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PokerNews Cup Alpine е в разгара си и нашите
момчета очевидно си прекарват много добре 
в Алпите. Покер, ски (дочухме за други по 
традиционно детски методи за пързаляне) и 
кой знае какви още забавления си уреждат 
там. Пишат постоянно и явно в Алпите е доста 
интересно. 

Иначе ние се готвим усилено за 
BALKANPOKERNEWS
CHALLENGE 2009, вече тръгнаха сателити 
в онлайн покер залите (виж програмата на 
Unibet Poker в този брой) и фрийролите няма 
да закъснеят. 

Чудя се какво ли ще е времето по време на 
покер фестивала на Златните, но каквото и да 
е, ще се наиграем яко на покер и да видим дали 
този път международната конкуренция ще е 
по-силна.

В този брой на списанието отново ще намерите
много и ценни съвети и стратегии, в добав-
ка към новините от голямата покер сцена на 
живо, и не забравяйте, че може да намерите 
списанието в много от заведенията в София 
(списъкът е отзад).

ПредСтоят ПоСледнИте 
дВе EPT СъСтеЗАнИя И 
След тоВА Се гмурВАме 
тотАлно В океАнА нА 

СВетоВното ВъВ ВегАС. 

нооо, преди това – заповядайте на 
BALKANPOKERNEWS CHALLENGE 2009  
в „Интера” на Златните през май. 
кой знае с какво може да си тръгнете от там... 
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В началото на новата година PokerNews придоби водеща-
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chipmeup.com
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Европейският онлайн покер пазар претърпя голяма промяна, след 

като Ladbrokes се присъедини към мрежата на Microgaming. Местене-

то стана незабавно и добави името на Ladbrokes към дългия списък от 

предлагани зали в Microgaming, като самата мрежа вече е сред най-го-

лемите ненасочени към пазара в САЩ онлайн покер дестинации.

Ladbrokes използваше лицензирания софтуер на Microgaming, но 

работеше самостоятелно преди местенето. А сега се очаква голям 

интерес от нови и настоящи играчи. Ladbrokes също ще продължи 

с много и специални промоции само за играчи на залата, като Рейк 

състезанието на Ladbrokes за един милион долара, обявено като „чу-

пеща рекорди многомилионна промоция, където милион долара се 

плащат всеки месец и се разпределят между 3000 играчи на Ladbrokes 

Poker, а всеки месечен победител получава огромната сума от $20 000.” 

Ladbrokes също стартира специална серия $10 000 „Joining Forces” тур-

нири в периода 10-16 февруари. Събитията през март включват специ-

алната промоция „Vegas Dream”, със сателити започващи от само $10.

Маркетинг директорът на Ladbrokes Poker, Едуард Ире, казва: „Сър-

цето и душата на Ladbrokes Poker ще останат, каквито са – с някои по-

добрения, необходими за насърчаване на тяхната жизненост. Игра-

чите могат да бъдат уверени в ненадминатата сигурност, надеждност 

и доверие, които са синоними на марката Ladbrokes, и ще продължат 

да бъдат най-голям наш приоритет в задълженията и отговорности-

те ни към потребителите.” Ире продължава: „Ladbrokes Poker е позна-

та и уважавана зала в световен мащаб и е онлайн покер институция. 

Ние възнамеряваме да запазим тази репутация, докато привличаме 

още повече играчи. Ще осигуряваме по-голяма гама от видове игри 

и за първи път ще имаме такива, достъпни в американски долари и в 

евро.”          PN
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Ladbrokes скочи 
в мрежата на 
Microgaming

BluefirePoker.com е собственост на онлайн су-
пер звездата Фил Галфон, който наскоро старти-
ра този тренировъчен сайт за покер играчи. На 
него може да намерите видео материали от са-
мия Галфон, заедно с екипа му от професионални 
играчи, който включва Ниман Кенкре, Джейсън 
Фенти, Мартин Жигер, Раян Фийс и Дон Нгуйен. 
По отношение на обучаващите видео материа-
ли, от сайта залагат на качеството, а не на коли-
чеството, като в резултат на това предлагат само 
от 4 до 6 нови видео урока на месец. Нивото е 
много високо, с покритие на различни лимити 
и всички аспекти на покера. Целта на сайта е да 
промени начина, по който играчите мислят за 
покера.

Само няколко месеца след старта на сайта, 
BluefirePoker отправя сериозно предизвикател-
ство, като иска да докаже нещо много елемен-
тарно: Покерът е игра на умения. След като 
предложи на Президента Обама или на 
който и да е член на Конгреса да играят 
за $1 милион, сайтът разгласи, че всеки 
професионалист, който играе срещу от-
носителни аматьори, ще има предим-
ство и ще спечели играта, като това 
доказва, че уменията са съществена и 
главна част от покера.

BluefirePoker предизвиква Обама и Конгреса за един милион долара

BG.PokerNews.com

Предизвикателството е просто. Ако Прези-
дентът на САЩ или който и да е член на Конгре-
са приеме предложението, те трябва да заложат 
само $1, за да играят. Ако спечелят, ще получат 
$1 милион, който трябва да бъде използван за 
благотворителност по желание на участващия. 
Все още не са уточнени детайлите дали трябва 
да се играе на живо или онлайн, нито колко дъл-
го трябва да продължи играта, за да бъде напъл-
но демонстриран факторът умение.

Официалното предизвикателство заявя-
ва: „Законодателният дебат се фокусира върху 
това дали покер е игра на късмет или умение 
и този дебат засяга легалността на онлайн по-
кера, според юридически и законодателни екс-
перти по въпроса. Никой с правилно мислене 
не би отхвърлил подобна оферта, ако покерът 
бе игра, базирана на късмет, защото шансовете 
са в тяхна полза – залагат $1, като може да спе-
челят $1,000,000, за благотворителност по техен 
избор.”

Покерът е в новините откакто по време на 
кампанията на Президентът Обама стана ясно, 
че той е почитател на покера и е участвал в игри, 
докато е бил сенатор в Илиной. И наскоро, кон-
гресменът Барни Франк не скри факта, че окон-
чателно смята да отмени UIGEA, като внесе за-
кон през март, който да регулира и управлява 
онлайн хазарта.

Всичко това показва, че времето, по което 
бе отправено предизвикателството на 

BluefirePoker, е избрано перфектно. Макар 
шансовете организаторите да получат 
някакъв отговор от управляващите да 
остават много малки, това дава аргу-
мент в дебата, че занапред покерът 
може да се представя в истинското си 
лице, а именно като игра на умения. PN

ТОВА Е ПРЕДИЗВИКАТЕлСТВО КАТО НИКОЕ ДРУГО. МАКАР И шАН-
СОВЕТЕ ДА БъДЕ ПРИЕТО ДА СА НИЩОЖНИ, САМОТО ПРЕДИЗВИ-
КАТЕлСТВО ИМА ЗА ЦЕл ДА ДОКАЖЕ, чЕ УМЕНИяТА СТОяТ НАД 
КъСМЕТА В ИГРАТА НА ПОКЕР. РъКАВИЦАТА Е ХВъРлЕНА ОТ ФИл 
ГАлФОН И НЕГОВИя САйТ BLUEFIREPOKER, ОТКъДЕТО ТОй ОТПРА-
ВИ ПРЕДИЗВИКАТЕлСТВО НЕ КъМ КОГО ДА Е, А КъМ ПРЕЗИДЕНТА 
НА САЩ, БАРАК ОБАМА, И ВСИчКИ члЕНОВЕ НА КОНГРЕСА ЗА УчАС-
ТИЕ В ПОКЕР ИГРА ЗА $1 МИлИОНА ДОлАРА, КОИТО ЩЕ БъДАТ ДА-
РЕНИ ЗА БлАГОТВОРИТЕлНОСТ СПОРЕД ЖЕлАНИЕТО НА чОВЕКА, 
КОйТО ВЗЕМЕ УчАСТИЕ И СЕ ОПИТА ДА СПЕчЕлИ. 
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Привличането на два-
мата професионални играчи се 
случи в много натоварена сед-
мица за RedKings Poker, в ко-
ято залата придоби от Гибрал-
тар европейски лиценз през 
Ongame мрежата и отборът от-
летя за Копенхаген, за да се със-
тезава в изминалото вече EPT. 

Българинът Иво Донев, 
който притежава австрийски 
паспорт, е най-успешният ав-
стрийски играч в турнири на 
живо, като общите му печал-
би надхвърлят $1 000 000. Той 
спечели турнир по лимит Ома-

Скандинавски покер награди 2009 RedKings Poker привлече 
Иво Донев и Кристиан Хайх

BG.PokerNews.com

Мениджърът на залата за 
събития на живо, Джери ланд, 
коментира: „Само за 2 годи-
ни  RedKings успя да постигне 
огромен растеж и е чудесно, 
че има добри играчи, които 
искат да се присъединят към 
нас и да ни помогнат да на-
правим RedKings една от най-
големите покер зали в света.  
Привличането на австрийския 
световен шампион и Кристиан 
Хайх, един от най-високо це-
нените млади играчи, става в 
една фантастична седмица за 
отбора на RedKings.” 

„Заедно с придобиването на 
новия EС лиценз  ние не може-
хме да искаме по-добро разви-
тие на нещата, преди началото 
на ЕРТ в Копенхаген. Убедени 
сме, че тези играчи ще се при-
съединят към нашите професи-
оналисти Ramzi, Molle и Toni 
Ojala и ще изведат отбора до 
нови висоти през 2009.”            PN

НАСКОРО ОТ RedKiNgs ОБяВИХА, чЕ КъМ ОТБОР REDKINGS СЕ ПРИСъЕДИНяВАТ НО-
СИТЕляТ НА ГРИВНА ОТ WSOP ИВО (шАХМАТИСТА) ДОНЕВ И СЕНЗАЦИяТА ОТ AUSSIE 
MILLIONS, КРИСТИАН ХАйХ. 

ха от WSOP през 2000 година и 
все още носи гривната си на го-
лемите турнири, в които участ-
ва. Той стана шампион наскоро 
в Копенхаген, заедно с отбора 
RedKings. 

Скорошните успехи на Крис-
тиан Хайх  включват спечелва-
нето на странично събитие от 
Aussie Millions и класиране на 
20-то място в Главното събитие 
на сериите. Този забележите-
лен млад германец остави от-
печатъка си в Австралия и сега 
определено е играч, който ще 
следим в бъдеще. 
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Питър Ийстгейт беше вероятни-
ят победител в поне две от трите 
категории, в които беше номини-
ран, и в крайна сметка той надде-
ля в Най-добро представяне и Но-
вак на годината. Патрик Антониус 
прибра наградата в една от най-
оспорваните категории – тази за 
Най-добър играч на живо, като кон-
куренти му бяха още Михаел Ту-
рениц, Джони лоден, Питър Ийст-
гейт и йеспър Хоугаард. шведката 
Магдалена Ин де Бету спечели при-
за за Най-добра жена покер играч, 
надделявайки над Анет Обрестад и 
Финландката Мина Ритакорпи.

Петата и последна награда,  
Най-добър онлайн играч, отиде при 
популярния играч на високите 
нива Иларé „Ziigmund” Сахамиес. 
Издигащата се финландска звезда 
изпревари своите сънародници 
Патрик Антониус и Сами „Larsluzak” 
Келопуро, както и Гас „Великият 
датчанин” Хансен, и шведа Джоел 
„Odonkor” Нордквист. В тазгодиш-
ните скандинавски покер награди 
Финландия и Дания си поделиха по 
две награди, швеция взе една, а 
Норвегия остана с празни ръце. PN

НоВИНИ НоВИНИ

ПО ВРЕМЕ НА ПЕТИя СЕЗОН НА ЕРТ КОПЕНХАГЕН СКАНДИНАВСКИТЕ ПОКЕР НАГРАДИ БяХА ПРОВЕДЕНИ В лУКСОЗНИя 
НОЩЕН КлУБ LUUx. НАГРАДИТЕ БяХА ВРъчЕНИ НА НАй-ДОБРИТЕ СКАНДИНАВСКИ ИГРАчИ ЗА ГОДИНАТА  В ПЕТ РАЗлИч-
НИ КАТЕГОРИИ: НАй-ДОБъР ИГРАч НА ЖИВО, НАй-ДОБъР ОНлАйН ИГРАч, НОВАК НА ГОДИНАТА, НАй-ДОБРА ЖЕНА ПО-
КЕР ИГРАч, НАй-ДОБРО ПРЕДСТАВяНЕ. СРЕД НОМИНИРАНИТЕ БяХА ПАТРИК АНТОНИУС, ИлАРé „ZIIGMUND” САХАМИЕС, 
шАМПИОНъТ ОТ WSOP ПИТъР ИйСТГЕйТ, ЕДНО ОТ ПОСлЕДНИТЕ ПОПълНЕНИя НА FULL TILT, МИХАЕл ТУРЕНИЦ, КАКТО 
И МИНАлОГОДИшНАТА НОСИТЕлКА НА ДВЕ НАГРАДИ, АНЕТ ОБРЕСТАД.

BG.PokerNews.com

Скандинавски покер награди 2009:

Най-добър играч на живо   ПАТРИК АНТОНИУС (Финландия) 

Най-добър онлайн играч  ИлАРé „ZIIGMUND” САХАМИЕС (Финландия)

Новак на годината ПИТъР ИйСТГЕйТ (Дания) 

Най-добро представяне ПИТъР ИйСТГЕйТ (Дания) 

Най-добра жена покер играч   МАГДАлЕНА ИН ДЕ БЕТУ (Швеция)

ИлАРé 
„ZIIGMUND” 
САХАМИЕС

ПИТъР ИйСТГЕйТ

МАГДАлЕНА 

ИН ДЕ БЕТУ
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20 милиона потребители в Pokerstars

Гигантът в индустрията, Pokerstars, наскоро обяви, че в сайта вече е регистриран 20 милионният играч. Това ста-

ва само няколко седмици, след като бе раздадена 25 милиардната ръка, като сега най-голямата онлайн покер зала 

вече има над 20 милиона уникални играчи, които са отворили сметки. С първокласните си услуги за клиенти, раз-

биващата VIP схема и гигантските турнири с гарантирани наградни фондове, няма нищо чудно в това, че 19,999,999 

от нас вече бяха регистрирани в залата, преди играч от Словакия да се регистрира като 20 милионния потребител. 

За да запомни това, той е награден с участие в турнир, който има входна такса от $215. честно казано, бройката е 

впечатляваща, но с глобалното развитие на покера може скоро да видим цифрата 3 отпред...              PN

След успешна първа стъп-
ка в Талин, Естония, European 
Masters of Poker ще посети ка-
зино „Интернационал“ на бъл-
гарското черноморие. Всички 
сателити с гарантирани места 
за турнира са вече онлайн в 
мрежата на Entraction. 

European Masters of Poker 
ще направи следващата си 
стъпка във Варна в страхот-
ното казино „Интернационал“, 
благодарение на списание Card 
Player Bulgaria. Турнирът ще се 
проведе от 14–19 април 2009. 
Първото събитие от сериите 
се проведе в Талин, Естония и 
привлече 248 участници. 

Сателити за турнира с €1100 
входна такса са вече факт из 
цялата мрежа на Entraction, 
където всички онлайн покер 
играчи могат да се класират 
за €2 или 200 VIP точки. Ос-
новни партньори на European 
Masters of Poker са списание, 
i4poker.com, Pinnaclesports.com, 
kickoffpoker.com, DailyPoker.
com, GoldWinPoker.com, 
MartinsPoker.com, 24hPoker.com 
и CardPlayerBulgaria.com. 

Всеки ден се провеждат 
по девет сателитa, които да-
ват възможност на играчи-
те да се класират за неделни-

European Masters of Poker

България

BG.PokerNews.com

EUROPEAN MASTERS OF POKER ПРИСТИГА В КАЗИНО ИНТЕРНАЦИОНАл – ВАРНА, ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИл, БлАГОДАРЕНИЕ 
НА СПИСАНИЕ CARDPLAyER BULGARIA, С ОчАКВАН НАГРАДЕН ФОНД ОТ €300 000.

ят €100 Sunday Main Qualifier 
(19:40 CET), както и три сатели-
та дневно за турнира в сряда, 
€100 Wednesday Main Qualifier 
(19:40 CET), съответно с 10 и 5 
гарантирани пакета. 

Всеки пакет за European 
Masters of Poker е на стойност от 
€1800, с €1100 входна такса за 
турнира и €700 за настаняване 
и пътни разходи. Общо поне 10 
пакета са гарантирани в наград-
ния фонд всяка неделя, докато 
от турнира в сряда те са 5. Игра-
чите могат да заплатят и входна-
та си такса директно чрез своя-
та покер сметка в някой от покер 
клиентите на Entraction. 

Очаква се броят на игра-
чите, които ще вземат участие 
във Варна, да удари тавана, а 
именно 300 участници. Това оз-
начава, че победителят ще си 
тръгне със страхотната награ-
да от €80000 за първото място. 

ДАТА/ЧАС ТУРНИР 
Април 13 14:00 EMOP Super-Satellite €100+€10 (1 Re-buy)
Април 14 14:00 EMOP Side Event #1 €200+€20 (Freezeout) 
Април 15 14:00 European Masters of Poker Main Event DAy 1A €1000+€100
Април 16 14:00 European Masters of Poker Main Event DAy 1B
Април 17 12:00 European Masters of Poker Day 2
Април 17 18:00 EMOP Side Event #2 €300 (Omaha PL Second Chance)
Април 18 12:00 European Masters of Poker Final day
Април 18 16:00 EMOP Side Event #3 €500+€50 (Texas Hold’em Freezeout)                  PN

European Masters of Poker са се-
рии, създадени да подсигурят 
на всички играчи възможност 
да участват в големи турнири 
на живо, с достъпна входна 
такса, на изключително атрак-
тивни места. 

Турнирът в Талин беше спе-
челен от йоана Пусинг от Фин-
ландия, която успя да победи 
носителя на EPT титла от Нор-
вегия, Бьорн-Ерик Глен. Това 
и донесе страхотните €69440, 
при начален стак от 10000 
чипа, с 45-минутни нива през 
първите 4 часа, заменени от 
едночасови нива до края на 
турнира. 

четиридневният турнир ще 
се проведе в Гранд хотел & ка-
зино „Интернационал“ в курор-
та Златни Пясъци и е отворен 
за всички играчи, навършили 
18 години. Ето и програма на 
събитието: 

Ванеса русо 
в английски 
таблоид

BG.PokerNews.com

Няма много покер играчи, които 
могат да претендират, че са „извест-
ни“ в традиционния смисъл на дума-
та шоубизнес. Но PokerStars.com про 
играчът Ванеса Русо се озова на 36 
страница на „The Sun”, и то по бански. 
лейди Маверик е била снимана за фо-
тосесия на бански костюми и е отго-
ворила на някои въпроси, зададени 
от новинарския таблоид. 

