличи 
победите и ще намали загубите. 

и Така, сколари видя червен карТон и Бе изпраТен злополУчно оТ сТанФорд Бридж. челси 
осТана за пореден пъТ Без мениджър и БУкмейкъриТе есТесТвено започнаХа да предлагаТ 
своиТе коеФициенТи за Това кой ще сТане поредния герой. BeTFair, каТо Борса за залози, Бе сред 
първиТе предлагащи пазар за ФавориТиТе и Хидинк се оФорми каТо водач, с коеФициенТ 7.20.

Резултатите показват ясно, че новините не са 
добри и за самите залагащи. Сляпото залагане ЗА 
даден отбор със сменен мениджър просто може да 
ви излезе скъпо. Така, че нашия съвет към всички, 
които се опитват да спечелят от феномена на ‘новия 
мениджър’в ‘медения месец’ – просто се откажете! 
Букмейкърите са тези, които ще спечелят от вас! 

Все пак има надежда! 
Ако погледнем отново данните, ще установим 

ясна нишка. Имаме ясно изразен % на победи в 
първия мач на отбори със сменени мениджъри. Ако 
разширим данните и включим и игрите им като гости, 
ще видим, че спечелените мачове като домакини са 
+4.29% над тези за бранша като цяло (46.92%). 

Ако залагаме на тях, ще получим около 8.89% 
печалба. Ако включим и първите мачове като гости, 
това ще увеличи печалбата като +8.41%. 

Тези резултати ни дават една стратегия за това 
как да печелим от смяна на мениджър – залози ЗА 
победа в 1-те игри като гости и домакини, тогава 
вероятността да натрупаме печалба е по-голяма. Да 
не забравяме, че печалбата винаги е по-голяма, ако 
се извършват залози СРЕЩУ – не пропускайте да 
проверите коефициентите на Betfair.com.

Все пак, искаме да споменем, че посочените 
резултати не са крайна формула и са просто теория, 
която може да използвате при определяне на залози. 
Времето ще покаже дали тази стратегия ще подобри 
баланса ви!

Вид % представяне  % браншов  Разлика 
 след смяна на  стандарт  
 мениджъра

% ПОБЕДИ в 1-те четири игри като домакини  48.17%  46.92%  1.25%

% РАВЕН в 1-те четириигри като домакини 24.39%  26.23%  -1.84%

% ЗАГУБИ в 1-те четириигри като домакини 26.52%  26.85%  -0.33%

% ПОБЕДИ в 1-те четириигри като гости 25.83%  26.85%  -1.02%

% РАВЕН в 1-те четириигри като гости  25.00%  26.23%  -1.23%

% ЗАГУБИ в 1-те четириигри като гости  46.64%  46.92%  -0.28%

    

Резултатите показват, че въпреки леките 
подобрения в представянето на отборите след 
промени, като цяло представнето на отборите е 
или почти без промяна, или по-слабо в резултат на 
други фактори. Така, нашата теория, е че смяната 
на мениджър не се отразява на положителното 
представяне на отборите... съответно дали просто 
трябва да прескочим смяната изцяло когато правим 
залози? Де да беше толкова лесно!

48.17% от победи като домакини в резултат на 
смяната на мениджъра не са за пренебрегване, и 
определено трябва да се използват от залагащите 
– особено като се има предвид, че букмейкърите 
предлагат доста високи коефициенти.

Резултати след смяна на мениджър
Вид игра Разглеждани  печалба /   % печалба 
 игри  загуба

% ПОБЕДИ в 1-те четири игри като домакини 328  -15.56  -4.74%

% РАВЕН в 1-те четириигри като домакини 328  -65.1  -17.82%

% ЗАГУБИ в 1-те четириигри като домакини 328  -51.75  -15.77%

% ПОБЕДИ в 1-те четириигри като гости 328  -62.85  -19.06%

% РАВЕН в 1-те четириигри като гости  328  -48.5  -14.17%

% ЗАГУБИ в 1-те четириигри като гости  328  -26.25  -8.00%

има Ли 
ПО-гОЛяма 

верОяТНОСТ 
ОТбОр С НОв 

меНиДжър Да 
СПечеЛи ДаДеН 
мач, В СРАВНЕНИЕ С 

ОТБОР ЗАПАЗВАЩ СВОя 
МЕНИДжъР?
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ХУан Де РаМоС

Рамос 
може и  

да е напРавил 
чудеса със  
севиля, но 

определено 
накърни 

репутацията 
си със  
спърс.