„Понякога имаш усещане за няко-
го и това може да ти помогне да „раз-
четеш” играта му. И мъжете са много 
по-агресивни... те могат да приемат 
блъфа лично!”

„Няма причина, поради която мъ-
жете да бъдат по-успешни от жените в 
играта”, споделя тя за вестника. „Всъщ-
ност, аз вярвам, че жените притежа-
ват женски инстинкт и определена 
търпеливост, които им позволяват да 
бъдат по-добри в турнирния покер.”

Харесва ли ви или не, това си е 
едно добро експониране на покера, 
след като все повече медии се опит-
ват да правят новини около него и по-
вече нови играчи ще бъдат привлича-
ни към играта.        PN
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Tом Секстън 
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Покер И ПоПкуЛтура

През 1977 брат ми се обади и ми каза: 
„том, искам да се срещнем на Strip при място, 
наречено Rumors. това е нощен клуб, в който има 
маси за табла. трябва да се видя с един комарджия 
там да играем табла за по $100 на игра.” 
Аз отвърнах: „табла? та ти дори не знаеш как се 
играе тази игра.” майк каза: „какво значение има? 
може да взема някоя точка. Проблемът е..., че ня-
мам никакви пари и ако загубя, може да си имам 
неприятности. Чип (рийз) и дани (робисън) ми 
казаха да внимавам, защото този пич бил истин-
ски #*$!#&!! И просто ще се чувствам по-добре 
ако си с мен, в случай че се получи издънка.” 
на това аз отвърнах: „как се казва този човек?”
И майк каза: „някой си Пъги Пиърсън.” И така, 
след като отидохме, аз седнах зад майк, за да го 
гледам как играе табла. Бързо стана ясно, че Пъги 
е много по-добър в тази игра от брат ми. При $100 
за игра, Пъги спечели първите пет подред. Пъги, 
който видя накъде отиват нещата, погледна към 
майк и каза: „Секстън, ще играя с тебе цяла нощ, 
но защо не вдигнем на по $500 на игра?” 
майк се обърна, за да види дали големият му брат 
е наблизо, след което се обърна отново обратно: 
„Пъги, нямам и цент в себе си, но знаеш, че съм ок 
с всичко това.” 

Когато Майк срещна 
Пъги – част I

Пъги пуфкаше с цигарата си 
цяла минута, взирайки се в 
майк (което ми се стори без-
крайно), и накрая каза: „Секс-
тън , не мислех, че някой в лас 
Вегас има куража да се изправи 
срещу мен. Знаеш ли с кого си 
имаш работа тук? Аз съм Пъги 
Пиърсън!” 
Преди майк да каже каквото и 
да било, внезапно Пъги започ-
на да се смее толкова силно, че 
за малко не падна от стола си. 
майк попита: „какво е толкова 
смешно, Пъги?” 

 наоколо вече всички се смееха 
при това признание. А майк и 
Пъги си седяха така след пър-
вата си среща, всеки опитващ 
се да обере другия. След като 
смехът поутихна, Пъги каза: 
„Иска ми се да играем цяла нощ, 
Секстън, но трябва да намеря 
някой с пари.” 
така започна приятелство, 
продължило 30 години. уолтър 
клайд „Пъги” Пиърсън беше 
истинска легенда в комара. той 
спечели WSOP през 1973 и бе 
рано включен в Poker Hall Of 
Fame. Пъги е отраснал в голямо, 
бедно семейство в тенеси и би 
ви казал: „трябваше да се мес-
тим всеки път, когато идваше 
време да се плаща наема.” 
Веднъж, в радиошоу, запитан 
какъв съвет ще даде на тези, 
които преследват кариера като 
неговата, Пъги отговорил: 
„най-добрият съвет, който мога 
да дам, е за нещо, което ми отне 
35 години да науча, а то е, че 
никога нямаш нищо, докато не 
се научиш да правиш най-до-
брото с парите си.” ( С други 
думи, трябва да се научиш да 
инвестираш печалбите си.) За 
човек, известен като „най-голе-
мия борец на света,” това е може 
би най-точният съвет, който 
някой може да ви даде. Ще ни 
липсваш, Пъги.
Последния път, когато видях 
Пъги Пиърсън, той се беше 
запътил полека към най-нова-
та покер зала в лас Вегас. това 
беше около три седмици, преди 
да почине. той не се чувстваше 
добре и разходката до покер за-
лата нямаше да е лесна за него. 
Зададе ми същия въпрос, който 
ми задаваше винаги когато се 
срещахме: „майк наистина ли 
написа онази песен за мен?“ Аз 
отвърнах: „да, Пъги, все още 
имам оригиналния текст, който 
той композира за теб.“ Пъги 
винаги поклащаше невярващо 
глава, казвайки: „тази песен 

беше моят живот...майк е неве-
роятен!“ Сякаш беше вчера, ко-
гато майк и аз срещнахме Пъги 
по обед на E. Sahara (1998). След 
обяда майк каза на Пъги: „ти 
ми беше много добър приятел 
през годините; исках да направя 
нещо специално за теб, затова 
ела до колата, имам нещо за теб.” 
И тримата отидохме до колата, 
и майк пусна една касетка, за да 
чуе Пъги какво беше записано 
на нея. 

СъМНяВАМ СЕ, чЕ НяКОГА ЩЕ ВИДИМ НяКОй КАТО ПъГИ ПИъРСъН ОТНОВО. ВСИч-
КИ СМЕ чУВАлИ ИСТОРИИ ЗА НЕГОВОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ПОКЕР МАСИТЕ В МИНА-
лОТО, НО ПъГИ ИМАшЕ И ДРУГА СТРАНА, КОяТО МНОЗИНА НЕ ПОЗНАВАТ. ТОй БЕшЕ 
С ТОПлО СъРЦЕ, ОСОБЕНО ЗА ИЗПАДНАлИ КОМАРДЖИИ, БОлНАВИ ДИлъРИ ИлИ 
ЗА ПОчИНАлИ СъПРУГИ НА ДРУГИ ИГРАчИ. ПъГИ МОЖЕшЕ ДА БъДЕ ВИДяН чЕСТО 
ДА ПОМАГА НА НяКОй В НУЖДА В ПОКЕР ЗАлАТА И ДА ДАРяВА, КАТО ВИНАГИ Е ДА-
ВАл НАй-МНОГО. ТОй СчИТАшЕ ВСИчКИ КОМАРДЖИИ ЗА ЕДНО СЕМЕйСТВО И НИ-
КОГА НЕ ПРОПУСНА ПОГРЕБЕНИЕ НА НяКОГО ОТ СВОИТЕ СъБРАТя КОМАРДЖИИ. ЗА 
НЕЩАСТИЕ, НИЕ ЗАГУБИХМЕ ПъГИ ПРЕЗ 2006, А ТОй БЕшЕ ЕДИН ОТ НАй-ДОБРИТЕ 
ПРИяТЕлИ НА БРАТ МИ ОТ 30 ГОДИНИ НАСАМ. ВСъЩНОСТ, АКО НЕ БЕшЕ ПъГИ, БРАТ 
МИ МОЖЕшЕ ОЩЕ ДА Е ПРОДАВАч В СЕВЕРНА КАРОлИНА ВМЕСТО „ПОСлАНИК НА 
ПОКЕРА”, В КАКъВТО СЕ ПРЕВъРНА. ЩЕ ПОяСНя ТОВА В чАСТ 2 НА ТАЗИ ИСТОРИя, 
НО ЗАСЕГА НЕКА СЕ ВъРНЕМ 30 ГОДИНИ НАЗАД КъМ 1977. МАйК СЕКСТъН СРЕЩНАл 
ПъГИ ПИъРСъН ЗА ПъРВИ ПъТ В лАС ВЕГАС И ТОВА Е КлАСИчЕСКИ СПОМЕН, КОйТО 
БИХ ИСКАл ДА СПОДЕля С ВАС. 

ерик драше и дойл Брансън 
на подиума. Първо прочетох 
писмото на майк и след това 
говорих за Пъги и за това, какво 
означаваше той за майк, след ко-
ето добавих: „Брат ми вероятно 
върши двете най-добри работи 
в покера, коментатор за WPT и  
домакин на Party Poker...,но ако 
не беше Пъги Пиърсън, майк 
нямаше да стигне до върха. 
През годините майк много пъти 
фалираше от спортни залози 
и какво ли не, след което се 
отбиваше при Пъги, който все го 
порицаваше, но накрая винаги 
казваше: „колко ти трябват, 
майк?” Ако не беше Пъги Пиър-
сън, брат ми най-вероятно щеше 
да изпадне от покер света и да 
си опита късмета другаде. Пъги 
е много повече свързан с покер 
историята, отколкото мнозина 
предполагат. 
Пъги винаги ми е казвал колко 
уважава майк, защото той е 
един от малкото, които винаги 
са връщали заемите си изцяло. 
След като майк постигна своите 
успехи, той намираше време 
просто да намине и да каже 
здравей на Пъги, и да го попита 
как е. Всеки щастливец посетил 
къщата на Пъги в миналото е 
станал свидетел на това уникал-
но съкровище от исторически 
покер снимки, филми и книги, 
което е изключително завладя-
ващо. днес покерът наистина 
експлодира извън представите 
ни и истинските пионери на 
играта като Пъги Пиърсън 
трябва да бъдат помнени от 
всички нас! ти вече не си между 
нас Пъги, но няма да бъдеш 
забравен.           PN

ПъгИ отВърнА: „ДявОл 
ДА гО взеМе И Аз 
НяМАМ ПуКНАТА 
ПАрА в СеБе СИ...! 

нАдяВАх Се дА СПеЧеля 
мАлко от теБ.”

ТОвА Беше 
СПецИАлНА ПеСеН 

зА ПъгИ 
И НегОвИя жИвОТ, 

кАто текСтът 
Беше дело нА мАйк. 

Песента беше записана профе-
сионално от една група в охайо, 
на която моят син кент беше 
мениджър преди време. докато 
слушаше тази песен, Пъги грее-
ше целия в усмивка. Приятно е 
да си спомниш за такъв момент, 
затова направих снимка на весе-
лата му физиономия. той хареса 
песента и помоли майк да му 
направи 200 копия веднага, за да 
може да ги раздаде на приятели. 
Песента приличаше малко на 
една друга тематична песен, за 
една друга покер легенда от те-
неси – дейви крокет. Припевът 
(и името на песента) се повтаря 
след всеки куплет и звучи така: 
Пъги, Пъги Пиърсън,  
цар на комарджийския свят. 
когато Пъги премина в от-
въдния свят, Белажио създаде 
превъзходен кът в знак на почит 
към него. майк обичаше Пъги и 
беше покрусен, защото трябваше 
да води WPT TV шоу в лос Ан-
джелис, където много хора раз-
читаха на него. той написа нещо 
и ме помоли да го представлявам 
на погребението. Аз последвах 



10. Ерик Сайдел –  $9 344 841 
Неговото второ място срещу Джони чан го 

обезсмърти в хитовия филм „Комарджии”. Ерик 
Сайдел има продължителна и успешна покер 
кариера вече над две десетилетия. Носителят 
на осем WSOP гривни Сайдел спечели също и 
WPT титла миналата година, с първото си мяс-
то във Foxwoods Poker Classic с награда от поч-
ти $1 милион. Сайдел има и две втори места на 
Aussie Millions, финиширайки след Александър 
Кострицин в Главното събитие през миналата го-
дина и след Ерик линдгрен в $100 000 high roller 
турнира през 2007. Хладнокръвен и ритмичен 
на масата, Сайдел е спокоен и изключително за-
вършен играч, когато става въпрос за турнири, 
със спечелени гривни в pot-limit Omaha, limit 
hold’em, no-limit hold’em, Omaha 8 or better и no-
limit deuce-to-seven single draw. 

9. Tи Джей Клутие – $9 373 135
Много обичат да се шегуват с това как тур-

нирните печалби на Ти Джей Клутие приключ-
ват, когато той попада в ситуация като в игра 
на зарове, но неговото необикновено тексаско 
умение е безспорно. Клутие е горд собственик 
на шест WSOP гривни, през кариерата си има 55 
влизания в парите на WSOP (това му дава пето 
място в този списък), както и дузина финални 
маси в сериите, включително пето място на 
встъпителния $50 000 H.O.R.S.E. турнир по вре-
ме на WSOP 2006. Той не успя да спечели Глав-
ното събитие на WSOP през 2000 година, кога-
то заложи всичко с A-Q срещу Крис Фъргюсън 
с A-9, защото картите не се наредиха в негова 
полза през онази вечер. Клутие е и успешен по-
кер автор, като има написани няколко отлични 
книги и стратегии. 

8. Питър Ийстгейт – $9 714 111
Датчанинът Питър Ийстгейт стана част от 

този списък, след като спечели Основното съ-
битие на WSOP 2008 и умопомрачителните $9.1 
милиона. Той стана и най-младият играч в исто-
рията, който печели Основното събитие, чупей-
ки рекорда на Фил Хелмют, поставен през 1989. 
По-късно с дълбоките си класирания в EPT лон-
дон и Party Poker Premier League, както и с побе-
дата в странично събитие от PokerStars Carribean 
Adventure с входна такса $5 000, което му донесе 
още $343 000, Ийстгейт доказа, че това не е било 
просто късмет. Въпреки че Ийстгейт е #8 в този 
списък, той е #1 между датските турнирни игра-
чи, #2 по WSOP печалби за всички времена и на 
първо място сред европейските играчи, печели-
ли пари от WSOP. Освен това той скоро отпразну-
ва своя 23-ти рожден ден. 

7. Скоти Нгуйен – $10 009 934
Тазгодишният шампион на $50 000 H.O.R.S.E. 

турнира се нарежда под #7 в нашия списък. Пет-
кратният носител на WSOP гривна е играл и на 
пет телевизионни финални маси на World Poker 
Tour, като най-накрая успява да постигне побе-
да в 2006 Gold Strike World Poker Open, в Туника. 
Прославен с това, че винаги е нагизден със злат-
ни синджири, тъмни очила и по-често пие голе-
ми глътки от любимото си Michelob Ultra Lights, 
Нгуйен също е един от петимата играчи от този 
Топ 10, печелил Главното събитие на WSOP (през 
1998). Той почти успя да повтори постижението 
си през 2007, но стана 11-ти, въпреки че воде-
ше по чипове, когато в турнира оставаха само 
12 играчи.

6. Фил Айви – $10 034 351
За човек, който не играе в твърде много тур-

нири, Фил Айви определено се представя мно-
го добре. Играч, подвизаващ се на най-високите 
възможни лимити, и любител на спортните зало-
зи, той притежава пет WSOP гривни и през по-
следните две години е заложил милиони дола-
ри на странични залози за това, че ще спечели 
шестата си. Възприеман като съвършен профе-
сионалист от много от най-опитните си колеги, 
той е смятан и за най-добрия покер играч на 
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планетата. Айви е печелил титли в почти всяка 
от най-известните дисциплини на покера –  от 
pot-limit Omaha и seven-card stud до no-limit 
hold’em. След като постига рекордните осем те-
левизионни маси на World Poker Tour, Айви най-
накрая достига и до победа през 2008, спечел-
вайки близо $1.6 милиона за първото си място в 
L.A. Poker Classic. Ако имаше начин, по който да 
се проследят спечелените пари от всички кеш 
игри, то почти няма съмнение, че Айви ще бъде 
на върха на този списък. 

5. Алан Канингам – $10 341 752
Тих, фокусиран и непоколебим, Алан Канин-

гам достига до $9 милиона турнирни печалби, 
преди да стане на 30 години и заема място #5 в 
тази класация, без дори да е печелил Главното 
събитие на WSOP — въпреки че беше близо до 
това през 2006, когато финишира трети и прибра 
$3.6 милиона. Оттогава той продължава да уве-
личава печалбите си, с актив от пет WSOP грив-
ни, пръстен от WSOP Circuit и победа $15 000 NPL 
Vegas Open във Venetian. 

4. Джо Хашем – $10 744 616
Някои могат и да го нарекат най-щастливия 

човек в покера — той спечели Главното Съби-
тие от WSOP през 2005 и сумата от $7.5 милиона, 
като не трябваше да плати и цент в такси в род-
ната му Австралия. В миналото той е бил специ-
алист на кеш игрите в казино Crown, Мелбърн, 
но сега Хашем пътува по света като член на От-
бор PokerStars и записва добри постижения на 
APPT, EPT и Victorian Poker Championships. Хашем 
притежава и WPT титла, спечелена от 2006 Doyle 
Brunson North American Poker Classic в Bellagio, 
за която получава над $2.2 милиона. 

3. Фил Хелмют – $10 744 988
Той е този, когото „обичате да мразите” (или 

в някои случаи наистина мразите), но турнир-
ните резултати на Фил Хелмют са може би най-
впечатляващите в историята на покера. Хелмют 
има най-много влизания (69)  в парите на WSOP, 
най-много гривни (11) и 40 участия на финал-
ни маси. Въпреки че WSOP е главното поле за 
изява на Хелмют, той има също и три финални 

маси на WPT, но все още не е постигал победа. 
Освен че е покер про и че обича да преиграва 
пред камерите при всеки лош удар, „Poker Brat“ 
е автор на няколко покер книги, участва във 
видео игри и дори има собствена модна линия 
дрехи. 

2. Даниел Негреану – $11 203 152
Ако Фил Хелмют е този, когото „обичате да 

мразите”, то Даниел Негреану е този, когото 
„обичате да обичате”. Приветливият канадец 
„избухна” в света на покер суперзвездите през 
2004, спечелвайки третата си WSOP гривна и 
първата си WPT титла от Borgata Poker Open, 
като само два месеца по-късно спечели и вто-
ра такава, заедно с наградата от $1.7 милиона 
в Bellagio Five Diamond Classic. О, и да не забра-
вяме, че той спечели титлата WSOP Играч на го-
дината и WPT Играч на годината, и то в една и 
съща година. Негреану не спира с успехите си 
— той спечели четвъртата си WSOP гривна ми-
налото лято, достигна до финална маса на Глав-
ното събитие на WSOP-Европа, финиширайки 
пети, и наскоро спечели British Columbia Poker 
Championships в родната му Канада. Той е но-
мер едно по спечелени пари за всички времена 
между играчите, които не са печелили Главното 
събитие на WSOP. 

1. Джейми Голд – $12 170 024 
Все още на първо място в класацията за най-

много спечелени пари от покер турнири е чове-
кът, който спечели най-голямото Главно събитие 
на WSOP, което някога се е състояло. Джейми 
Голд стана първи в класирането от общо 8773 за-
писали се играчи и спечели $12 милиона за пър-
вото си място през 2006 година, като използва-
ше находчивия, приказлив стил, с който винаги 
казваше на опонентите си истината за своята 
ръка. Очевидно, повечето от тях отказваха да 
повярват на Голд, който преди това лято бе спе-
челил около $100 000 в местни турнири около 
лос Анджелис. Въпреки че е номер едно в този 
списък, Голд все още не се смята за завършен 
професионален играч и има „истинска работа”, 
развивайки и продуцирайки риалити телевизи-
онни предавания.              PN

ДОБРЕ ДОшлИ В НОВАТА НИ РУБРИКА — POKERNEWS ТОП 10. ТУК 
ЩЕ ВИ ПРЕДСТАВяМЕ „ПОМАЗАНИТЕ ТОП ДЕСЕТ” В РАЗлИчНИ ОБлА-
СТИ ОТ ПОКЕР СВЕТА: ТОП ДЕСЕТ ПРИ БАСОВЕТЕ, ТОП ДЕСЕТ ПРОБИ-
ВА В ПОКЕРА, ТОП ДЕСЕТ МОДЕРНИ ИГРАчИ В ПОКЕРА И ДР. В ТОЗИ 
БРОй ЩЕ УДАРИМ ПРАВО В СъРЦЕТО НА ТОВА, КОЕТО ИНТЕРЕСУВА 
ВСИчКИ НИ В ПОКЕРА — КОй ПЕчЕлИ НАй-МНОГО? ЗАТОВА ВИЖТЕ 
ТОП 10 ПО ПОКЕР ТУРНИРНИ ПЕчАлБИ ЗА ВСИчКИ ВРЕМЕНА: 

TОП 10 Най-печеливши турнирни 
играчи за всички времена
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Ето и цялата програма на BALKANPOKeRNeWs CHALLeNge 2009:

Дата Събитие Вход / тип Започва

11 Май                 Събитие #1 €50 + 5 /€50 re-buy 12:00

12 Май Събитие #1 €50 + 5 /€50 re-buy Финална маса 12:00

12 Май Събитие #2 €50 + 10  /€50 re-buy & 2 add-ons Супер сателит 14:00

13 Май Събитие #3 €150 + 15 /€150 re-buy PLO 12:00

14 Май Събитие #4 €750 + 50 Главно събитие Ден 1a 12:00

15 Май Събитие #4 €750 + 50 Главно събитие Ден 1б 12:00

16 Май Събитие #4 €750 + 50 Главно събитие Ден 2 12:00

16 Май Събитие #5 €250 + 20 NLHE Заключително събитие 18:00

17 Май Събитие #4 €750 + 50 Главно събитие – Финална маса 12:00

17 Май Събитие #5 €250 + 20 NLHE Заключително Събитие – Финална маса 18:00

Гарантиран награден фонд за Събитие #1 – € 10 000 
Гарантиран награден фонд за Главно събитие – € 100 000
Макс. 240 играчи

През 2009 предстои да станем 
свидетели на второто изда-
ние на BALKANPOKERNEWS 
CHALLENGE в гранд хотел 
казино Интернационал в к.к. 
Златни пясъци, от 11–17 май.
Встъпителното събитие беше 
наречено покер фестивал с 
общо 4 покер турнира в про-
грамата през миналата година, 
включително главното събитие 
с вход € 500, в което взеха учас-
тие общо 99 играчи. През тази 
година, обаче, към програмата 
ще бъде добавен 5-ти турнир, а 
най-атрактивната новина идва 
от организаторите от „Интера”, 
с обявяването на гарантиран 
фонд от € 100 000 за главното 
събитие, който като нищо може 
да бъде надхвърлен. И това не е 
всичко –  Събитие #1 също ще 
има гарантиран награден фонд, 
на стойност € 10 000, а онлайн 
вариантите за класиране ще 

бъдат изключително разноо-
бразни. една от атрактивните 
възможности е за спечелване на 
пакет, който осигурява място в 
главното събитие и в Събитие 
#5, естествено са осигурени 
нощувки за целия период на 
фестивала в луксозния 5 звезден 
гранд хотел казино Интерна-
ционал.

С невероятна гледка към пре-
красния плаж на Златни пясъци 
и с всичките клубове, ресто-
ранти и забавления наоколо, 
комплексът със сигурност ще 
привлече много играчи, търсе-
щи покер приключения, както 
се казва, на крачка от плажа. С 
изключително достъпната вход-
на такса за участие в главното 
събитие фестивалът ще предос-
тави на много международни 
играчи възможност да спечелят 
апетитни парични награди 
преди началото на Световни-
те серии по покер 2009. Има 
турнири за всеки и любителите 
на омаха също ще намерят 
предизвикателство за своите 
умения, с възможност за учас-
тие в изключително достъпното 
омаха събитие с вход € 150. не 
забравяйте и веселието по кеш 
масите, които ще бъдат нераз-
делна част от играта. 

С наскоро обявената спирка от 
чисто новия Masters of European 
Poker, отново в гранд хотел 
казино Интернационал, през 
април, покер играта набира 
инерция и местата в казиното ще 
бъдат още горещи за играчите на 
BALKANPOKERNEWS CHAL-
LENGE. Всички участници в 
емор събитието са добре дошли 
в покер турнирите от програмата 
на фестивала в „Интера” през 
май, и кой знае, тогава може да 
видят комплекса от морето...

Мартин 
Хаджистойков

Първите възможности за кла-
сиране предоставят PokerStars, 
Betfair Poker и Unibet Poker. 
разбира се, всички любители 
на безплатната игра ще имат 
възможност да се класират за 
игра в събитието на Златните 
с участие в някой от фрийро-
лите, информация за които ще 
намерите във фрийрол раздела 
на нашата интернет страница 
на адрес bg.pokernews.com. 
онлайн сателити ще има в 
изобилие и всички те ще бъдат 

Комплекс – www.hotelcasinointernational.com 
Курорт – www.goldensands.bg
Официален медия партньор – www.bg.pokernews.com

стъпало за класиране в супер 
сателитите през уикендите. 
кулминацията ще бъде Супер 
сателитът в „Интера”, преди 
главното събитие от фестивала. 
очаквайте и сателити в казино 
лондон в столицата, както и в 
залите на техно Покер клуб.
междувременно, разгледайте 
интернет страницата на ком-
плекса и запазете своето място 
в турнира навреме. местата са 
ограничени. не изпускайте тази 
невероятна възможност.

ОчАКВАЙТЕ 
СЪВСЕМ 

СКОРО ПЪЛНА 
ПРОГРАМА 
С НАшИТЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИя 
ЗА КЛАСИРАНЕ.

  a

BPCтурНИреН Покер 

Balkan PokerNews Challenge
11–17 Май, 2009
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BG.PokerNews.com 185 731). В този момент лангсет имаше огромно пре-
димство в чипове над останалите играчи на масата, 
но то ставаше все по-несигурно по време на следва-
щите нива, докато кильонен събираше чипове. 
шведът Петер Петерсон отпадна пети (DKK 1 352 
793 / $ 236 033), а финландецът Юси неванлина 
зае четвъртото място (DKK 1 641 093 / $ 286 335), 
като така в борбата останаха само лангсет, кильо-
нен и шведът Петер хедлунд. нещата се обърнаха 
в друга посока, когато кильонен спечели ръка, в 
която рискува участието си в турнира с KQ, 
срещу чифт осмици на лангсет, а на борда се наре-
диха 9643Q, давайки флъш на кильо-
нен и водачеството по чипове. кильонен отстрани 
лангсет няколко ръце по-късно и хедлунд остана 
последния му противник. 
кильонен започна директния двубой с предим-
ство 3:1 в чипове срещу хедлунд и краят дойде 
бързо, когато чифтът Валета на кильонен удържа, 
срещу A-J на хедлунд. Бързият край остави 
хедлунд с печалба от DKK 3 703 550 ($ 646 190). За 
първото си място кильонен спечели DKK 6 542 
208 ($ 1 141 474), осигурявайки и ерт шампионска 
титла.                 PN

EPTЙенс Кильонен
спечели 

Pokerstars 
EPT 

Копенхаген

Финалната маса на PokerStars.com 
European Poker Tour в копенхаген, дания, изгле-
ждаше като един предвещан дуел между лидерите 
– норвежеца Андерс лангсет и датчанина расмус 
нилсен, които доминираха в играта по време на 
предните два дни от турнира. нилсен и лангсет 
обаче напуснаха финалната маса преди започва-
нето на директния двубой, а финландецът йенс 
кильонен стигна до върха и грабна титлата заедно 
с наградата за първото място от DKK 6 542 208 ($ 
1 141 474). кильонен беше един от играчите, които 
започнаха финала с малко чипове, но успешно 
увеличаваше стака си и накрая добави името си 
към списъка с ерт шампиони. 
През първото ниво за деня станахме свидетели 
на две бързи елиминации, като датчанинът йонас 
„slaktarn” клаусен отпадна осми (DKK 598 774 / $104 
473), а французинът ерик ларшевек приключи на 
седмо място (DKK 842 728 / $147 038). По-късно 
лидерите лангсет и нилсен се забъркаха в една от 
най- запомнящите се ръце, като лангсет грабна пот 
от 700 000, увеличавайки стака си до над 2 000 000 
чипа, а нилсен остана „по шорти”. Скоро след това 
нилсен отпадна на шесто място (DKK 1 064 493 / $ 
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донесе 2d-4d-5c, което осигури на ElkY „дупчен” 
проекто стрейт, но 6s на търна даде на русо по-
силен проекто стрейт. на ривъра тя хвана 8h за 
точно този по-силен стрейт, а гроспелие завърши 
на 4 място с обща печалба от $125 000.
докато Ванеса русо старателно изпращаше 
гроспелие, хък Сийд и Сам Фарха очевидно не си 
даваха много зор да приключат техния мач. дву-
боят продължи повече от 2 часа, преди хък Сийд 
да прати Сам Фарха да си стяга куфарите. Фарха 
бутна всички чипове преди флопа с Ac-Kd и Сийд 
плати с 8c-10c. на флопа се наредиха 7c-5s-Js, ко-
ито дадоха на хък„дупчен“ проекто стрейт. търн 
картата беше 3c, което добави и проекто флъш 
към неговите варианти. когато на ривъра дойде 
9c, проектът на Сийд се материализира, а Сам 
Фарха се оттегли с печалба от $125 000.
За разлика от предишните кръгове, на финала 
трябваше да се вземат 3 победи от 3 мача. Сийд 
поведе рано, като плати префлоп на русо, която 
бутна напред всичките си чипове. Сийд имаше 
Kd-Jd срещу Qd-Jc на русо. И двамата играчи 
пропуснаха да подобрят ръката си на борда, което 
даде ранно предимство на Сийд. След няколко 
разигравания, най-накрая хък елиминира своя 
противник. В голямата финална ръка двамата 
играчи не заложиха нищо преди флопа, след това 
пасуваха на флоп 8h-3h-Kd, за да видят 10s на 
търна. тогава русо изстреля залог, а Сийд се 
замисли за момент, преди да рейзне стабилно. В 
отговор, русо заложи всичко и Сийд бързо плати, 
за да покаже Ks-7h за топ чифт. русо можеше само 
да покаже своите Jd-10c за втори по сила чифт, 
като є трябваше голяма помощ от ривър картата, 
за да оцелее. 5c не помогна и тя остана втора, 
прибирайки четвърт милион долара за своето 
представяне.               PN

на турнира неговите покет аса бяха сразени още 
в третата ръка от покет десетките на том „durrrr” 
дуан, а тази година той загуби всичко в петата, 
срещу Бертран „ElkY” гроспелие. рядко среща-
но явление в играта на Фил хелмют е да заложи 
всичко, когато е с губещите карти, както се случи 
сега. неговите Qh-Qc бяха разгромени от Ad-Ac 
на гроспелие. когато на борда се появиха 10c-
8c-3d-10s-2s, участието на хелмют приключи, а 
гроспелие продължи в полуфиналната фаза.
Ванеса русо имаше злощастен жребий от само-
то начало на турнира, като в ден 1 и ден 2 игра 
последователно срещу дойл Брансън, Фил Айви 
и Пол уасака в първите три кръга. Животът є 
не стана по-лек, когато се изправи срещу даниел 
негреану в четвъртия кръг, но тя го отпрати по 
същия начин, както и предишните трима титани. 
След като плати рейз от негреану префлоп, русо 
пасува на флоп 2c-3h-6h. негреану направи очак-
ван c-bet, но русо изстреля хубав чек-рейз, който 
даниел плати. на търна се появи 3s и тя отново 
пасува преди даниел. той заложи, а русо отново 
чек-рейзна, този път залагайки всичките си чипо-
ве. След дълго обмисляне негреану плати, поста-
вяйки се пред риск от елиминация, като обърна 
Qd-6s. русо показа 2s-2h за фул хаус, като остави 
негреану да се надява на 6 или 3, за да оцелее. на 
търна се появи 10d, която сложи края на участи-
ето на даниел негреану в турнира, а Ванеса русо 
зае последната останала полуфинална позиция.
След като за втори пореден път се падна да играе 
срещу друг от професионалните играчи на Poker-
Stars, Ванеса русо отново победи свой съотборник, 
като този път отстрани от надпреварата Бертран 
„ElkY” гроспелие. След като загуби голяма сума 
от нея по-рано в мача, гроспелие бутна всичките 
си чипове с Kc-6c срещу 7s-7c на русо. Флопът 

Хък Сийд победи 

Списъкът с играчи беше страховит с 
имена като даниел негреану, бившите шампиони 
от главното събитие на WSOP, Фил хелмют и хък 
Сийд, Сам Фарха, Бертран „ElkY” гроспелие, Ване-
са русо, дейвид уилямс, и включеният в последна-
та минута като резерва дейвид опенхайм, който 
се справи доста добре. В края на мълниеносния 
ден 3 хък Сийд беше коронован за шампион на 
NHUPC за 2009 година.
Първият за надпреварата в неделния ден, кръг 4, 
беше доста скоростен. Първите две четвъртфинал-
ни двойки бяха дейвид уилямс срещу Сами Фарха 
и дейвид опенхайм срещу хък Сийд. След като 
имаше ранна преднина, уилямс допусна Фарха да 
вземе лек превес във второто ниво, като след това 
нещата се развиха шеметно бързо. Фарха поведе на 
борд Qh-Qd-6c-4c-10s. уилямс рирейзна бързо, но 
се натъкна на мощен ответ от страна на агресивния 
Фарха, който бутна напред всичките си останали 
чипове. уилямс плати с Q-6 за Фул хаус, но с Q-10, 
Фарха хвана по-силния фул на ривъра. уилямс при-
бра $75000 за достигането си на полуфиналите.
момент след като Фарха и уилямс си стиснаха 
ръцете в края на техния мач, хък Сийд и дейвид 
опенхайм заложиха всичките си чипове преди 
флопа, но опенхайм отстъпваше с Ac-Qd, срещу 
покет осмиците на Сийд. Флопът донесе 4c-Ks-3c, 
което не помогна на опенхайм, а на търна дойде 
8h, оставяйки го без шансове за победа. той също 
се сдоби с печалба от $75000 от изненадващото 
дори и за него участие в NHUPC, в което игра, без 
да има време за предварителна подготовка.
Ако първата двойка четвъртфинални мачове при-
ключи бързо, то третият сблъсък беше неописуем. 
Фил хелмют следваше своята схема, според която 
или щеше да стигне до финала, или щеше да си 
замине с гръм и трясък. В предходното издание 

2009 National Heads-Up 
Poker Championship

ванеса русо 

В НЕДЕля, 8 МАРТ, ОСЕМ ИГРАчИ ЗАЕХА СВОИТЕ МЕСТА НА чЕТ-
ВъРТФИНАлИТЕ НА NATIONAL HEADS-UP POKER CHAMPIONSHIP. 
ВСЕКИ ОТ ТяХ БЕшЕ ЗАПИСАл ПО ТРИ ПОБЕДИ ДО МОМЕНТА. ОС-
МИНАТА БяХА НА ПОлОВИНАТА ПъТ ДО ТИТлАТА И ДО НАГРАДАТА 
ОТ $500,000 ЗА ПОБЕДИТЕля.

на финала

ХЪК СИЙД СЕ 
ПРЕВЪРНА В 

ЕДИНСТВЕНИя 
ИГРАч, 

ЗАВЪРшИЛ С 
ПЕчАЛБА ОТ 

ВСИчКИТЕ ПЕТ 
СЪБИТИя ДО 
МОМЕНТА, С 

КОЕТО ЗАДМИНА 
ПОСТИЖЕНИЕТО 

ДОРИ НА 
шАМПИОНА 

ОТ 2008, КРИС 
ФЪРГюСЪН.
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нойос започна финалната маса шеста по 
чипове от общо осем играчи, но комбинацията 
от нейната добра игра, изборът на подходящи 
моменти за действие и добри карти позволиха на 
германката да навакса и да се пребори за титлата. 
За това, че остана единственият оцелял играч от 
общо 667-те стартирали в събитието, нойос беше 
възнаградена със сумата от €917,000.

След около час игра, започналият с най-нисък 
актив Ченгизкан улусу от турция беше първият, 
който отпадна от финалната маса. След като за-
губи по-голямата част от чиповете си в сблъсък с 
канадеца майк макдоналд, улусу заложи всичко с 
J9. двама играчи платиха – марк горк (герма-
ния) с JJ, и йохан Сторокес (швеция) с чифт 
шестици. на флопа се появи последното вале в 
тестето, с помощта на което горк елиминира усулу 

Светлин Колев

на 8 място. Благодарение на тази ръка, горк стана 
чип-лидер на финалната маса.

Следващият отпаднал беше шведът уилям 
торсон, който загуби последната си ръка от йохан 
Сторокес. торсон заложи всичките си чипове от бу-
тона с 9h-8s, и Сторокес плати от големия блайнд 
с Kc-Jd. Флопът нареди 7910, давайки 
предимство на торсон, но появилите се K на търна 
и 4 на ривъра го изпратиха на седмото място.

трябваше да минат няколко часа, преди да 
бъде елиминиран следващият играч – италиа-
нецът лука Пагано. За известно време той игра 
с най-малко чипове от всички, но впоследствие 
оцеля няколко пъти, залагайки всичко. така или 
иначе, турнирът за него приключи, когато с чифт 
седмици той не успя да победи A-9 на горк и зае 
шестото място в крайното класиране.