Вetfair: Нека да започнем с голямата история от 
последната седмица. Шустер бе изритан, а Рамос 
моментално зае мястото му в Реал Мадрид. Кои са 
основните фактори за раздялата с Шустер?

Макдоналдо: Причините са две. Преди всичко, 
това е свързано с начина, по който играе Реал. И това 
е свързано не толкова с лошите им резултати в Ла 
Лига, всеки отбор има своите лоши моменти, а по-
скоро се дължи на непоследователната им защита и 
невероятния брой голове, които допускат в своята 
врата. През изминалия сезон, Касияс безспорно бе 
'Суперменът' при драматичните голови ситуации 
и успяваше да опази Реал от сконфузени грешки, 
но след като леко загуби форма и се превърна в 
'простосмъртен', Реал постепенно започна да снижава 
нивото на игра. 

Те позволиха повече голове в собствената си врата 
от всички забити голове на три отбора, намиращи 
се на дъното на Ла Лига. За отбор като Реал това е 
недопустимо. Втората причина за това снижаване на 
стандарите, са самите слухове за профила на Шустер. 
Той винаги показва лошото си настроение пред 
пресата, поддръжниците си и всички останали и е в 
непрекъснат конфликт с директорите на клуба, които 
отпределено не смятат да търпят подобно отношение.

Рамос може и да е направил чудеса със Севиля, но 
определено накърни репутацията си със Спърс. Дали 
изборът той да поеме един от най-големите отбори 
във футбола ще се окаже правилен? 

разнообразяване на отбора. Самуел Етоо бе голямата лятна сделка 
на Гуардиола след Даниел Алвес. От една страна шансовете му 
за преминаване в Реал (от всички останали клубове) бяха доста 
големи и дефакто аз успях да поговоря с него за плановете му в 
трансферния прозорец. Но той играе в момента в най-добрата си 
форма от цялостната си кариера на футболист и аз бих заложил 
в Betfair за всички шансове, в които той е посочен като топ-
голмайстор. 

В: По всичко личи, че Барса ще монополизира Лигата, а също така 
е и фаворит за спечелването на Шампионската Лига. Кой от техните 
опоненти в следващия кръг може да ги притесни най-много?

М: Те могат да изравнят с Челси, Лион, Арсенал и Интер. Със 
сигурност ще предпочетат да избегнат Челси, които са определено 
най-агресивния отбор от четирите изброени, с шанс да блокира 
играта им. Лион и Арсенал не са заплаха за тях, за да загубят съня 
си в притеснения, но стратегиите на Мауриньо са винаги трудни за 
игра и пропускането на Интер в тази фаза няма да им навреди. 

В: Предишният треньор на Валенсия, Кике Флорес, се справя 
блестящо с Бенфика. Дали неговата работа с тима ще успее да върне 
обратно в играта един от големите испански клубове? 

М: Честите критики по негов адрес обикновенно са свързани 
с прекалено предпазлива защита, но работата му носи отлични 
резултати за Бенфика, поне по отношение на представянето им в 
Лигата. Те имат реални шансове за спечелване на Лигата тази година, 
а играчи като Аймар и Реиес, с които той е работил в своите най-
добри години, са с много силно влияние над останалите играчи и 
успяват да донесат добри резултати. Определено мога да го видя в 
ролята на треньор на Реал в не толкова далечно бъдеще, но не го 
виждам като треньор на Барса.

В: Името на жаби Алонсо бе свързвано с няколко клуба през 
последните седмици на зимния трансфер. Ще остане или ще 
премине в друг отбор? 

М: Ще остане. Бенитез оценява неговата опитност и колко важен 
фактор е това за играта на неговия отбор в Лигата и Шампионската 
Лига. Реал отправяше нееднократно запитвания за неговите планове, 
но Бенитез желае да го задържи за сега. 