останалите петима скоро се оттеглиха в по-
чивка за вечеря. когато се върнаха, Сандра нойос 
нажежи обстановката, като спечели няколко 
сериозни пота, в един от които отстрани защита-
ващия шампионската си титла майк макдоналд. 
Във въпросната ръка, каниш покачи до 130,000 

Резултати от финалната маса на 2009 
Pokerstars.com ePT Дортмунд: 

1. САНДРА НОйОС  €917,000 

2. ХОлГЕР КАНИш  €533,000

3. МАРК ГОРК  €307,000

4. йОХАН СТОРОКЕС  €237,000

5. МАйК МАКДОНАлД €197,000

6. лУКА ПАГАНО  €153,000

7. УИляМ ТОРСОН  €116,500 

8. чЕНГИЗКАН УСУлУ  €83,500 

Българското участие в главното събитие от 
програмата на EPT Dortmund беше много добро, 
като страната ни беше представена достойно от 
Атанас георгиев, Симеон Цонев, мартин николов 
и Александър миланов. За съжаление, само един 
от тях успя да се класира в местата, гарантиращи 
печалба. С изключително добра и премерена игра 
мартин зае 45-то място в турнира, реализирайки 
печалба от €10,000. 

междувременно Симеон „don_flo” Цонев 
записа солиден успех, като стана 15-ти на „€2000 
Rimowa Thunder Double Chance”. В страничното 
събитие участваха близо 240 играчи, но шансът не 
бе на страната на Симо в последните ръце. това 
беше и единствената причина българинът да 
отпадне малко преди финалната маса. Финалните 
два турнира от Сезон 5 на ерт са в Италия и със 
сигурност българската група ще търси реванш 
там. успех на всички.             PN

EPTот първа позиция, а макдоналд направи рирейз, 
залагайки всичките си близо 500,000 чипа. тогава 
нойос направи достатъчно силен залог, за да нака-
ра каниш да се откаже. макдоналд показа KJ, 
срещу чифт десетки за нойос. ръката є издържа 
до края, с което остави макдоналд на петото 
място, а самата тя зае лидерска позиция с повече 
от 2.7 милиона чипа. 

Започналият игра с най-много чипове в събот-
ния ден, йохан Сторокес, бе следващият, който 
застана на пътя на тежкотоварния влак. В послед-
ната си ръка той сблъска A-Q с A-K на нойос, кое-
то го бетонира на четвъртото място. В турнира ос-
танаха само нойос, горк и каниш, всичките родом 
от страната-домакин на събитието – германия. 

тримата продължиха оспорваната борба за 
надмощие, в която за кратко горк отне предим-
ството от нойос, но скоро тя си го върна, ели-
минирайки своя съгражданин от надпреварата. 
каниш направи рейз от бутона до 160,000, нойос 
плати от малкия блайнд, а горк заложи всичките 
си 900,000 чипа от гБ. каниш се оттегли, но нойос 
плати с чифт седмици. горк показа K-10 и когато 
на борда се наредиха 2Q5J6, той при-
ключи своето участие, заемайки третото място.

когато започна директният двубой за титлата 
между нойос и каниш, двамата бяха с прибли-
зително равен бой чипове. каниш имаше леко 
предимство пред опонентката си, като съумя в 
няколко последователни ръце да спечели още 
чипове. След това обаче двамата се сблъскаха в 
голяма ръка, в която нойос смаза двете валета на 
каниш с чифт аса. удвоявайки се тук, германката 
получи сериозно преимущество пред съперника 
си с над 5 милиона чипа. 

26-годишният студент по икономика бързо 
успя да си върне част от загубата, побеждавайки 
K4 на нойос със своите A7. няколко 
ръце по-късно дори успя да се изравни по чипове 
със Сандра нойос, която е 27-годишен графичен 
дизайнер и модел. тя имаше известна преднина, 
когато се появи следната ръка: нойос направи 
рейз до 300,000, каниш покачи до 1 милион, за да 
се изправи срещу всичките чипове на противнич-
ката си. той плати уверено и показа A-Q, поста-
вяйки Сандра в губеща позиция с A-9. на търна 
се обърна деветка, давайки є преднина в ръката и 
когато на ривъра се показа 8, нойос беше провъз-
гласена за шампион. 

Сандра нойос спечели     2009 EPт дортмунд
  a турНИреН Покер

ГЕРМАНКАТА САНДРА НОйОС СТАНА ВТОРАТА ЖЕНА-шАМПИОН В 
ИСТОРИяТА НА EUROPEAN POKER TOUR. НА 14 МАРТ, СъБОТА, Тя ПО-
БЕДИ ХОлГЕР КАНИш В ДИРЕКТЕН ДВУБОй ЗА ТИТлАТА В ГлАВНОТО 
СъБИТИЕ НА POKERSTARS.COM EPT, ПРОВЕДЕНО В ГР. ДОРТМУНД, 
ГЕРМАНИя.
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име  презиме фамилия

фирма  длъжност

пощенски код държава  населено място 

улица / жилищен комплекс № блок вход етаж ап.

телефон факс email

бблок вход 

дл

№ № 

emai

длъжност

населено място 

emailфакс факс 

ход етаж ап.ход жеееттта

ул. Kукуш 7, 
София 1345, 
БЕГЕ Eкспо EOOД

w w w . g a m e s p e c t r u m . b g

ДАННИ ЗА ФАКТУРА:

Фирма:

Адрес:

№ по ДДС: Булстат:

МОЛ:

ЖЕЛАЯ ДА СЕ АБОНИРАМ ЗА:

 полoвин година - 30 лв. една година - 55 лв. две години - 100 лв.

 един безплатен брой, за да се запозная със списанието

Начин на плащане:
В брой: на адрес: ул. Kукуш 7,
София 1345, БЕГЕ Eкспо EOOД 
По банков път:
  IBAN: BG66FINV91501000176899    
 BIC: FINVBGSF

Изпратете талона и копие от 
платежния документ на адреса 
на редакцията или по факс: 
+359 2 812 9479
За допълнителна информация 
или проблеми с абонамента 
тел.: +359 2 812 9474 или e-mail: 
marketing@gamespectrum.bg

АДРЕС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ:

Това е:

 Нов абонамент Промяна в адреса за получаване

първото

eдинствен

за всички

c t r u mr u

Казино среща

Музика и хазарт

Хазарт и музика

Възможно ли е

да има допирн

между тях
Под прожектора

Поли Карастоянова:

За развитието 

на туризма 

са необходими визия 

и екипна работа 10

Тема на броя

р
Казино среща

р
р

Под прожектора

Интернет игрите -

поглед отблизо 4

СПИСАНИЕ ЗА ИГРАЛНАТА И РАЗВЛЕКАТEЛНАТ

тенденции, иновации, анализи

Брой 2, 

ноември - декември 2008

първото списаниe 
за игралната и 
развлекателната индустрия 
на български и английски

eдинственото 
за Източна Европа 
и на Балканите

за всички участници в игралната 
и развлекателната индустрия, 
които искат да са в крак с новите тенденции

. b gm . b gm

р щ
н р щщ

Музика и хазарт

Хазарт и музика

Възможно ли е

да има допирн

между тяхПоли Карастоянова:

За развитието 

на туризма 

са необходими визия 

и екипна работа

и екипна работа 0101011010

маааа ннннннннн аааа а а броя

р
Казино ср щщещаа

рррр
р

ППоооддддд д д ппппппрррррожо ектораа

рите -

И рИнтернет игр
лизо 

поглед отбли 4444

АТА И РАЗВЛЕКАТEЛНАТ

тенденции иновации, анализи

енденции, иновации, а

www.technopokerclub.com

ОЧАКВАЙТЕ ГОЛЯМОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 

5 - 9 май
Палмс казино Варна



ПреДелИ 
на агресията

Карл ‘The Dean’ 
Самсън
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Има една дума, която 
обуславя не само философията 
на покера, а и на живота като 
цяло. тя е „баланс”. Изключител-
но важно е да постигате баланс 
във всичко, което правите. 
например, вие може би обича-
те да гледате телевизия или да 
четете книги, но ако отделяте 
прекалено много време за едно-
то, очевидно е, че съвсем скоро 
ще започнат да страдат други 
аспекти на вашия живот.
Често правим някои неща по-
вече от необходимото за сметка 
на други, на които не отделя-
ме нужното време и енергия. 
Постигането на баланс между 
различните дейности, които 
извършваме, е първостепенна 
задача в живота ни, като поке-
рът не прави изключение. това 
е причината, поради която не 
възприемам за правилна част от 
конвенционалната теория, която 
се шири напоследък. В епоха-
та, в която все повече и повече 
играчи се стараят да подобряват 
своята игра и да разширяват по-
знанията си за покера, с такива 
темпове както никога до сега, аз 
просто не виждам дългосроч-
ната полза от това всички да 

играят по един и същи начин.
В покера има толкова много 
променливи, че вие можете да 
постигнете успехи, без непре-
менно да копирате нечий стил 
на игра, независимо колко е 
печеливш той. но когато започ-
нете да покачвате лимитите и 
особено когато стигнете ниво 
$3-$6 в NLHE, вече става задъл-
жително да вкарате определена 
доза творчество в играта си. 
За това не мога непременно да 
се съглася на 100% с възприетия 
начин на игра, който се пред-
лага от различните обучаващи 
сайтове, книги и издания, що се 
отнася до ниските нива между 
$0.25-$0.50 и $2-$4. Според мен, 
въпреки че става дума за отно-
сително ефективни методи, до 
голяма степен те са само кратко-
срочно разрешение на един дъл-
госрочен проблем. добре, какви 
са в такъв случай факторите за 
успешна агресивна игра срещу 
ограничен брой опоненти?
това е добър въпрос, на който 
надали е възможно да се даде 
достатъчно изчерпателен отго-
вор за кратък период от време, 
особено в рамките на една 
статия. За да приложим подхо-

дящото количество агресия в 
дадена ситуация, задължително 
трябва предварително да отче-
тем множество други фактори. В 
интерес на истината, на високи-
те нива нещата стават толкова 
сложни, че дори и PokerTracker 
не може адекватно да ни по-
могне, въпреки че сам по себе 
си е изключително полезен и 
иновативен инструмент.
Просто не е достатъчно да ка-
жем: „Аз се стремя да съм играч 
със статистика 22-18 (според 
PokerTracker)”. Въпреки че това 
би ви помогнало на по-ниските 
нива, ако не повишавате темпа 
си на печелене, скоро ще устано-
вите как постепенно общият ви 
баланс ще започне да страда.
тук не ви предлагам „кръпка”, 
която моментално да закърпи 
играта ви, защото такава просто 
не съществува. това, което каз-
вам е, че много от хора, които си 
мислят, че са „хванали” мекото 
на покера, само защото имат 
някаква печалба, са, както се 
казва, „в окото на бурята”.
неминуемо ще се изправяте пред 
тежки моменти, когато игрите 
ще стават по-трудни, а опонен-
тите по-равностойни, защото 
никой не може да надскочи 
своето ниво толкова лесно и 
бързо, колкото му се иска. 
неизбежно този факт ще даде 
отражение и върху печалбите ви. 
нека това бъде повод за сериоз-
но размишление върху начина, 
по който подхождаме към покер 
играта си в момента.        PN

КОГАТО ЗАПОчНЕТЕ ДА ПОКАчВАТЕ НИВАТА, НА КОИТО ИГРАЕТЕ, ЩЕ СРЕЩАТЕ ВСЕ 
ПОВЕчЕ ХОРА, КОИТО ДЕМОНСТРИРАТ СъЩО ТОлКОВА АГРЕСИя, КОлКОТО И ВИЕ, И 
ЩЕ ГО ПРАВяТ В НАй-ПОДХОДяЩИТЕ МОМЕНТИ, ТОчНО КАТО ВАС.

Правилото на едната карта: 

 Ако има рейз преди вас, погледнете вашата 
първа карта. Ако не е дама или по-висока, хвърле-
те картите си, без да поглеждате втората карта. 

 В първия или втория кръг може да обмислите 
да хвърлите картите си, ако първата ви не е поне 
Поп.

 Ако играчът, който е рейзнал, е супер агреси-
вен, може да обмислите да намалите стойността 
на картата от дама на Вале или 10. 

 Ако има супер агресивен играч след вас на ход, 
може би също бихте искали да вдигнете стойност-
та до Поп. 

Правилото
на едната карта

Според правилото за едната карта най-добрата въз-
можна ръка, която бихме могли да хвърлим (да из-
пуснем да играем), е J-J. нека видим какво може да 
държат опонентите ви, за да рейзнат преди флопа. 

• A-A, K-K, Q-Q -- J-J изостава доста в шансовете си 
за победа. 
• A-K, A-Q, K-Q -- J-J е фаворит в 50/50 ситуации, 
където късметът ще изиграе своята роля.
• AJ, 10-10, 9-9 -- доста играчи биха рейзнали с 
тези ръце от крайна позиция, но рядко от начална.

Ако се откажете от J-J срещу рейз, в 33% от случаи-
те вие ще избягвате сериозен капан, където ще 
имате само две помощни карти, в 33% от случаите 
ще избягвате ситуациите 50/50 (които не са жела-
телни в ранна фаза на турнир) и в 33% от случаите 
вие пропускате ситуация, в която бихте доминира-
ли своите опоненти (дори в тази ситуация вие ще 
губите в около 30% от случаите). Ако вземем всички 
числа заедно, то вашият шанс за победа е 25%. 
наистина ли искате да се замесите в ръка, в която 
сте с 3:1 губещи шансове?             PN

ТОВА Е ПРАВИлОТО ЗА ЕДНАТА КАРТА в турНир, НА ЕДИН НАш КО-
лЕГА – JBHARSHAW (JB). 
ПРАВИлОТО ЗА ЕДНАТА КАРТА ПРОСТО ДОПълВА МАРЖ КРИТЕ-
РИя И ВИ ПАЗИ ОТ ТОВА ДА СЕ ЗАМЕСВАТЕ В ПОТА С ПОСРЕДСТВЕ-
НИ РъЦЕ. ТЕЗИ ИГРАчИ, КОИТО ОЩЕ СЕ УчАТ ДА ИГРАяТ ПОКЕР, 
ТРяБВА ДА СА ЗАПОЗНАТИ С МАРЖ КРИТЕРИя НА СКлАНСКИ (GAP 
CONCEPT): ТРяБВА ВИ ПО-ДОБРА РъКА, ЗА ДА ПлАТИТЕ РЕйЗ, ОТ-
КОлКОТО ДА НАПРАВИТЕ СъЩИя РЕйЗ.

jbharshaw

Покер СтратегИя



PN1500

ГАРАНТИРАНИ 
ТУРНИРИ
Betfair Покер иска да ви предостави 
най-добрите оферти за покер турнири в интернет. 

Ето защо ви предлагаме над СЕДЕМДЕСЕТ ГАРАНТИРАНИ (GTD) турнири всеки ден!

ВСЯКА НЕДЕЛЯ – $55,000 GTD

Не пропускайте шанса си в Betfair Покер! Само тук имате възможността да спечелите $55,000 гарантиран турнир 
всяка неделя от 21:05 (българско време)! Фрийроли и сателити, които се провеждат ежедневно, ви дават 
възможност да се класирате за седмичния $55,000 GTD напълно безплатно или само за $4.40.

Всяка седмица $55,000 gTd

Кога Събота от 21:05 (българско време) – с изключение на 9-ти ноември.

Вход $390+$10

Ежедневен фрийрол за седмичния $55,000 gTd

Кога ВСЕКИ ден от 16:00, 18:30, 20:00 (българско време)

Структура Смяна на нивата на 10 минути – старт с 1500 чипове

Награда 1-2 печелят място на $55,000 GTD. 3-9 си поделят $200 

  Играйте на poker.betfair.com! Станете част от НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ играчи! 

$55к

$11к
GTD

$5к

КАКВО: $55,000 GTD 
КОГА: Всяка неделя от 21:05 българско време
ВХОД: $390+$10

КАКВО: Ежедневен $5,000 Deep Stack Regular 
КОГА: Всеки ден от 21:45 българско време
ВХОД: $55+ $5 
ОЧАКВАНА ПЪРВА НАГРАДА: $1,500

КАКВО: $11,000 GTD 
КОГА: всеки ден от 22:15 българско време
ВХОД: $100+ $9 



КАЗАНО 
НАКРАТКО, 
НЕВИНАГИ 
щЕ БЪДА 

АГРЕСИВЕН НА 
ФЛОПА С А-К. 

ПОНяКОГА щЕ 
ПРЕДПОчЕТА 

ДА ИЗчАКАМ И 
ДА ЗАЛОЖА НА 
ТЪРНА, КОГАТО 

щЕ ИМАМ 
ПО-ГОЛЕМИ 

шАНСОВЕ 
ДА ОТКАЖА 

ОПОНЕНТИТЕ 
С ПРОЕКТО 

РЪцЕ.
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 Нисък или среден флъш на флопа
Ако държите 8h-Th и на флопа се наредят Kh-7h-
3h, започнете на рейзвате още там. от това ще 
имате тройна полза, защото ще можете да:
1) спечелите пари от онези играчи, чиито ръце имат 
нужда от помощ, но картите, които биха им помог-
нали, са малко или въобще липсват такива;
2) спечелите пари от играчите, които имат проекто 
ръка;
3) изгоните играчите с опасни ръце.
По отношение на третата точка, много хора биха се 
зачудили как тази тактика може наистина да ели-
минира опасните ръце на флопа? Всички добре зна-
ем, че човек с Асо купа ще плаща всички залози и 
покачвания при горния флоп, защото той има най-
високия проекто флъш. не оспорвам. но понякога 
се случва и никой да не държи Ah или Qh в ръката 
си. Въпреки това, някой може да има Jh. това вече 
е истинската заплаха за вас в този пот. Ако вие 
държахте Jh на този флоп и имаше направени 
залог и рейз преди вас, много трудно можехте да 
очаквате, че вашият флъш ще е достатъчно добър, 
дори и да го хванете. Поради това, доста играчи в 
тази ситуация, дори и подчертано отпуснатите, ще 
бъдат по-склонни да се откажат.
точно това искам да се случи, когато играя агре-
сивно на флоп от този тип. Знам, че няма често да 
имам някой от двата най-силни проекто флъша. 
но поради този факт и  заради факта всеки път 
да съм изправен срещу тях, искам да поставя под 
напрежение онези играчи, които може да държат 
някоя от останалите опасни за мен карти, ако 
ръката им се подобри на по-късен етап. Спомням 
си няколко ситуации, в които играя с, например, 5 
и 6 от една боя и на флопа се нареждат три карти 
от същата боя. точно тогава ставам изключително 
агресивен по отношение на пота. няколко опонен-

агресивност на флопа 

Матю Рочман ти след мен винаги се отказват и ако на  ривъра се 
появи четвърта карта от боята, при показването на 
картите моята ръка почти винаги е печелившата. 
Противникът, който ми плаща на флопа и на търна, 
обикновено има силна ръка, но няма карта от 
боята. тогава най-често друг играч, от онези, които 
се отказват още на флопа, удря по масата и казва: 
„хвърлих Валето, десетката,  деветката!” и т.н. но 
понеже бях качил залога на флопа, те са си поми-
слили, че или аз, или първоначално заложилият 
играч имаме проекто флъш до Асо. Щом повечето 
играчи са достатъчно умни, за да се откажат от ръ-
ката си, ако мислят, че нямат шанс за успех, значи 
агресивността на флопа в тази ситуация се доказва 
като печеливш ход. от време на време ще се случва 
някой от опонентите да се откаже дори и от проек-
то флъш до дама, но това зависи от стила им и от 
това до колко стегнато играят.
какво да правите, ако бъдете изправени пред 
рирейз от страна на първоначално заложилия? 
Възможно е да си помислите, че сте изправени пред 
по-висок флъш. ето какъв е моят анализ и подход 
тук. Ако на флопа хвана нисък или средно висок 
флъш и някой заложи, аз моментално ще рейзна. 
Ако същият играч рирейзне, аз ще го контрирам с 
намерението след това да пасувам или само да пла-
щам до ривъра. оказва се, че често тези играчи са с 
А-К или може би със сет и на флопа отново ви рей-
зват, защото смятат, че все още не сте направили 
своя флъш. разчитайки на това, те се опитват да ви 
поставят под възможно най-голямо напрежение. 

от друга страна, вие не искате сами да си поставяте 
капан тук. Ако се случи да сте срещу някой, който 
има проекто флъш до Асо, той не би хвърлил ръка-
та си след ваш залог на търна. най-добре е просто 
да пасувате и само да плащате през цялото време.
Ще вметна едно малко уточнение. Ако направя 
рирейз, опонентът ми плати и след това пасува на 
търна, аз ще съм склонен отново да заложа. Въпре-
ки всичко трябва да помните, че ако другият има 
непобедим флъш, той ще се възползва от ситуаци-
ята и ще се опита да пасува, и след като заложите 
– да покачи. Ако ви се случи това, значи сте попад-
нали в много трудна ситуация и е малко вероятно 
да използват този ход срещу вас, ако нямат силен 
флъш. трудно е да се хвърли ръката и да продъл-
жите да плащате на търна и ривъра, ако първо са 
пасували и после са ви рейзнали на флопа.
 Хванали сте сет на флопа 
Залагам, ако имам сет на флопа. доста хора казват, 
че трябва да изиграете „бавно” ръката (да не 
заложат веднага). но вие трябва да помислите 
защо бихте я изиграли „бавно”. Ако на флопа имам 
най-силния флъш, понякога го играя „бавно”, за да 
примамя повече хора в пота и за да разполагам с 
още няколко души, които само да платят на търна. 
Въпреки всичко, аз играя „бавно”, за да дегизирам 
ръката си. Ако имам 3-3 и на флопа са наредят 
J-9-3, колко играчи според вас биха предположили, 
че имам сет тройки, след като заложа или рейзна 
на флопа? ръката ми в този случай ще бъде много 
добре прикрита. Според мен, трябва да започнете 

да увеличавате пота точно в този момент. Полу-
чава се чудесно, когато успеете да изолирате един 
или двама играчи, имащи топ чифт. Имате голямо 
преимущество срещу този тип ръка. След това за-
лагайте през цялото време до ривъра и ако трябва, 
рейзвайте всеки, който заложи срещу вас. (освен, 
ако общите карти не се наредят изключително 
лошо, например – J-9-3-T-Q.)
Ако някой ме рейзне на флопа, реакцията ми ще 
зависи от моята позиция и от това срещу какъв 
тип опонент съм изправен. Ако залагам на сет от 
начална позиция и някой рейзне, мога да реша само 
да платя и впоследствие да пасувам с намерението 
евентуално да го рейзна. трябва да сме сигурни, че 
ако платим на флопа и пасуваме на търна, нашият 
опонент ще заложи. Ако опонентът ви е проявил 
сила и съобразителност, като е рейзнал на флопа, за 
да не ви даде евтина карта, може би ще си заслужа-
ва да направите рирейз сега и след това да заложите 
на търна.
 Стрейт на флопа
В отделна статия ще разгледаме случая, в който се 
появява стрейт на флопа, и ще се опитаме да отго-
ворим на въпроса защо е изключително важно да 
сме много агресивни в тази ситуация.
 А-К при благоприятен флоп?
В интерес на истината, подходът ми към флопа, 
когато имам А-К, е по-различен. да кажем, че 
започвам с Асо и Поп и на флопа се появяват A-7-6 
или K-8-T. Според много играчи тук е правилно да 
продължим да залагаме, и то силно. Аз, обаче, 
искам да видя на кого му харесват тези общи карти. 
Ако съм в добра позиция и някой от средна 
позиция заложи, може само да платя, опитвайки се 
да го насърча да направи залог отново на търна. 
Ако го направи, мога да го рейзна, за да го изоли-
рам и за да изгоня хората с проекто ръце след мен. 
Повечето холдем игри може да са малко отпуснати 
и докато рейзването на флопа надали ще изгони 
играчите със слаби ръце, то такъв ход на търна 
определено отсява мъжете от момченцата. В някои 
отношения А-К е доста уязвима ръка срещу повече 
играчи, дори и ако хванете Асо или Поп на флопа. 
По-добре да изолирате опонентите със слаби 
кикъри. За тях ще има само 3 останали карти в 
тестето, които могат да подобрят ръката им. Ако 
рейзнете на флопа и след това заложите на търна, 
надали ще откажете противниците с проекто ръце 
или със средни чифтове. така че вместо да бъдете в 
игра срещу един противник, имащ само 3 възмож-
ни печеливши карти, вие може да сте изправени 
срещу трима, за подобряването на чиито ръце, 
например, има общо 14 карти в тестето. Вие кажете 
кой е по-изгодният развой на ситуацията.            PN

със силни 
ръце

В ОчИТЕ НА МНОГО ОТ ОПИТНИТЕ ИГРАчИ СТАТИяТА МОЖЕ БИ ЩЕ 
ИЗГлЕЖДА, ВСЕ ЕДНО КАЗВАМ ОчЕВИДНОТО. НО ОНЕЗИ, КОИТО ТЕ-
ПъРВА ИЗУчАВАТ ИГРАТА, ТРяБВА ДА ПРИЕМАТ ИЗлОЖЕНАТА ИН-
ФОРМАЦИя ТУК КАТО ВАЖЕН СъВЕТ. ЩЕ ПОГОВОРИМ ЗА ТОВА В КОИ 
СлУчАИ НА ФлОПА ТРяБВА ДА „НАТИСНЕТЕ” СъС СИлНИТЕ СИ РъЦЕ 
– КОГА ДА ЗАлАГАТЕ, КОГА ДА РЕйЗВАТЕ И КОГА ДА РИРЕйЗВАТЕ.



Devilfish започна 2009 г. по фантасти-
чен начин, като спечели категорично два турнира 
и влезе в парите на EPT Deauville през януари. 
когато го попитахме за скорошните му успешни 
представяния, той отговори: „тексас холдем без 
лимит е игра, в която има огромно значение в как-
ва форма се намираш, а точно сега аз се чувствам 
чудесно. Вървя добре, печеля всичките ситуации, 
в които нещата са 50 на 50. В момента картите ми 
вървят точно както аз искам. трябва си малко 
късмет понякога. В турнирите ти е необходим 

доста от него, защото има хора, на които, въпреки 
че им идват добри карти, не успяват да спечелят. 
но обикновено когато картите ме подкрепят, аз 
печеля турнирите.”
„Първо спечелих турнир в Ирландия (странич-
ното събитие на Irish Poker Championships с вход 
€750 и награда за 1-во място – € 33 000), а след 
това победих в главното събитие на Euro Finals 
of Poker в Париж (€ 133 880)”. Играх доста добре 
и направих добро класиране на EPT Deauville 
(23-ти с печалба от € 15 000). наистина исках да 
остана на гребена на вълната и да играя на още 
няколко места, но за съжаление, при едно сбиване 
непосредствено след EPT си счупих пръста. След 
като докторът ме прегледа, се оказа, че е по-лошо, 
отколкото си мислех, и не съм играл оттогава.”
тези резултати изстреляха дейв улиът на върха 
на европейските покер класации през януари, 
правейки го първия претендент за европейски 
играч номер 1 за 2009 г. но доколко е важно това 
признание за някого, който вече е постигнал тол-
кова много в покера?
„Беше срамота това с пръста, защото аз бях на 
върха на ранглистата, но оттогава слязох някол-
ко места надолу. Бих искал да спечеля наградата 
за европейски играч на годината, но като гле-

дам списъка с турнири, които имат значение за 
класацията, трудно ми е да видя нещо, в което да 
си заслужава да играя. направи ми впечатление 
една програма на турнири във Великобритания, 
но входът за главното събитие е само 500 паунда. 
Ако беше 1000, щях да се замисля, но за мен няма 
изгода в турнир, чийто вход е само 500. Искам да 
играя в по-сериозни игри, от които бих могъл да 
си захраня банковата сметка с някаква стабилна 
сума; турнири, в които първите три места гаран-
тират солидна възвръщаемост. мисля, че може 
да играя в GUKPT този месец в лондон, а след 
това ще бъда в Bellagio за WPT и после – в монте 
карло за големия финал на EPT.”
За разлика от повечето топ-играчи, Devilfish вина-
ги честно си е признавал, че според него късметът 
играе доста по-голяма роля в покера, отколкото 
често го представят. Ако има сфера, в която това 
важи с особена сила за улиът, то това са турни-
рите, които се заснемат в телевизионни студия. 
никой не оспорва, че той е един от играчите с 
най-лош късмет в света. когато е голям фаворит в 
ръката, той почти винаги губи по нещастен начин.
„може би защото аз спечелих първото издание на 
Late Night Poker – казва улиът – сега нямам късмет 
там. Блайндовете се покачват наистина бързо в 
телевизионните турнири, защото продуцентите 
искат по-скоро да стигнат до екшъна. но когато 
на всеки му се налага да защитава своите блайн-
дове, играта започва да прилича повече на крабс. 
може да вървиш добре и да имаш шанса да си чип 
лидер, но когато останете само двама накрая, все 
така е достатъчно да загубиш три ръце, за да се 
разориш. който каквото и да ми говори, определе-
но си трябва късмет накрая.”
Във Великобритания, където тези телевизионни 
турнири са много популярни, Devilfish е толкова 
известно име, колкото са Фил хелмют и дойл 
Брансън в САЩ. голямата му популярност и това, 
че се откроява в покер обществото, го прави в 
известна степен мишена, когато играе в рамки-
те на европа.  улиът споделя: „Всеки иска да ме 
отстреля, всеки иска да отстрани Devilfish, което 
е прекрасно, когато имам силна ръка, но когато 
нямам, се чувствам като футболист без бутонки. 
Ще ви дам пример какво имам предвид. наскоро 
играх срещу едно младо скандинавско хлапе и бях 
с два топ чифта. Заложих и той плати, без да има 
нито ръка, нито възможност да направи такава. 
на търна все още нямаше нищо, аз пак заложих 
и той отново плати. ривър картата даде възмож-
ност за образуване на силна ръка, при което той 
направи огромен залог, който нямаше как да бъде 
платен и трябваше да се откажа. После той така 

показа своя блъф, все едно беше най-умният тип 
на земята. И идея си нямаше колко голям късмет 
извади, че се появи единствената комбинация от 
две последователни карти на търна и ривъра, при 
която не бих платил. това, което той всъщност 
направи, беше да ми покаже колко слаб беше 
ходът му срещу мен. ето пред какво съм изправен, 
но беше добре за мен, че той настоя да ми покаже 
картите си.”

Дейвид „Devilfish”
 улиът

ПРяКОРъТ И лИЦЕТО НА ДЕйВ „DEVILFISH” УлИъТ СА ЕДНИ ОТ НАй-
РАЗПОЗНАВАЕМИТЕ В СВЕТА НА ПОКЕРА. ПОСТИЖЕНИяТА МУ СъС-
ТАВляВАТ ЕДИН ТУРНИРЕН РЕКОРД, С КОйТО НАИСТИНА МАлКО 
ИГРАчИ МОГАТ ДА СЕ ПОХВАляТ. В КОлЕКЦИяТА МУ ИМА ЕДНА 
ГРИВНА ОТ WSOP, шАМПИОНСКА ТИТлА ОТ WPT, КАКТО И ПОБЕДА 
В ПъРВОТО ИЗДАНИЕ НА „LATE NIGHT POKER”. С ТЕЗИ И ОЩЕ НЕМАл-
КО СИлНИ КлАСИРАНИя ТОй БЕЗСПОРНО Е СПЕчЕлИлИяТ НАй-
МНОГО ПАРИ ОТ ТУРНИРИ ЗА ВСИчКИ ВРЕМЕНА ВЕлИКОБРИТАН-
СКИ ИГРАч. КОГАТО СТАВА ВъПРОС ЗА ИГРИ С ДълБОКА СТРУКТУРА, 
ТОй Е И ЕДИН ОТ НАй-ОПАСНИТЕ В СВЕТА.

какво мисли той за идеята, че покерът постоянно 
става все по-труден и по-труден? „напоследък 
няма „мъртви пари“, казва Devilfish, а когато ги 
има, то тези играчи често печелят, или най-мал-
кото, обикновено ме побеждават. Повечето от 
финалните маси в днешно време са съставени от 
ония хора, които ние бяхме свикнали да наричаме 
„мъртви пари“. Често там има поне петима, които 
са се класирали по интернет. но все пак, не, днес 
има наистина малко „мъртви пари“ по турнирите.”
Devilfish е там от самото начало, още преди да се 
появи бумът на покера. към момента той е един от 
хората, спечелили най-много от него. до голяма 
степен популярността му се дължи на неговите 
успехи през последните години. И така, покерът 
достигнал ли е вече своята върхова точка? Според 
улиът: „Покерът не е, да кажем, като футбола или 
дартса. Покерът е игра, в която всеки има шанса да 
победи и да спечели много, независимо от възрастта, 
теглото, нивото на интелигентност, и т.н. Има много 
хора с много пари в банковите си сметки, които нито 
са толкова умни, нито са толкова знаещи, че да бъдат 
способни да ги направят от покер. това не е като при 
Блекджека или като при конните надбягвания, 
където могат да ти забранят да играеш, както не 
малко букмейкъри и казина забраниха на мен, само 
защото почти винаги бях победител. В покера 
можеш да печелиш 24 часа, седем дни в седмицата, и 
никой няма да има нищо против, защото играеш 
срещу други играчи, а не срещу казиното или залата. 
Поради тези причини покерът винаги ще бъде 
изключително популярна игра.”             PN

ВъПрекИ Че толкоВА много 
млАдИ ИгрАЧИ от Интернет 

ПоколенИето ПоСтоянно Се 
Целят В него, улИът ЗАПАЗВА 

СвОеТО ПреДИМСТвО 
ПО ОТНОшеНИе НА 

рАзБИрАНеТО зА САМАТА 
ИгрА. 

Светлин Колев
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Дата Ден от седмицата Час (БГ) Buy-in Вид
23 Март Понеделник 20:30 € 10+1 rebuy / add-on
25 Март Сряда 20:30 € 20+2 freezout
28 Март Събота 20:30 € 40+4 freezout
30 Март Понеделник 20:30 € 10+1 rebuy / add-on
1 Април Сряда 20:30 € 20+2 freezout
4 Април Събота 20:30 € 40+4 freezout
5 Април Неделя 20:30 € 200+20 Супер Сателит
6 Април Понеделник 20:30 € 10+1 rebuy / add-on
8 Април Сряда 20:30 € 20+2 freezout
11 Април Събота 20:30 € 40+4 freezout
13 Април Понеделник 20:30 € 10+1 rebuy / add-on
15 Април Сряда 20:30 € 20+2 freezout
18 Април Събота 20:30 € 40+4 freezout
19 Април Неделя 20:30 € 200+20 Супер Сателит
20 Април Понеделник 20:30 € 10+1 rebuy / add-on
22 Април Сряда 20:30 € 20+2 freezout
25 Април Събота 20:30 € 40+4 freezout
27 Април Понеделник 20:30 € 10+1 rebuy / add-on
29 Април Сряда 20:30 € 20+2 freezout
2 Май Събота 20:30 € 40+4 freezout
3 Май Неделя 20:30 € 200+20 Супер Сателит

Кога Какво Час (БГ) Buy-in
Всеки Четвъртък Фрийрол само за Българи 21:00 € 0
Всеки 5ти ден от Месеца Фрийрол само за Източна Европа 20:00 € 0
Всеки Ден Freeroll Happy Hour (6 турнира) 17:45 € 0
Всеки Ден Freeroll Happy Hour (6 турнира) Omaha 18:45 € 0
Всяка Неделя 150000 Гарантирани 21:00 € 60
Всеки Ден Сателит за ‘Unibet Open’ 20:00 € 0
Всеки Ден Сателит за ‘Unibet Open’ 21:00 € 3
Всеки Ден Сателит за ‘Unibet Open’ 22:00 € 15
Всеки Ден Сателит за ‘Unibet Open’ 23:00 € 30
Всяка Неделя Седмичен Супер Сателит за ‘Unibet Open’ 21:00 € 275

 ‘BALKAN POKERNEWS CHALLENGE’ 
.

!