в Този Брой сме поканили испанскаТа легенда, 
ХУлио малдоналдо, наричан още "малдини", да ни 
разкрие своиТе предвиждания за големиТе развиТия 
в испанския ФУТБол оТ последниТе няколко 
седмици и как Те ще се оТразяТ на спорТниТе залози 
и прогнози. 

ХУлио 
МалДоналДо 

се заема сериозно да разгроми       Шампионската Лига 
 

Това, което убягва на феновете извън Испания е, че 
неговия договор е само за 6 месеца, така че е съвсем 
ясно каква е краткосрочната стратегия при избора на 
Рамос. Но винаги остава една възможност, ако успее 
да обърне представянето на тима в добра светлина, 
този избор да се окаже по-дългосрочен. 

Директорите на клуба откровено признават, че 
шансовете им в Лигата са почти изчерпани, особено 
като се има предвид водещата позиция на Барселона 
по точки и по начин на игра. Рамос, от друга страна, 
е доказал уменията си за спечелването на Купата и 
няма причина Реал да не стане сериозен претендент 
за Шампионската Купа, ако фокусира добре усилията 
си в тази насока. Добрата новина е, че имат Хънтелар, 
който ще предложи разнообразна атака. 

В: Дали това бе импусливен трансфер, последна 
надежда или добре премен ход? 

М: Всичко сочи към първия вариант. Ван 
Нистелроой е аут, със сигурност до края на сезона, 
а Савиола все още не се е адаптирал към клуба. 
Така системата за игра оставя сам Раул, който 
няма много опции за атака. Изглежда, Нистелроой 
носи позитивен заряд в отбора и допринася за 
повдигане на духа още повече, че той не носи 
бремето на Купата - Аякс са били в УЕФА Къп. Аз 
следя представянето му още от юношеска възраст и 
мога да кажа, че въпреки своя прогрес, той не рядко 
пропуска големите мачове и показва колебание пред 
определени защитници. Един от тях е естествено 
Матераци от Интер, Милано! 

В: Каква е ситуацията на Ноу Камп? Безгрижна, 
след като момчетата на Гуардиола все така летят 
напред, разчитайки несъмнено и на късмета си при 
спечелването на ел Класико? Дали не трябваше да 
скочат в пазара на трансферите този януари? 

М: Не, не мисля, че те имат нужда от 

60 www.BG.pokernews.com Февруари 2009

  a

Февруари 2009 www.BG.pokernews.com 61

BEtfair АНАЛИЗИ



И 
 
 
грата във фрийролите ще започва с 

по 2000 чипа, а нивата ще се сменят на 10 минути, 
като това осигурява предпоставка за едно по-
добро ниво. Началният час на фрийролите е от 
20:00 наше време всеки понеделник. 

В добавка, PokerStars предоставят специално на 
всички свои български играчи следните турнири. 

Всеки вторник - $1+$0,1, $50 добавени, Nl HOldEm 
Всяка сряда - $5+$0,5, $100 добавени, Nl HOldEm 

Това е само началото и ние сме уверени, че 
от PokerStars бързо ще реагират на желанията 
на българските играчи с повече и разнообразни 
турнири и колкото повече интерес има от страна 
на всички регистрирани български играчи на 
залата, толкова по-бързо ще станем свидетели на 
разширяване на програмата. Нивото ще се качи 
бързо и ние сме уверени, че ще има много по-
апетитни предложения в скоро време. 

Очакваме, разбира се, специални събития 

PoKeRSTARS фрийрОЛи 
СамО за бъЛгари + още 
турнири с добавени суми

след каТо преди няколко месеца сайТъТ и соФТУеръТ на най-голямаТа свеТовна онлайн 
покер зала, PokersTars, сТанаХа досТъпни и на родния ни Български език, сега екипъТ оТ 
Българи продължава да раБоТи за привличанеТо на нови клиенТи оТ нашаТа сТрана, със 
сТарТова серия оТ 4 Фрийрола по $200, какТо и ТУрнири с доБавени пари и ниски вХодни 
Такси. 

за играчи на BG.PokerNews с възможности 
за класиране на турнири на живо, като 
BALKANPOKERNEWS CHALLENGE, а защо не и 
ЕРТ. 