By players, for players

Offi  cial partner Offi  cial partner

Класирайте се сега



коЛоНката На СИМеоН doN_flo ЦоНеВ

едно от най-важните неща в покера е да 
помислим за ръката, която може да има опонентът 
ни, преди да вземем решение какво точно да напра-
вим самите ние. Често попадаме в капана на собст-
вените си емоции и действаме, без да разсъждава-
ме. Вероятно на флопа или на търна сме направили 
най-силната ръка и толкова сме се зарадвали, че 
сме бутнали всичките си чипове напред. А защо не 
помислихме какво е възможно да е хванал нашият 
опонент? Ако той е пропуснал да направи каквато 
и да било ръка, ние няма да спечелим почти нищо, 
въпреки силата на собствените ни карти. Вместо 
директно да заложим всичко, по-добре би било да 
се спрем и да използваме времето, с което разпо-
лагаме, за да помислим какви ръце може да държи 
другият. когато поставите картите на опонента си 
в определен обхват от възможни ръце, тогава ще 
имате възможността да заложите подходящата 
сума, която би могла да го подтикне да допусне 
грешка, като плати вашия залог, позволявайки ви 
да спечелите повече, отколкото ще вземете, ако бут-
нете всичките си чипове напред.
какво обаче да правим, когато нямаме мощна 
ръка? много е лесно да залагаме, когато имаме 
непобедими карти, но само опитните играчи са 
достатъчно смели да заложат с по-слаби или без-
перспективни ръце. Запомнете, в покера и дума 
не може да става само да седим и да чакаме да ни 
се паднат хубави карти. Покерът е игра, в която 
трябва да надиграем опонентите си. Всеки ще си 
получи двете аса веднъж на 220 ръце, но какво да 
правим през останалото време? нима ще седим 
и ще се молим скоро да дойдат и поповете? как 
професионалните играчи успяват толкова често да 
стигат до финалните маси и да реализират стра-
хотни печалби? отговорът е в това, че преди да 
вземат каквото и да било решение, те постоянно 

Мислете за картите 
на вашия опонент 

Willdang се опитват да стеснят обсега на вероятните ръце, 
които опонентите им може да имат.
Всеки път, когато сте замесени в ръка, мислете за 
това дали картите на опонента ви може да имат ня-
каква връзка с общите карти на масата. Ако да, то с 
коя точно карта се свързват? А кикърът? нисък ли 
е или е висок? доста време ли е нужно на опонен-
тите, за да решат дали да направят залог, или не? В 
това забавяне долавяте ли някаква тяхна слабост? 
Правят ли нещо, с което да се издадат? нервни ли 
са? какво правят ръцете, очите или краката им? 
дали напрежението, което сте доловили, не е всъщ-
ност онова усилие, което полагат, за да прикрият 
самодоволната си усмивка? когато сте способни да 
действате по-бавно, да анализирате ситуацията и 
да прецените къде стоят вашите опоненти в ръката, 
ще можете да вземете най-правилното решение 
– дали да се откажете, или да заложите? А защо да 
не пасувате, с намерението да покачите евентуален 
техен залог, за да спечелите ръката. 
моментите, когато не участвате в дадена ръка, са 
най-подходящото време внимателно да анализира-
те действията на опонентите си, да се опитвате да 
дефинирате стила им на игра и да долавяте тенден-
циите, които проявяват, независимо дали играете на 
живо или онлайн. С какви карти е най-вероятно да 
играят? Прекалено големи залози ли правят, когато 
държат добра ръка, или по-скоро имат склонността 
да играят „бавно” готовите си ръце? обичат ли често 
да правят продължаващи залози? След като имате 
събрана цялата тази информация, изчакайте удоб-
ния момент и я използвайте във ваша полза.
Запомнете, че на всекиго понякога се случва да не 
мисли за опонентите си, вторачвайки се само и 
единствено в своите две карти. мислете постоян-
но какво може да имат опонентите и вашите 
резултати неминуемо ще се подобрят.            PN

БЪДЕТЕ 
ПРЕДПАЗЛИВИ, 

АКО НяКОЙ 
ПРОСТО ВИ 

ПЛАщА. 
чЕСТО 

Е НАЙ-ДОБРЕ 
ДА СТЕ В ПОЗИ-

цИя, КОГАТО 
РЕшИТЕ ДА 

ПРОяВяВАТЕ 
ИЗОБРЕТАТЕЛ-

НОСТ.

Симеон цонев
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на всеки от нас се е случвало да 
изпадне в лоша серия, незави-
симо дали е турнирен или кеш 
играч, дали играе в интернет, 
или на живо. това се случва 
поради поредица лоши случ-
ки или поради участие в игра 
на ниво, твърде високо за нас. 
Също така поради проблеми 
в нашия живот извън покера 
или поради куп други причини. 
лошото е, че повечето играчи, 
когато попаднат в такава дупка, 
не мислят трезво и продължават 
да играят лошата си игра, докато 
загубят повече, отколкото могат 
да си позволят.
какво да направим?
ето едно предложение за пет-
дневна възстановителна програ-
ма от мен.
Ден 1. След поредната загуба 
снощи се чуствате отвратително 
и се питате: „как може всичко 
това да ми се случва?” опитайте 
се да забравите за покера поне 
за 2 дни. отидете на кино, на 
фитнес или нещо, което обичате 

лОшА СерИя?
Направете си 5-дневна 
възстановителна програма!

да правите извън покера. А вечерта се опитайте да 
се срещнете с някой приятел, който не се интересу-
ва от покер, изпийте по 2-3-4-5 бири (или каквото 
там пиете) и си поговорете за приятните неща от 
живота.
Ден 2. Ако на сутринта не ви боли главата, не сте 
свършили добре задачите от ден 1. Ако ви боли, 
изпийте един Alka-Seltzer, после кафе и прека-
райте деня сред приятели. За нищо на света не 
припарвайте до покер игри. Вечерта си намерете 
достатъчно голямо количество покер материали 
(книги, образователни статии и теми по покер 
форумите), които сте имали намерение да четете, 
но още не сте го направили. те ще ви трябват за 
следващите 2 дни.
Ден 3–4. Прекарайте първата половина на ден 3 
и 4 в четене на образователни покер материали, 
като се стараете да бъдете концентрирани и да 
четете поне 4-5 часа дневно. това ще ви помогне 
да научите нещо ново, което да пробвате, когато 
се върнете на покер сцената, и да видите различ-
ни гледни точки за любимата ви игра. Вечерите 
прекарайте в гледане на репортажи и отразява-
ния на покер турнири и покер шоута. това пък 
ще ви помогне да си върнете волята за победа. 
Също така, ако можете, в ден 4 се срещнете с ня-
кой приятел или познат, който напоследък играе 
добре и постига добри резултати, и си поговоре-
те за покер.

Ден 5. Проверете наличните си средства 
за покер или по-скоро това, което е 

останало от тях след лошата ви се-
рия, и си направате оптимален 

план за игра, съобразно тези 
средства, който трябва да 

спазвате по-нататък.
След като свършите 
всичко това, вие сте 
готови да се върнете 
в играта и да дадете 
най-доброто от себе 
си, за да започнете от-
ново да побеждавате.
успех!          PN



даМСкИ Покер кът

Покер корените на 
маделин датират още от време-
то, когато е работила за лондон-
ския вестник „Evening Standart”. 
тогава неин колега обичал да 
организира покер игри след 
края на работното време. „той 
обожаваше да играе покер, но 
никога не успяваше да сфор-
мира домашна игра, защото 
работното му време беше наис-
тина непредвидимо. решението 
за него беше да научи всички в 
редакцията да играят покер, в 
резултат на което почти всеки 
път ни обираше до шушка, и 
това в продължение на цели две 
години”, споделя маделин за 
скромните си първи стъпки в 
света на покера.

За да видите работата на маделин, трябва да 
разгледате EuropeanPokerTour.com и да проче-
тете блоговете и репортажите, които се правят, 
докато върви спонсорираната от PokerStars 
верига турнири. едно от задълженията є е да 
се грижи медиите да получават пълна, точна и 
ясна информация за всичко, което се случва на 
EPT. „По мое мнение, медиите са един от основ-
ните фактори за успеха на European Poker Tour 
и в частност хората, поддържащи блоговете и 
видео блоговете на PokerStars, както и филмо-
вият екип. на тях се дава възможно най-голя-
мо количество информация, за да могат да си 
свършат добре работата. За щастие, това върви 
ръка за ръка с поддържането на актуалните 
данни на сайта ept.com.” В отплата за сериозната 
си работа маделин печели отличието European 
Poker Awards Staff Person на 2008 г. тя е номи-
нирана повторно за същия приз по-рано тази 
година. „това е единствената награда, която съм 
печелила през живота си! определено бях много 
развълнувана, когато ми я връчиха.” Церемони-
ята всяка година включва не само награждава-
нето на участниците, но и отличаване на най-
добре изявилите се хора „зад кулисите”, които 
вие може никога да не видите, но благодарение 
на чиято отдаденост и сериозна работа покерът 
процъфтява все повече и повече, с всяка следва-
ща година.
когато попитахме маделин какви са нейните 
планове за бъдещето, тя отговори: „моите цели 
са да продължавам да правя това, което правя, и 
да продължавам да мисля как постоянно да по-
добряваме услугите, които предлагаме.” Сайтът 
ept.com претърпя цялостна реорганизация преди 
старта на сезон 5 и в момента представлява една 
нова, разчупена и визуално динамична платфор-
ма. Вече има повече съдържание, включително 
доста видео клипове и допълнителни материали, 
което дава на страницата много по-завършен 
вид. „лично аз ще се старая да отделям повече 
време за писане. тази дейност беше останала 
на заден план, докато работех като репортер 
през последните години, но отново ще я захвана 
сериозно. от 2004 година насам съм писала три 
пъти в блога на PokerStars за WSOP и определено 
ми харесва начинът, по който това контрастира с 
нормалната ми работа за EPT.”
Историята на маделин е разказ за насърчаването 
на идеите и откриването на нови възможности. тя 
започва просто като дава едно рамо на приятел и 
завършва с кариера, която искрено є харесва. 
нейната работа, освен всичко друго, е и високо 
оценена от цялата покер общност.             PN

маделин 
“Mad” харпър

Ейми Зупко

След като заминава за Испания, където работи по 
дизайна на местен уебсайт, с нея се свързва конрад 
Брънър, шеф на тВ и дигиталните продукции в 
PokerStars.com, и є предлага да се включи в малкия 
екип, отразяващ първия European Poker Tour в Бар-
селона. маделин продължава да разказва: „освен 
филмовия екип и джон дъфи – основателят на 
EPT, единствените други хора там бяха конрад, рич 
корбин, който работеше в маркетинговия отдел на 
PokerStars, един журналист и аз”. не само екипът 
е бил малоброен тогава, но и броят на играчите 
също е бил малък в сравнение с масовостта, която 
започва да придобива събитието днес. регистри-
ралите се за първия проведен в Барселона турнир 
от веригата са 219. За сравнение, главното събитие 
в Барселона от петото издание на EPT събира 619 
играчи. на маделин тогава е дадена задачата да 
връчва рекламни шапки на отпадналите. В няка-
къв момент тя изпитала притеснение, че може да 
пропусне някого, и поискала съдействие от конрад. 
„той ми каза да наблюдавам отблизо играчите с 
малко чипове, за да не изпусна нито един човек... 
В един момент обаче на всички им стана ясно за 
какво обикалям и какво правя и започнаха да ми се 
карат и да ме пъдят отдалече, когато забележеха, че 
съм в опасна близост до тяхната маса. Бях се пре-
върнала в нещо като „Страшилището на турнира”... 
Беше доста забавно!”, казва тя.

МОЖЕ НИКОГА ДА НЕ ВИДИТЕ МАДЕлИН „MAD” ХАРПъР ДА СЕДИ 
ДО ВАС НА ПОКЕР МАСАТА, НО Тя СъС СИГУРНОСТ ЩЕ Е НяКъДЕ 
НАОКОлО ПРЕЗ ЦялОТО ВРЕМЕ, ОТ НАчАлОТО ДО САМИя КРАй НА 
ВСЕКИ ТУРНИР, чАСТ ОТ EUROPEAN POKER TOUR, СПОНСОРИРАН ОТ 
POKERSTARS.COM. Задълженията є се разпростират от поддържане и 

обновяване на съдържанието на сайта до пътуване 
из цяла европа – до всички места, където се про-
вежда EPT. освен това тя задължително присъства 
и на организираното от PokerStars.com Carribean 
Adventure. „Всеки сезон ние добавяме нови места, 
което означава извършване на допълнителни про-
учвания и множество проверки на място.” маделин 
добавя: „Винаги е интересно! Самите събития като 
че ли стават все по-големи и по-добри с всяка изми-
нала година.”

нАИСтИнА, моЖе БИ къСметът 
е ЗАВел мАделИн нА Покер 

СЦенАтА, но оПределено не той 
я ЗАдърЖА тАм. от рАЗдАВАнето 
нА реклАмнИ БейЗБолнИ шАПкИ 

Тя Се ИзДИгА ДО МеНИДжър 
НА ИНТерНеТ СТрАНИцАТА 

EuroPEaNPokErTour.coM. 
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Рейз На РивъРа? 
      Ами сега?!?

Въведение
ривърът е онзи етап от играта, в който с голяма 
доза сигурност можете да определите къде стои 
вашата ръка в сравнение с потенциалните ръце, 
които е възможно опонентът ви да държи. Въпре-
ки че процесът на това определяне не е сложен, 
важно е да видим как действа. Виждал съм играчи 
да правят умопомрачителни грешки само защото 
не са помислили кои ръце ги побеждават. Спом-
ням си как една вечер играч с две осмици плати 
залог на ривъра, след като на борда се бяха наре-
дили 8-J-J-J-J. Ако беше помислил кои ръце бият 
неговата, щеше да осъзнае, че в най-добрия случай 
той можеше само да раздели пота с опонента си, и 
нищо повече. Сещам се за друга ситуация, в която 
един играч имаше десятка и Вале купи. общите 
карти бяха Ts-Js-Qs-Ks-Qd, а той плати залог на 
ривъра, след като двама преди него вече бяха пла-
тили. ужасно решение.
Ако придобиете представеното в статията умение 
за игра на ривъра, вие бихте могли по-лесно да 
разчетете играта на вашия опонент. например, ако 

и някой го е покачил, то приемете, че вашата 
ръка е буквално мъртвец. друг вариант е четири-
ма играчи да платят залог на ривъра. тогава също 
е малко вероятно вие да държите печелившата 
ръка. Въпреки това, ако играта е много отпусна-
та, редно е по-често да плащате на ривъра с ръце 
като нисък флъш.

Изключение от правилото 
не пренебрегвайте стойността на ръката си! 
Понякога ще се случва да имате страхотна ръка, 
чиято сила ще бъде скрита от вашия опонент. В 
този случай, на ривъра вие трябва да вдигнете 
още повече вече покачения залог на противника, 
защото най-вероятно той е сгрешил в преценката 
си за силата на вашата ръка.
Веднъж попаднах в следната ситуация. Имах две 
валета и позицията ми беше на малкия блайнд. 
Играч от начална позиция рейзна, след което аз и 
още двама платихме. на флопа се появиха Q-J-6. 
Аз заложих и агресорът покачи моя залог, което 
накара останалите двама да се откажат. Аз ри-
рейзнах на свой ред и той плати. на търна се поя-
ви 6, което ми осигури фул хаус от валета с 
шестици. Заложих отново и той плати, и на 
ривъра дойде трета шестица. тъй като той беше 
повдигнал залога преди флопа, аз бях сигурен, че 
не държи четвъртата 6. В крайна сметка, имах 
известни съмнения дали не държеше дами, но 
след като помислих малко, реших, че моята ръка 
е по-силната от двете, и отново заложих отгоре 
му. той плати и показа K-K. С други думи, моят 
опонент изобщо не подозираше, че може да имам 
J-J и затова покачи залога на ривъра, мислейки 
си, че той е сигурен победител. И така, в случай 
че имате много силна ръка на ривъра и някой 
покачи залога ви, имайте предвид, че е възможно 
той да е сгрешил в преценката си за картите, 
които държите, и затова да е качил вашия залог 
на ривъра. Въпреки че имаше вероятност 
опонентът ми да държи Q-Q вместо K-K, в такъв 
момент не бих се разтреперил от страх само 
защото имам покачен залог пред себе си. По-
скоро и аз бих изстрелял един силен покачващ 
залог, отколкото просто така да платя неговия 
такъв. както се оказа впоследствие, на флопа 
моят опонент беше решил, че аз държа Q-J. При 
това положение той си е помислил, че е фаворит 
на търна, правейки фул хаус шестици и Попове. 
на търна е решил да изчака ривъра, преди да 
качи моя залог, защото е знаел, че ще залагам на 
всеки етап от ръката. успешно бях прикрил 
силата на своите карти, което го подведе да 
покачи залога на ривъра.            PN

Матю Рочман

Рейз на ривъра? Ами сега?!?
Има нещо изключително важно, касаещо рей-
зването на ривъра – вашият опонент е дълбоко 
убеден, че вие ще загубите. на флопа един рейз не 
е толкова опасен, защото вашите опоненти често 
ще се опитват „да ви пробват” на този етап от 
покер ръката. когато някой залага на ривъра, той 
е наясно, че рядко друг ще се отказва от ръката си, 
което би трябвало да елиминира възможността 
му да блъфира. това важи особено когато вие сте 
залагали през цялото време, но на ривъра някой 
покачи вашия залог. този, който качва, знае, че ще 
ви коства да платите само още един залог, преди 
и двамата да свалите картите. В много отноше-
ния, вероятно изглежда правилно решението 
да хвърлите ръката си, след като вашият залог е 
бил покачен в подобна ситуация. опонентът ви 
изглежда е убеден в своята победа при показване-
то на картите, затова го е страх да ви атакува. ето 
защо е по-добре да пасувате на ривъра, ако се по-
яви плашеща карта. така и така сте имали намере-
нието да заложите, та ако пасувате и впоследствие 

платите чуждия залог, ще стигнете до показване 
на картите приблизително на същата цена. освен 
това, чрез тази техника вие можете да симулирате 
блъф или грешка в отиграването си. Сещам се 
за много случаи, когато съм имал A-K, а общите 
карти са били нещо от рода на A-8-9-7-9. Поч-
ти винаги, когато съм изчаквал на ривъра, моят 
опонент е залагал с ръка като A-J или A-T. Въпре-
ки това не трябва да пасувате всеки път, когато се 
появи плашеща карта. трябва да намерите баланса 
между печалбите на ривъра и загубите на пари, 
когато сте били с втората най-добра ръка.

Подводни камъни
Има два големи подводни камъка, които могат 
ненадейно да потопят вашия „покер кораб”.
Първата опасност на ривъра се появява, когато:
1) има повече от двама играчи;
2) преди това сте имали слаба проекто-ръка и 
хванете допълваща карта;
3) изправени сте срещу залог, направен от играч 
преди вас.
да кажем, че преди флопа сте платили 1 голям 
блайнд с 4s-5s. на борда се нареждат 2s-7s-9d-
Qc-3s. В тази ситуация опонентите ви няма как 
да имат фул хаус или стрейт; в най-добрия за тях 
случай може да са хванали сет. малко вероятно 
е да имат сет тройки например, а и ние знаем, 
че те щяха да направят залог на търна, ако бяха 
допълнили своя покет чифт. При това положение 
ще изглежда доста вероятно те също да са хванали 
флъш на ривъра и е очевидно, че не са особено 
обезпокоени от възможността някой да е напра-
вил по-висок флъш от техния. В такъв случай 
вие сте в голяма опасност. С други думи, ако сте 
хванали слабата си проекто-ръка на ривъра и 
някой качи вашия залог, шансовете вие да сте 

губещият определено са големи. Сериозно 
се замислете дали не е по-разумно да 

се откажете. рядко ще се оказва, 
че сте хвърлили печелившата 

ръка в тези ситуации.
Втората опасност се появя-

ва тогава, когато играчи-
те, които ще показват 

картите си на ривъра, 
са повече от двама. 
Всички съвети до мо-
мента важат за игра 
срещу един опонент, 
в случай че вие за-
ложите и залогът ви 
бъде покачен. Ако 
преди вас има залог 

вие сте с A-K и долу се наредят Ad-7s-5s-3h-7d, то 
вие губите от следните ръце: 7-X, A-A, 5-5, 3-3, 4-6. 
Сега вече можете да се опитате да отгатнете каква 
ръка държи опонентът ви, като се върнете назад и 
анализирате предходните му действия. Ако обик-
новено моят противник покачва залога на търна, 
когато държи сравнително силна ръка, но в този 
случай пасува или само плаща, аз мога да изключа 
A-A, 5-5, 3-3, A-7, 7-5, 7-3 или 4-6 от обхвата на 
неговите ръце. В нашия пример бих предположил, 
че опонентът ни има ръка от сорта на 7-Х или 
блъфира. Иска ми се да можех да ви дам по-ната-
тъшни съвети как да вземете правилното решение, 
след като сте редуцирали възможните варианти. За 
целта вие трябва да се научите да разбирате много 
добре какво и защо правят другите играчи.  
А когато овладеете това умение, значи сте на пра-
вилния път към израстването си като покер играч 
от световна класа, особено в пот-лимит и без-ли-
мит покера на високи нива.

И ТАКА, 
НЕ БЪДЕТЕ 

чЕРНОГЛЕДИ 
И НЕ МИСЛЕТЕ 
ВСЕКИ ПЪТ ЗА 
НАЙ-ЛОшОТО, 
КОЕТО МОЖЕ 

ДА ВИ СЕ 
СЛучИ НА 
РИВЪРА.
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Ако играете само 
най-силните си ръце, все някой 
безмилостно ще ги разгромява. 
Ако сте агресивни, ще попадате 
в нечий капан. Ако сте пасивни, 
винаги ще ви хващат натясно. 
Ако имате преднина в някоя 
ръка, ривърът ще ви препъне. 
Ако картите ви имат нужда от 
подкрепа, няма да получавате 
такава. Ще започнете да пред-
виждате как 99% сигурната ви 
победа, след като сте заложили 
всичко, ще отива по дяволите, 
защото след флопа някой ще хва-
ща две поредни печеливши кар-
ти. Ще правите сет Аса на флопа 
срещу играч с 2-3, но долу ще се 
подредят и 4-5. Ще започнете да 
възприемате шанса някой да хва-
не единствената карта в тестето, 
която би му помогнала, като 
почти сигурна развръзка. Седей-
ки в тихо и отчаяно съзерцание, 
след като за пореден път са ви 
напердашили, в даден момент ще 
започнете да изпитвате перверз-
на наслада, докато гледате колко 
извратени могат да бъдат покер 
боговете срещу вас.

как да преодолеем 
мъЧИтелнИте 
гуБеЩИ 
ПерИодИ?

това е времето, когато характе-
рът ви на покер играч ще бъде 
подложен на най-жестоки изпи-
тания. когато сте в лоша серия, 
доста по-лесно е да започнете 
да пръскате безразсъдно своите 
чипове и пари, залагайки в 
глупави ситуации. така все едно 
предизвиквате Вселената отново 
да ви удари як покер шамар. И 
повярвайте ми, тя ще го на-
прави, ако проявявате висша 
арогантност, въобразявайки си, 
че някой или нещо ви дължат 
възмездие за досегашните ви 
страдания. космическото коле-
ло на Съдбата се върти и никой 
не може да каже защо поня-
кога ставаме галеници, а друг 
път сме нейните изкупителни 
жертви. но както дойл Брансън 
веднъж посъветва играчите да 
изстискват и последния възмо-
жен цент печалба от моментите, 
когато са в печеливша серия, 
така ние трябва да имаме нуж-
ния респект към злия облик, 
който нашето покер битие може 
да придобие.
Първият съвет, който бих ви 

дал, е да се разкарате от покер 
масите за известно време. Ако 
безрезултатно се измъчвате ден 
след ден, дайте си почивка за 
една седмица или за 10 дена. 
Занимавайте се с нещо коренно 
различно от покера, за да се раз-
нообразите и освежите. обър-
нете конкретно внимание върху 
своето тяло и физическо здраве. 
Излезте навън и поспортувайте. 
Поемайте големи количества 
течности и консумирайте храни, 
в които има много вода (не е 
зле течностите да са повечко 
по принцип, най-вече вода). 
Интензивното хидратиране ще 
помогне не само да отделите 
по-лесно токсините от тялото 
си, но ще намали и емоционал-
ното ви напрежение. Имах един 
мъдър учител, който веднъж 
ми каза: „Ако имаш чувството, 
че не можеш да си позволиш 
почивка, това е сигурен знак, че 
трябва да си вземеш почивка.” 
когато започнем да правим 
нещо напълно различно от оно-
ва, което по принцип правим, 
ние прекъсваме част от модели-
те, по които работи нервната ни 
система. това є позволява да се 
освежи и да намери по-здраво-
словни схеми за функционира-
нето си. 

Въпреки това, ако решите да 
останете и с игра да преодо-
леете губещата серия, има йте 
предвид няколко важни неща. 
Бъдете сигурни, че не позво-
лявате на негативните емоции 
да създадат цялостна слабост 
в играта ви. например, ако 
играете High/Low Stud и след 
вас има още шестима, недейте 
изведнъж да започвате играта 
със средни чифтове, с надеждата 

да хванете сет. не преследвайте 
ръце, мислейки си, че все някой 
път ще извадите късмет. когато 
сте в лош период, това просто 
няма да се случи. колкото по-
вече разчитате да ви провърви, 
толкова по-зле ще се чувствате. 
рано или късно вие ще излезете 
от равновесие, което ще влоши 
още повече играта ви. усетите 
ли, че сте в такова състояние, 
ако играете в интернет, просто 
сложете отметка на „sit out next 
hand”, излезте да се поразходи-
те и се върнете, след като сте 
прочистили съзнанието си. Ако 
чувствате, че сте далеч от най-
доброто, на което сте способни, 
по-добре не играйте.
Второ, не се срамувайте да из-
лезете от играта с незначителна 
печалба. Понякога дори малката 
победа ще бъде достатъчна, за 
да ви изкара от омагьосания 
кръг и да ви върне към ус-
пешната игра. не оставайте да 
играете само защото трябва да 
си върнете загубите. По-добре 
ще е, вместо да продължавате, 
да ограничите загубите си и да 
прекратите сесията на момен-
та. Изненадващо е как дори и 
най-малката победа може да ви 
накара да се почувствате добре, 
след като дълго време са ви 
разгромявали. точно тази малка 
победа може да ви помогне 
много по-бързо да си върнете 
естествената увереност и да 
започнете отново да печелите.
трето, останете с позитивна на-
гласа възможно най-дълго вре-
ме. това е най-трудната задача. 
малкото дяволче в главата ви 
обожава да ви говори глупости, 
особено когато губите. мисли 
от типа на „ето пак се започва”, 
или „И сега, разбира се, той ще 
удари кьоравото на ривъра” 
някак си призовават към сбъд-
ването на лошите ви предсказа-
ния. колкото по-отрицателни 
мисли имате, толкова повече 
негативност ще провокирате. 

както в живота си, така и на 
покер масата. Винаги се стреме-
те към положителна вътрешна 
нагласа и ще се върнете по-бър-
зо на пътя към вашия успех.
Четвърто, не позволявайте на 
малката загуба да се превърне 
в голяма. наскоро седнах на 
High-Low маса, където ми бяха 
раздадени 20 поредни лоши 
ръце. някои от тях бяха посред-
ствени, но все пак „можех” да 
се пробвам с тях. да се пробваш 
по средата на една лоша серия 
– това е рецептата за тотална ги-
бел. решавате да играете някоя 
такава ръка и започвате да се 
убеждавате, че със средна ръка 
ще можете, ако не друго, то поне 
да вземете половината пот. След 
като сте я загубили, изигравате 
още една, опитвайки се „да се 
върнете на нулата”, но се оказ-
вате още по-затънали. И така 
нататък. Вместо това, на всяка 
ръка аз си плащах дължимото 
анте, съзирах опасностите, но 
съумявах да ги подмина.
Последно, ако сте в лош пе-
риод, но чувствате, че трябва 
да заситите глада си за покер, 
намерете начини да го направи-
те, без да застрашавате сметката 
си. Използвайте точките, които 
сте натрупали (FPP), за да си 
платите входа на някой турнир, 
регистрирайте се за един или 
два фрийрола или слезте на 
много по-ниски лимити от оби-
чайното, докато не се отървете 
от лошите случки. През това 
време много внимателно наблю-
давайте схемите и моделите, по 
които играете. Ако забележите 
пробойни в играта си, работе-
те здраво, за да ги запълните. 
В края на краищата, здравата 
работа ще ви върне обратно в 
играта. В един момент ще види-
те, че отново сте стъпили здраво 
на краката си, уверени и готови 
да бъдете онзи успешен играч, 
който знаете, че сте.
успех по масите!            PN

ClearSpine

ЩЕ ДОйДЕ МОМЕНТъТ, АКО ВЕчЕ НЕ Е ДОшъл, В КОйТО, КАКВОТО И ДА ПРАВИТЕ 
НА ПОКЕР МАСАТА, ЩЕ ГУБИТЕ. 

САмо По СеБе СИ, 

рАЗЧуПВАнето нА 

рутИнното нИ еЖеднеВИе 

моЖе дА е доСтАтъЧно,  

ЗА дА ПрекрАтИм нАПълно 

негАтИВнИте тенденЦИИ 

И ДА Се върНеМ КъМ 
ИгрАТА ОСвежеНИ, 

готоВИ отноВо дА 

ПоБеЖдАВАме.
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Много покер 

на хубаво

Първият ден на Сериите е с много 
високи очаквания, позитивни мисли и големи 
надежди, събрани накуп. но повече от месец по-
късно реалността е друга – по-малко от 40 души 
носят заветната гривна на ръката си, стотици от 
познатите професионални играчи записват точно 
нула влизания в парите, а десетки други реализи-
рат някакви печалби, но не достигат до финалната 
маса или пък до шампионската титла. дилърите са 
изморени, персоналът е изтощен и раздразнителен. 
А репортерите..., като че ли от самото начало тези 
хора са на прага на силите си. не е изненадващо, че 
с напредване на времето се появяват лоши мисли и 
започва размяната на груби думи.
Заяжданията стават все повече и повече с всеки 
изминал ден, нараства броят на играчите, които 
получават наказания, зачестяват препирните по 
време на периодите за регистрация, опашката от 
хора пред бюрото за оплаквания постоянно се уве-
личава. дори сам станах свидетел на жесток скан-
дал в кухнята, заради порция изстинали пържени 
картофи. какво се случва? това нещо да не би да се 
е превърнало в „Смахнатите серии по параноя”?
Поставянето на групова диагноза е доста лесно. 
голяма група хора са повтаряли едно и също 
действие, ден след ден, в продължение на седмици. 
Със сигурност може да се каже, че всекидневно 

повече от 90% от едната основна подгрупа на тази 
покер общност (именно играчите) ще постига сла-
би резултати. За тях това означава не само загуба 
на пари и отрицателна възвръщаемост, но и раз-
минаване с поставените цели, и дори сриване на 
собствените им мечти. Играчите са доминираща 
група в това микрообщество и като цяло те вина-
ги ще трябва, в най-голяма степен, да се справят с 
негативните последици, произтичащи от гореиз-
броените явления. като добавим и пълната липса 
на каквато и да било психологическа подкрепа за 
повечето от тях, не е чудно, че всички изглеждат 
раздразнени и унили.
ето, че аз току-що диагностицирах девет или 
десет хиляди души като страдащи от клинична де-
пресия. Сега, очевидно това не е случаят, защото 
има много участници и хора от персонала, които 
са си съвсем добре и се справят отлично. Инте-
ресно, а вероятно също и полезно ще е да се знае 
как тези хора успяват да не „потънат” в мътните 
дълбини на Световните серии по покер.
хората в онази високопродуктивна подгрупа игра-
чи, които де факто се забавляват и си прекарват 
добре по време на Сериите, имат няколко общи 
неща помежду си. на първо място, те не живеят 
24 часа в денонощието, седем дни в седмицата с 
играта на покер. те излизат извън рио. те общуват 
с хора, нямащи общо с покера. когато все пак са 
сред покер общността, на практика се стремят 
да разговарят за неща, различни от играта. като 
цяло, те се хранят добре, спортуват, имат здрав 
сън и сериозно ограничават употребата на алко-
хол и наркотици. 

СВЕТОВНИТЕ СЕРИИ ПО ПОКЕР ПРЕЗ 2006 ГОДИНА ПРОДълЖИХА 
чЕТИРИДЕСЕТ И СЕДЕМ ДЕНА. А ЗА ПЕРСОНАлА НА WSOP – ДОРИ 
ПОВЕчЕ. В РАБОТАТА НА МЕДИИТЕ НяМА ПОчИВНИ ДНИ, КОЕТО ЗА 
УчАСТНИЦИТЕ ОЗНАчАВАшЕ БУКВАлНО ПОВЕчЕ ОТ 6 СЕДМИЦИ 
ПОСТОяННА ИГРА НА ПОКЕР, БЕЗ ПРЕКъСВАНЕ, ВСЕКИ ДЕН. чУД-
НО лИ Е ТОГАВА ТОВА, чЕ КъМ КРАя НА шЕСТАТА СЕДМИЦА ЦялА-
ТА ПОКЕР ОБЩНОСТ БЕшЕ ОБЗЕТА ОТ МАСОВА ТЕЖКА КлИНИчНА 
ДЕПРЕСИя?

депресията поразява много хора. две от най-чес-
то срещаните първопричини са или стресът, по-
роден от работата, или финансовата несигурност 
в личния и семейния бюджет. Ако се занимавате с 
покер, за да се прехранвате и всичките ви приходи 
идват единствено оттам, вие най-вероятно страда-
те от форма на депресия, породена от специфика-
та на работата ви.

Д-р Тим Лавали

не   е

ИлИ кАЗАно По друг нАЧИн, 
онеЗИ, коИто не СтрАдАт от 
деПреСИя, ПОСТАвяТ СеБе 

СИ И зДрАвеТО СИ НА 
ПървО МяСТО, Пред ИгрАтА 
нА Покер, неЗАВИСИмо дАлИ 

тоВА Им е рАБотАтА, ИлИ е 
ПроСто хоБИ.

не е странно, че някои хора изпадат в депресия 
след цял месец, изпълнен само и единствено с 
участия в покер турнири. това състояние може 
освен да навреди на играта ви, да даде и началото 
на дълга серия от негативни явления, засягащи 
всеки аспект на вашия живот. лекарството е 
извън игралната зала, а ключът е в това: просто 
да станете и да се разходите навън.         PN

ИгрАЧИте, ВлеЗнАлИ В ЗАтВоренИя 
кръг нА БеЗСПИрнА ИгрА нА 

Покер (В ЧАСтноСт турнИрен 
Покер), ИзПИТвАТ НегАТИвНА 
НАглАСА КъМ рАБОТАТА СИ В 

нАд 90% от СлуЧАИте. 

много хора, страдащи от депресия, се чувстват 
все едно нямат никаква енергия и като че ли не 
могат да се съсредоточат в нищо. други стават 
раздразнителни, без да има видима причина за 
това. тези симптоми обикновено се проявяват 
в пълна степен няколко седмици след начало на 
процеса на изпадане в депресия. Справянето с 
дори по-слабите є проявления е изключително 
важно, защото това се отразява върху изпълнени-
ето на служебните ви задължения. А ако работата 
ви е да играете покер, попадането във водовър-
тежа на депресията може да бъде най-големият 
„тилт” в играта ви.
Първият въпрос, който задавам на играч със 
симптоми на депресия, е: „С какво друго, освен с 
покер, се занимавате?”
много хора се преместват в хотел рио за целия 
период на Световните серии по покер. те живе-
ят тук, играят тук, хранят се тук и единствено 
излизат, за да участват в игра на друго място или 
да свършат някоя друга работа, свързана с покера. 
дневните температури в лас Вегас по време на Се-
риите рядко падат под 40 градуса, което е идеално 
оправдание да не се отиде на разходка или да не 
се излезе сред природата. освен това, всеки хотел 
предлага фитнес и спа-центрове, но... те винаги са 
претъпкани. намирането на здравословна храна 
не е толкова голямо предизвикателство, но вари-
антът с полуфабрикатите и пържените храни е по-
лесен. да не забравяме, разбира се, че питиетата в 
игралните зали са безплатни. 

  a Покер ПСИХоЛог
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Има седем основни неща, които трябва 
да проучите, когато сядате на която и да е маса. 

#1 Подбор на ръка
какви ръце играят, когато се стигне до показване-
то им? от каква позиция играят тези определени 
ръце? Ако не се стигне до показване на карти-
те, каква е честотата, с която те играят ръце от 
начална, средна и крайна позиция, както и извън 
блайндовете? 

#2 Агресия
Вие трябва да наблюдавате честотата, с която все-
ки от опонентите ви рейзва и/или ри-рейзва. 

#3 Тенденции при плащания 
трябва да забележите честотата, с която всеки 
от опонентите ви плаща залози, както и какви са 
стойностите на тези залози. В допълнение, вие 
трябва да отбележите, когато е възможно, с какви 
видове ръце плащат и стойността, която обикно-
вено би ги накарала да се отказват. 