Ако нямате сметка в PokerStars, може да си 
отворите такава сега през BG.PokerNews, като 
свалите софтуера и въведете Маркетинг Код: 
pokernewsbulgaria, като по този начин ще може да 
се възползвате от всички наши промоции, както 
и от 100% бонус за първи депозит до $50. Когато 
правите първия си депозит, въведете бонус код 
STARS50. Разбира се, всички, които вече имат 
сметки в залата през BG.PokerNews, също могат да 
вземат участие. 

В момента протича промоцията ни от $28,000 
от PokerNews Кеш Фрийрол Сериите в PokerStars, 
като ако сега си отворите сметка в залата, ще може 
да се включите в турнирите ни през месец Март. 

Ето и къде може да видите графика с 
предстоящите турнири.

BG.PokerNews.com

В 
 
 
реме е да добавим и нов член в Отбор 

ChipMeUp, след като наскоро станахме свидетели на 
един от най-добрите резултати досега. Андрю 'Adgee' 
Джефрис завърши 6-ти на Full Tilt Poker FTOPS 
турнир номер 12, $1000+$60 No Limit Hold'em. Той бе 
спонсориран за участие в събитието чрез ChipMeUp 
и лошото момче на покера, Tony G, имаше 72% дял от 
участието на Aндрю, който надживя близо 1600 други 
играчи по пътя си към печалбата от $70,090. Андрю 
бе така любезен да говори за развитието на турнира, 
въпреки че току що бе претърпял истински лош 
удар, когато неговите доминиращи AJ загубиха срещу 
стрейт на ривъра от опонент с KQ:

"Аз винаги играя за победа, но определено не 
мога да се оплача от резултата. Вкарах чиповете 
си в средата в много добра ситуация и като покер 
играч, това е всичко, което мога да искам. Аз съм 
развълнуван от този резултат и това, което постигнах 
с помощта на хората, които ме спонсорираха и искам 
да благодаря на всички тях за оказаната подкрепа".

Андрю не само имаше шанса да играе на 
престижен турнир от такова високо ниво и то без 
напрежението от използването на собствени пари, 
но също така беше подкрепян от много хора в 
СhipMeUp, които го следяха в турнира и не спираха 
да пишат в чата на ChipMeUp:

"Всички в PokerNews и ChipMeUp бяха чудесни. 
Особено Tony, който ме подкрепяше изключително 
много и ми даваше доста съвети по време на 
предните събития, в които участвах. Аз използвах 
ChipMeUp, за да се запиша на събитие с вход от $2000 
през миналата година на WSOP където стигнах до 
финалната маса и спечелих $53,598 – просто не може 
да се оценят помощта и съветите, които получих от 
Tony и ChipMeUp".

Андрю има много успехи в ChipMeUp, а също има 

ChipMeUp звезДаТа 
‘Adgee’ НаПрави Нов Удар

оТ скоро ChiPMeuP сТана часТ оТ PokerNews семейсТвоТо и вече посТига оТлични резУлТаТи 
на ТУрнирнаТа сцена на живо и в инТернеТ. Хиляди оТ вас използваТ УслУгиТе на сайТа, за да 
инвесТираТ в много доБри покер играчи, коиТо искаТ да УчасТваТ в големи съБиТия, но не 
разполагаТ с досТаТъчно средсТва. Това ви позволява да печелиТе пари, Без кой знае какво 
допълниТелно напрежение, в Тези Тежки икономически времена. 

и доста свободни дялове в момента, така че може да 
очакваме той да се върне за още печалби.

"Аз попаднах случайно на ChipMeUp, но 
моментално бях впечатлен от сайта. Софтуерът е 
невероятен и процесите са „прозрачни" за това как 
спонсорирате хора или как бивате спонсорирани и 
няма нищо сложно. Има много подобни услуги за 
спонсорство с процеси, които изглеждат доста неясно, 
но в ChipMeUp може да се чувстваш много уверено, 
докато спонсорираш някого, което е много важно 
за покер играчите. Имам още дялове за останалите 
FTOPS, ако някой иска да се сдобие с такива, и смятам 
използвам ChipMeUp още много дълго време."

"Искам да благодаря на Tony G и всички в 
ChipMeUp и PokerNews, които бяха фантастични. 
Много съм горд от резултата и се надявам, че ще 
последват още много такива".

Тony G е човек, който винаги е имал „добро око" 
за бизнес и би искал да се знае, че няма да спира да 
търси още играчи като Андрю:

"Беше много забавно да гледам как това момче 
играе, не видях да прави някакви грешки и точно 
такъв тип играчи търся, за да ги спонсорирам в 
ChipMeUp. Аз се оглеждам за още играчи като него, 
за да им дам шанс да се пробват за големите пари. 
Има тенденция да нося късмет на играчите, които 
спонсорирам, така че, ако искате да станете един от 
тях, елате в ChipMeUp още сега".

BG.PokerNews.com

аз виНаги играя 
за ПОбеДа, НО 

ОПРЕДЕЛЕНО НЕ МОГА ДА СЕ 
ОПЛАЧА ОТ РЕЗУЛТАТА.

PN

PN
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ОНЛАйН ПОКеР



Кероу е роден на 16 Май, 1944, но кълна се той 
като че ли не съществуваше преди да навърши 26, 
когато започва да играе покер за препитание в Лос 
Анджелис. Е, всъщност, след като завършва колеж, 
Майк сменя няколко работи, включително едно 
кратко битие като спортен редактор, със заплата от 
около $100 на седмица, но покерът в местната Гардена, 
Калифорния, изглеждал много по-забавен. 

След като се поопарил, Майк разбрал, че трябвало 
да започне да играе много по-добре от местните 
освен, ако не иска да запази ежедневната си работа.
Единственият начин да започне да побеждава бил да 
вникне в тях, както никой дотогава не го бил правил 
и това било нещо, което трябвало да направи без 
никаква подкрепа. 

Покер книгите в началото на 70-те, от автори 
като Осуалд Джакоби (майстор на gin и бридж, 
който публикува първата си покер книга през 1940) 
представят само повърхностен преглед на покер 
играта. Нямало книга с теория или математически 
примери, като важна част от играта. През 1974, 
професорът по математика, Норман Заде, публикува 
книга за draw покер и lowball, в която има и 
математически анализ, но по това време Кероу вече е 
адаптирал по своему draw покера. 

Не съвсем, обаче. Майк не се задоволил 
с възможното прилагане на математиката и 
психологията към своя проект и това го мотивирало 
да се превърне в печеливш играч. Дойл Брансън си 
спомня Кероу като странна личност; "Той имаше 
толкова много странни маниери по време на игра 
и беше толкова непредсказуем, че единственото 
сигурно нещо за играта му беше, че всъщност не 
знаеш нищо сигурно за играта му." 

Брансън бил токова впечатлен от покер уменията 
на Майк, че през 1976 го помолил да напише Draw 
Poker секцията от своята предстояща книга, Как 
спечелих над $1,000,000 играейки покер, която била 
публикувана през 1978, като Супер Система. Дойл 
нарекъл Майк, "най-завършеният five-card Draw 
покер играч." Кероу не само написал draw главата, но 
и всички статистически справки за всяка форма на 
покер в книгата, на своя компютър. 

Преди това време, играчите имали само 
повърхностно разбиране за реалните шансове 
в дългосрочен план и само професионалистите 
пресмятали шансовете за успех в своите ръце, спрямо 
шансовете в пота. Майк предложил и някои "тъжни 
истории" за покера (еволюирали в днешните "bad 
beat" истории) като, "Само веднъж от 65 опита правя 
флъш", пресметнато от Майк, като 229 940 към 1. 

Като японски самурай, Кероу търсел перфектното 
в своя свят и след като покорил draw игрите, 
започнал да изучава всички форми на покера и 

прекарал няколко години работейки с програми 
на своя компютър. Той също така продължил да 
пише и съдействал на световния шампион Боби 
Болдуин за написването на неговата автобиография, 
Печелившите тайни на Боби Болдуин. От тогава 
насам, Кероу написва дузина книги за покера и 
неговата Книга на Кероу за покер знаци (която е в 
нашия списък за превод на български) е любима на 
читателите през 80-те. 

Кероу станал още по-известен през 1984 със своето 
компютърно програмиране, когато собственият 
му покер компютър с изкуствен интелект, ORAC 
(обратно на Caro), е показан по национална телевизия 
в мач- предизвикателство за $ 500 000, срещу 
Боб Стюпак. Боб заложил собствените си пари, а 
приятелят на Кероу, казино собственикът Джеки 
Гоон, „спонсорирал” компютъра. Предаването на АВС, 
"Ripley's Believe It or Not" заснема мача, който в крайна 
сметка бил спечелен от Стюпак. 

Кероу списва и редактира списания като Gambling 
Times и Casino Player и все още пише за списание 
Card Player. Той сключва споразумение и с Bicycle 
Club Casino в Лос Анджелис и започва да изнася 
покер семинари в началото на 80-те. Те се разраснали 
до лекции в Лас Вегас, Лейк Тахо и дори Канада, и 
Амстердам. 

В средата на 80-те, Майк започва да разработва 
"ускорен курс" по холдем и seven-card-stud, който 
предлага смесена, цялостна стратегия, предпазваща 
на потребителите защита от лесно категоризиране 
от страна на техните опоненти. Съветът за отварящ 
лимп с асо-асо на едно място от блайндовете в холдем 
бива критикувано, но философията му е интересна. 
"С повече хора целещи се в моите аса, ще губя по-
често, но това не ме интересува, защото те взимат 
възможно най-лошото – a на мен това ми харесва, 
защото ще печеля по-големи потове." 

С имидж на учител Самурай, Кероу казва: "Искам 
да играете възможно най-добре всяка ръка и да 
вземате всяко решение. Трябва да мислите само 
за вземането на добри решения, ръка след ръка, 
сесия след сесия. Вашата работа не е да печелите, а 
да вземате добри решения. Печалбите ви ще бъдат 
сумата от вашите добри решения, минус сумата от 
вашите лоши решения и нещата не се променят, 
независимо дали тези решения са взети по средата на 
печеливша или на губеща сесия." 

В края на 90-те, Кероу се ангажира с една от 
първите успешни онлайн покер зали, Planet Poker, a 
понастоящем работи със залата на Дойл онлайн. Той 
също така продължава да пише, да изнася лекции и 
да разширява своя набор от книги и видео материали, 
прекарвайки времето си у дома в Южна Калифорния 
със съпругата си Филис. 

горкияТ майк кероУ. покер свеТъТ поТъна във 
водовърТежа на изУчаванеТо на нови игри и 
осТави майк сам на draw покер масаТа. спрямо 
покера Той е Това, коеТо конеТе БяХа спрямо 
авТомоБилиТе в началоТо на двадесеТи век и 
коеТо Mr. PoTaTo head Беше в сравнение със suPer 
Mario BroThers в индУсТрияТа с играчки през 80-
Те. за draw покера, оБаче, майк е Това, коеТо сТю 
ънгар Беше за GiN играТа - изУмиТелно. 

Майк Kероу
PN

КеРоУ СпиСВа 
и РеДаКтиРа 

СпиСания Като 
GAMBLING TIMES 
и CASINO PLAyER 
и ВСе още пиШе 

за СпиСание 
CARd PLAyER. 
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P 
 
 
oker Controls е компания, работеща на 

територията на Великобритания, която пусна нов 
онлайн покер контролер по време на изложението 
ICE. Аксесоарът, който прилича много на 
джойстик от конзолата Плейстейшън, е без кабел 
и е разработен с цел да направи онлайн играта на 
покер и тази на няколко маси много по-ефективна. 
От Poker Controls твърдят, че устройството е много 
удобно и ще може да избягвате, например, забавянето 
по време на игра, след което да изпуснете да играете на 
някоя от масите си, а освен това играта ще стане дори още по-
бърза. Също така има и прецизен „рейзометър” (raise-o-meter), който ще ви позволи да направите залозите си в перфектния 
размер. Нещо много забележително е ТИЛТ бутонът, който позволява на играчите при натискане да забранят играта за 
определен период от време, чрез заключване на контролера. Устройството все още не се продава, но много скоро и това 
ще се случи. Засега може да се регистрирате предварително в сайта на производителя Poker Controls и когато устройството 
бъде пуснато в продажба, ще бъдете уведомени, а освен това 1000 от покер контролерите ще бъдат раздадени на точно тези, 
предварително регистрирали се, участници от томболата, която предстои да се проведе. 

BG.PokerNews.com

революция в онлайн 
покер с Poker Controls

С 
 
 
тава дума за любимия на мнозина iPhone 

и множащите се варианти за игра на покер с помощта 
на този изключително популярен телефон. 

Преди около година, Германски студент по 
компютърни науки от Дрезден на име Пит, решил, 
че след като никой не се захваща с нещо сериозно по 
въпроса, той може да го направи. Така след половин 
годишен труд, през Октомври 2008 Пит завършва 
своя iPhone покер проект. Отрочето е наречено 
THPoker и въпреки липсата на multiplayer опция поне 
в началото, отзивите за играта са много добри. 

Ето и един по-детайлен поглед върху играта от 
Мат Дън от iphonegamesnetwork.com

THTouch e нещо наистина освежаващо за 
мен по отношение на Холдем игрите и ще бъде 
такова за всеки, който реши да похарчи цял долар 
за него. Защо? Защото просто е много истинско. 
Изключително трудно е да се докопаш до покер игри 
с реалистичен Изкуствен Интелект, и точно чук 
THTouch се справя отлично. Първоначално, фактът 
че липсва multiplayer функция едва не ме разочарова, 
но играта е направена така, че имаш усещането за 
игра срещу реални хора!

В реални покер игри с приятели, обикновено има 
много ръце с малко залози преди флопа. Често се 
хвърлят карти, когато някой направи голям залог 
в началото на раздаването! THTouch взима едва 
доловимите нюанси в покер играта и ги интегрира 
перфектно в невероятно отработено и приятно покер 
изживяване. Ако, например, пасувате и опонентите ви 
ще го правят, докато не стигнете до финалната права 
на залозите. Като и в реални условия, ИИ е доста по-
предпазлив в блъфирането в сравнение с повечето 

Тексас  холдем за iPhone

за онези оТ вас, коиТо оБичаТ покера, но чесТо 
нямаТ досТъп до инТернеТ по някаква причина, всяка 
възможносТ да докоснаТ (в слУчая почТи реално) 
покер чипове в моменТи на инТернеТ сУша, е каТо 
глъТка вода в пУсТиня. решения по въпроса вече има 
не малко и ТУк ще Хвърлим поглед върХУ едно оТ ТяХ.

› Играта разбира се има много други функции и възможности и за да научите повече просто идете на интернет адрес 
http://thtouch.leberwurstsaft.de

игри, което определено ми харесва, като се има 
предвид, че няма как да се разбере дали компютърът 
казва истината! ИИ е една от най-важните части на 
всяка видео игра и тук THTouch се справя определено 
по-добре, от която и да е друга Тексас холдем игра, 
която някога съм играл. 

Залагането в THT е лесно, но и реалистично. 
Може да платите залог като плъзнете надясно, или да 
плъзнете нагоре, за да видите своя чип стак. Имате 
отделни купчинки за различните чипове. Може 
да докоснете купчина, за да увеличите залога си с 
един от съответните чипове, а може също така да 
докоснете и да преместите, за да заложите наведнъж 
повече, от един тип чипове. След това плъзвате 
нагоре, за да заложите. За да влезете аll in, просто 
плъзвате нагоре с два пръста и след това отново, 
за да потвърдите. Това научих, обаче, чак след като 
прочетох помощната секция на интернет страницата 
на THT, което горещо ви съветвам да направите 
предварително, за да си спестите време. 

Накрая ще спомена и това, че THT предлага и 
интересна функция “измама”, както секцията за 
помощ я нарича. Ако докоснете и задържите пръста 
си върху дъното на екрана където играта ви предлага 
да пасувате, заложите и т.н., думите ще променят 
цвета си в зависимост от статистическия шанс за 
спечелване на ръката. Това е интересна функция, 
която не ви дава точните проценти или статистики 
за ръцете на вашите опоненти, а по-скоро обща 
представа в зависимост от цвета. Зелено за добър 
шанс, червено за лош, както и други цветове между 
тези. За мен тази функция не беше кой знае колко 
полезна, но не е лоша като идея. 
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ТеХНО



ТеХно ПоКер КлуБ

София, ул. лавеле №18, тел: 02/981 53 59

София, Бул. Мадрид №40, тел: 02/9430189

София, жк. Младост 2 до BILLa

Варна, ул. Заменоф №36, тел: 052/60 61 44

русе, ул. Петко. Д. Петков №7

Плевен, Бул. Данаил Попов №12, тел: 065/80 55 89

Стара Загора, Бул. Славянски №15

Казанлък, ул. 23-ти Пехотен Шипченски полк №30

КАЗИно лонДон СоФИя

КАЗИно ИнТернАцИонАл ЗлАТнИ ПяСъцИ

Можете да намерите в:
др

уг
и л

ок
ац

ии

лучано
tiffany 
Кактус
Пасторант
Brasserie
еТно
европа – офис „Север“
европа – офис „Юг“
Метропол
Coffe House
Coffe House
Coffe House
Hot Spot
Бирария Джоки
Престо
Бистро „Sun Style“
Соларно студио „Sun Style“
Бистро „рибката“
Бистро „Don Famozzo“
Бистро „Пино“ 
Кафе-Клуб „Галерия“
Pizza & restaurant VICtorIa
V café – VICtorIa
Unda
Unda
Пицария „Амигос“
FG Студио за красота
оръжеен магазин Аполо
о! Шипка
Трол
Кафе – сладкарница „МАТИС“
L'Incontro allegro
Тенис Клуб „Диана“
Покрит басейн „Диана“
Фитнес център „Диана“
Da Papa'
Wasabi Garden ул.
Carrera
Famou
Fish & Grill
Pasha bar&dinner - oriental trill
Бирария При кулата
Бизнес сграда Джули
ниагара
Пчела
rimini
ресторант-градина Табиет 
Фенерите
the Cat 
родопска къща
Vino Bar trovatore
Valeo travel
Добро
Фитнес клуб "Майорка" 
HamaCHI
унгарски ресторант

пл. Славейков 9
ул. Денкоглу 12-14
ул. Христо Белчев 20
ул. цар Асен 16
ул. райко Даскалов 3
ул. Алабин 35
кв. Дружба, ул. Искърско шосе 7
кв. Дружба, ул. Искърско шосе 7
ул. Иван Асен II 68
Бизнес Парк София, сграда 12Б
Бизнес Парк София, сграда 5
Бизнес Парк София, сграда 7
Младост 1, Комплекс „рея“
ул. цветан радославов 6
ул. цар Асен 16
Младост 4, околовръстен път, Технополис
Младост 4, околовръстен път, Технополис
Младост 4, до бл. 435
Младост 4, оП Пазар
Младост 4, оП пазар
Младост 1, бл. 54 А
околовръстен път, К-кс „царско село“
околовръстен път, К-кс „царско село“
Бизнес Парк София, сграда 10
Бизнес Парк София, сграда 2
Младост 4, Битов комбинат
Младост 4, Битов комбинат, ет. 2
ул. оборище 16
ул. Шипка 11
ул. Коста лулчев, бл. 245
ул. Ап. Карамитев 2
ул. Асен Златаров 24
ул. Тинтява 2
ул. Тинтява 2
ул. Тинтява 2
ул. Акад. М. Попов 24 А
ул. Александър фон Хумболт 35А
ул. Голо Бърдо 4
бул. Джеймс Баучер 77
бул. Арсеналски 4
бул. Черни връх 37
ул. Галичица 11
ул. якубица 19
ул. Кричим 1
ул. Св.Седмочисленици 2
ул. Златен рог 20
ул. Джеймс Баучер 76 /екс-хотел орбита/
ул. Котел 2
ул. Драгалевска 1
Студентски град, до бл. 21
лозенец, ул. Миджур 23
кв. лозенец, ул. николай лилиев 11
ул. якубица 19
ул. Кораб Планина 36
ул. орфей 3
ул. оборище 18