Какво е ДИНАМИКА 
 на МАСАТА?
КАКВО Е ДИНАМИКА НА МАСАТА? 
ТОВА Е ВъПРОС, КОйТО чЕСТО МИ ЗАДАВАТ, НА КОйТО, ОБАчЕ, Е 
ТРУДНО ДА СЕ ОТГОВОРИ, А ОЩЕ ПО-ТРУДНО Е ПО НЕГО ДА СЕ ПРЕ-
ПОДАВА. ПРОСТИяТ ОТГОВОР Е:  КАК ДРУГИТЕ ХОРА НА ВАшАТА 
МАСА ИГРАяТ И ПО-ТОчНО КАК НАй-ДОБРЕ ВИЕ МОЖЕ ДА СЕ ВъЗ-
ПОлЗВАТЕ ОТ ТЕХНИТЕ СлАБОСТИ И ДА ИЗБЕГНЕТЕ СИлНИТЕ ИМ 
СТРАНИ. И ТОчНО ТУК ИЗНИКВА НАшИяТ ВъПРОС – КАК ДА РАЗ-
БЕРЕТЕ КАКВИ СА ТЕХНИТЕ СИлНИ И СлАБИ СТРАНИ? ОТГОВОРъТ 
Е МНОГО лЕСЕН, НО ВъОБЩЕ НЕ Е ТОлКОВА лЕСЕН ЗА ПРИлАГАНЕ 
И НАУчАВАНЕ. СТАВА, КАТО ГлЕДАТЕ, НАБлюДАВАТЕ И ОБРъЩАТЕ 
ВНИМАНИЕ НА ИГРАчИТЕ НА ВАшАТА МАСА. 

Аарон Хендрикс

#4 Реакция срещу залог/рейз на опонент 
как даден играч реагира, след като е бил рейзнат 
или ри-рейзнат? как реагира, когато е бил агресор 
префлоп и опонентът му поведе със залог на фло-
па или го чек-рейзне? основно, каква е типичната 
им реакция, когато има агресия срещу тях? 

#5 Начини на залагане преди флопа
колко залагат? Променят ли стойностите според 
позицията? Променят ли стойностите според 
силата на ръката си? колко ри-рейзват? кога ри-
рейзват? 

#6 Начини на залагане след флопа
колко залагат? Променят ли начина си на залага-
не и ако да, то може ли да определите кога? кога 
рейзват? как играят слабите ръце? Силните ръце? 
Проекто ръцете? 

#7 Защита на блайнда
колко често човек само плаща рейз, докато е на 
блайнда? колко често ри-рейзва играч, който е 
рейзнал от позиция техния блайнд? колко често 
се отказват, докато са на блайнда и някой рейзне 
от крайна позиция? от други позиции? Има ли 
някаква определена сума, която биха платили, 
независимо от всичко? Има ли някаква определе-
на стойност, срещу която се отказват, освен ако 
нямат много силна ръка? 

Възползвайте се от това, което сте научили.

#1 – Наблюдения върху подбора на ръка
 – помага ви да определите класификацията 
на играч. По-освободен, солиден или стегнат. 
като правите това, то ще ви помогне най-добре 
да използвате тази информация, докато игра-
ете ръка. За да може да определите дали играч 
попада в дадена категория, задайте си следните 
въпроси, след като сте наблюдавали противни-
ците ви да играят няколко кръга: 1) колко ръце 
са изиграли? 2) какви ръце са показали? 3) от 

каква позиция играят ръце? С отговорите на тези 
три въпроса вие ще можете да поставите всеки 
от играчите в подходяща категория. И след като 
имате вече тези познания, какво трябва да напра-
вите срещу противниците си? това много зависи 
от отговорите на другите въпроси (начини на 
залагане, тенденции при плащане и т.н.). но е 
важно да знаете главните наклонности на играча 
(освободен, солиден или стегнат), когато оценя-
вате другите фактори. 

#2 – Агресия – колко често играч рейзва и ри-
рейзва? колкото повече един играч го прави, 
толкова по-малко доверие трябва да имате към 
неговата агресия. колкото по-малко го прави, 
толкова повече доверие трябва да имате към агре-
сията му. трябва да нагласяте вашата игра (рей-
зване и/или плащане) и съответно ръцете, които 
играете. Срещу играч, който е твърде агресивен, 
вие може да бъдете по-либерални за ръцете, с ко-
ито ще ри-рейзвате или плащате. Срещу опонент, 
който рядко рейзва, вие трябва много повече да 
подбирате ръцете си в ситуации, в които рейзвате 
или ри-рейзвате. 

#3 – Тенденции при плащания – играчът обик-
новено плаща или се отказва от ръцете си? Ако 
често се отказва, трябва да се притеснявате, когато 
ви плаща. Ако пък ви плаща често, винаги трябва 
да взимате предвид това, когато решавате кога 
и колко да заложите. Старата поговорка никога 
да не блъфираш играч, който постоянно плаща, 
е вярна (never bluff a calling station). но може 
да залагате срещу него с много по-слаби ръце, 
както срещу стегнат играч. намерете начин да се 
справите с неговата игра. Залагайте стойността, 
която искате да платят, когато искате да ви платят. 
Заложете сумата, срещу която те ще се откажат, 
когато вие искате да се откажат. 

#4 – Реакция срещу залог/рейз на опонент 
– постоянно ли се отказват от слабите си ръце, 
когато има залог/рейз? Възползвайте се от това и 
залагайте/рейзвайте много срещу тях. Често ли 
залагат повече пари, отколкото има в пота, когато 
срещу тях има залог/рейз? Вкарайте ги в капана. 

#5 – Начини на залагане преди флопа – уста-
новете дали има различия. Ако има, тогава разбе-
рете, когато залагат определена стойност, защо го 
правят? това ще ви даде решаваща информация, 
която ще може да използвате срещу тях. най-
срещаните неща, които ще видите преди флопа, 
са големи залози, когато те имат ръка, която е 

добра, но са склонни да се откажат от нея (напри-
мер J-J/10-10/А с висок кикър – такива рейзове 
трябва повече да плащате от позиция, защото ще 
можете да вземете по-лесно пота след флопа) или 
големи залози от начална позиция със силна ръка, 
когато искат да намалят потенциалния брой на 
противниците след флопа (основно с ръце като K-
K/Q-Q, с определени рисковани ръце, като малки 
чифтове или свързани от една боя), а вие трябва 
понякога да плащате тези рейзове, когато сте с 
дълбоки стакове и имате високи скрити шансове 
(implied odds).

#6 – Начини на залагане след флопа – от-
ново определете дали има някакви несъответ-
ствия и разберете защо? най-срещаните начини 
на залагане след флопа, които ще виждате, са 
минималните залози, когато някой е хванал нещо 
малко на флопа или е на проекто ръка и иска 
да предотврати голям залог на опонент, който 
би го изкарал от ръката. рейзвайте много, ако 
ви се противопоставят с много голям ри-рейз. 
това обикновено значи, че са се опитали да ви 
накарат да рейзнете и са го постигнали. Или пък 
когато залагат повече чипове от тези, които са в 
пота (over bet), в опит да защитят уязвима ръка, 
като най-ниския чифт или топ чифт/слаб кикър 
(може да поставяте капани на тези опоненти с 
ръце като сет или стрейт, защото те обикновено 
няма да могат да се откажат от ръката си, заради 
размера на пота). 

#7 – Защита на блайнда – ако те се отказват от 
блайндовете си срещу повечето рейзове, тогава 
вие трябва да се опитвате да крадете колкото 
е възможно. Ако плащат, но не ри-рейзват от 
блайнда, вие също може да сте по-либерални и 
пак да рейзвате, заради предимствата, които ще 
имате от позицията си. Ако противниците ви 
харесват да защитават блайндовете си прекалено 
много, вие трябва по-внимателно и избирателно 
да играете, но бъдете по-агресивни, когато решите 
да играете. 

някога участвали ли сте в турнир, в който сте 
получавали лоша ръка след лоша ръка и сте се 
чудили как по дяволите ще оцелеете? динамиката 
на масата е вашият отговор. Чрез внимателни 
наблюдения и изучаване на играчите вие ще 
можете да прилагате трикове и да трупате чипове 
дори без да ви е нужна някаква специална ръка. 
динамиката на масата е ваш приятел. Възприеме-
те я като най-важната част от вашата игра и аз ви 
гарантирам, че ще откриете разликата.             PN

Бел.ред.: Статията е част от книгата „не Всичко е 
Само карти” на Аарон хендрикс. 

НоВИНИ  a Покер СтратегИя
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Покер теория:  
Дейвид  
Склански и 
Албърт  
Айнщайн

Алберт Айнщайн 
не е играл покер. Всъщност, 
той е прекарвал толкова много 
време в създаване на теории за 
всичко, което е около нас, че е 
изключвал повечето от нор-
малните аспекти на човешкия 
живот, докато  е работил. неед-
нократно този велик мислител 
е бил посещаван от доктор 
заради болки в коремната об-
ласт и не един път е осъзнавал 
след няколко въпроса от страна 
на лечителя, че е забравял да се 
храни повече от ден или два. от 
него също идва и фразата „Бог 
не играе на зарове с вселената”, 
което значи, че всяко нещо се 
случва по някаква причина 
– не по чиста случайност. тази 
гледна точка е възприета и от 
дейвид Склански, който също 
дава основните принципи на 
нещо важно за света (или поне 
за покер света).

ПОКЕР ИГРАчИТЕ СА КАТО УчЕНИТЕ. НяКОИ СА МНОГО ДОБРИ В НА-
ГлАСяНЕТО КъМ РАЗлИчНИТЕ АСПЕКТИ НА ИГРАТА, ДОКАТО ДРУГИ 
СЕ МъчАТ КАТО ОПИТНИ МИшКИ В лАБИРИНТ, СлЕДВАйКИ ОБИ-
чАйНАТА ПРАКТИКА ВСЕКИ ДЕН, КАТО ПРИДъРПВАТ ПОТА САМО 
КОГАТО УСлОВИяТА СА ПОДХОДяЩИ. 

Склански споделя своите гледни точки в 
книга си „теория на покера” (The Theory of 
Poker). ето една от тях: 

естествено, накратко това значи, че вие бихте 
правили най-добрите си ходове, ако можехте да 
виждате ръцете на опонентите ви. но това, което 
се загатва, е, че вие също имате шанса да правите 
„най-добрите” си отигравания, ако адаптирате 
вашата игра към тази на опонентите ви. Ако прос-
то стоите в играта и следите последните спорни 
резултати, това е чудесно, но не за вас, а за другите 
играчи на масата и това ще ви струва пари в 
дългосрочен план. трябва да наблюдавате играта, 
която играете. 
много е изписано за това как да се играят A-K и аз 
все още виждам хора, които играят погрешно тази 
ръка повече от всяка друга, дори от A-A. A-K е все 
пак проекто ръка, тя не е завършена и няма често 
да печели значителен пот, освен ако не се подобри 
– A-A е завършена ръка и може (а не, трябва) да 
спечели значителен пот, без да се подобри. много 
експерти казват, че винаги ще залагат на флопа, 
дори да не са хванали нищо, ако преди флопа са 

заложили или рейзнали с A-K. обаче други видни 
про играчи, като например дан харингтън, казват, 
че ще се откажат на флопа, ако не са хванали 
нищо. И така, кой е правилният начин?
Ако все още не сте го разбрали, и двата начина 
са правилни, но зависи от опонентите и как те 
виждат играта на човека, който държи A-K. най-
важното нещо е да може да се приспособявате. 
не може да играете никоя ръка в покера по един и 
същи начин всеки път или това ще ви струва пари 
в дългосрочен план. Ако не вярвате, върнете се 
назад и препрочетете теорията на покера.
Ако все още не схващате идеята, може би този 
цитат от Айнщайн ще помогне: „лудост е повторе-
нието на един и същ експеримент отново и отново 
и очакването на различен резултат.” 
Ако вие играете А-К с ри-рейз и залог или рейз 
на всеки флоп, търн и ривър и все още се чудите 
защо не правите никакви пари с тази отлична 
ръка, вие сте лош учен. Престанете да играете 
по един и същ начин всяка ръка. Започнете да 
гледате играта и вашите опоненти и да адаптирате 
своята към тях. Ако не можете да направите това, 
все пак още можете да вземете няколко пота, но 
сте обречен да останете до живот в лабиринта на 
ниските лимити. 
Следващият път, когато спечелите пот, запитайте 
се дали наистина всичките ви действия са били 
правилни. Спечелихте ли максималното, колкото 
е било възможно? Излишно ли  рискувахте  пота, 
като пропуснахте залог, рейз или чек-рейз? може 
ли да играете същата ръка по различен начин в 
бъдеще и да печелите повече пари, като се адапти-
рате към опонентите ви и разнообразявате играта 
си? 
Ако не знаете, тогава бъдете като учен – размиш-
лявайте над вероятностите и пробвайте някои 
експерименти. Само защото вашето действие 
е проработило, това не го прави най-доброто 
действие, всеки път, във всяка ситуация. Понякога 
трябва просто да стоите и да чакате, а друг път 
трябва да действате по-активно. 
дойл Брансън обича да нарича това „смяна на 
предавките”. Ако винаги сте на най-високата 
предавка, повярвайте ми, често няма да достигате 
живи на ривъра. По същия начин, ако винаги сте 
на най-ниската, никога няма да финиширате 
първи. научете се да експериментирате, изхвърле-
те лошите теории, запазете добрите и се приспо-
собявайте към всяка игра. ето това е всичко в 
покера – да играеш по правилния начин в точното 
време, а не да играеш по един и същи начин всеки 
път. Запомнете, Айнщайн също е казал: „Въобра-
жението е по-важно от знанието.”             PN

BG.PokerNews. com

„ВСекИ Път, когАто ИгрАете ръкА  
рАЗлИЧно от нАЧИнА, По който БИхте я 

ИЗИгрАлИ, Ако ВИЖдАхте ВСИЧкИ кАртИ нА 
оПонентИте ВИ, те ПеЧелят; И ВСекИ Път, 

когАто ИгрАете ръкАтА По едИн И СъЩИ нАЧИн, 
кАкто БИхте ИгрАлИ, Ако ВИЖдАхте ВСИЧкИ 

кАртИ нА ПротИВнИЦИте, те гуБят.  
оБрАтно, ВСекИ Път, когАто оПонентИте 

ИгрАят ръЦете СИ рАЗлИЧно от нАЧИнА, По 
който БИхА ИгрАлИ, Ако ВИЖдАхА ВСИЧкИ 

ВАшИ кАртИ, ВИе ПеЧелИте; И ВСекИ Път, когАто 
те ИгрАят технИте ръЦе По едИн И СъЩИ 

нАЧИн, кАкто БИхА го ПрАВИлИ, Ако ВИЖдАхА 
ВАшИте кАртИ, ВИе гуБИте.” 

Покер СтратегИя
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кой ли пък би се отказал от малко или 
повечко късмет, особено в положителен аспект. 
може би някой, който си има достатъчно. А, ча-
кайте, сигурно някой с повечко лош късмет би се 
отказал много бързо от него. „Ако само зависе-
ше от мен...”. Ами от кого, човече?  но ето къде е 
противоречието. добре дошъл „добрият късмет” 
и „да се маха” лошият. е, то все е късмет. В един 
момент го искаш, после пък го пъдиш. И всичко 
става толкова бързо, на ривъра пада купата и 
духаме супатаааа. „къде ми е карото, да му се не 
види? егати лошия късмет. толкова кари да чакам 
и да не ми излезе флъшът. до гуша ми дойде от 
моя лош късмет”. Ама чакай малко, ей, какво има 
да излиза тука и какво да влиза? И защо късметът 
да ти е аршин? на късмета ли раздадоха карти да 
играе, или на теб? И пустия му късмет, хич не е 
късметлия. до последно не знае ще го наругаеш 
ли, ще го прегърнеш ли?! де късмет? 
не е лошо, никак даже, да ти излезе късметът. Ама 
друго е лошото. да го чакаш да ти излезе. А често 
не излиза тоя, дето го чакаш. И като се затвори 
кръгът, и като се завърти въртележката, и спиране 

Мартин 
Хаджистойков

НАСКОРО БяХ ЗАПИТАН КАК ОПРЕДЕляМ ПРОЦЕНТНОТО СъОТ-
НОшЕНИЕ УМЕНИя/КъСМЕТ В ПОКЕРА. ОТГОВОРИХ, ЦИТИРАйКИ 
ЕДНА ОТ СТАТИИТЕ ОТ ПОРЕДИЦАТА „ПОКЕР ПСИХОлОГ”. „НО, АЗ 
ИСКАХ ТВОЕТО лИчНО МНЕНИЕ”, ПРОЗВУчА лЕКА КРИТИКА. ГОВО-
Ря ЗА СТАТИяТА В ПРЕДИшНИя БРОй НА СПИСАНИЕТО. И МОЕТО 
МНЕНИЕ Е ПОчТИ СъЩОТО КАТО НА АВТОРА, Д-Р лАВАлИ. ПОчТИ, 
ЗАЩОТО, РАЗБИРА СЕ, ТОй ИМА ДАлЕч ПОВЕчЕ ОПИТ ОТ МЕН. НО В 
ТАЗИ СТАТИя АЗ НАМЕРИХ ФОРМУлА ЗА БъРКОТИяТА, КОяТО ЦАРЕ-
шЕ В МОЕТО СъЗНАНИЕ ПО ОТНОшЕНИЕ НА КъСМЕТА. НЕ чЕ НяКО-
ГА СъМ ГО ИМАл ЗА НЕЩО, НА КОЕТО ДА СЕ УПОВАВАМ. НЕ чЕ Ня-
КОГА СъМ ГО ОТРИчАл ИлИ „ОТКАЗВАл”. КАТО чЕ лИ В ПОВЕчЕТО 
СлУчАИ ТОВА Е ПОДСъЗНАТЕлНА РЕАКЦИя. НО ПъК НЕ И БЕЗ НА-
шЕТО ОДОБРЕНИЕ. чЕСТО СЕ ОСТАВяМЕ НА ПРОИЗВОлА НА „АКО 
МИ ИЗлЕЗЕ КъСМЕТъТ” ИлИ „С МАлКО ПОВЕчЕ КъСМЕТ ЩЕ...” И Т.Н. 
В ПРОГРАМИРАНЕТО СъЩО ИМА ЕДНИ IF…, THEN… И ОЩЕ, И ОЩЕ. 

няма. Или може би... Има един вариант. неволята 
и да викаш няма да дойде, късметът и да го чакаш, 
може и хич да не се покаже. Ами остави го там, 
където си е, и се погрижи за нещата сам. огледай 
се в огледалото, ако трябва. Запитай се, замисли 
се. Пресметни. да платя ли на търна при този 
залог на проекто ръка? какви проценти имам за 
спечелване на ръката? Въобще трябваше ли да 
стигам дотук в това раздаване? Правилно ли беше 
да играя с тази ръка от тази позиция, на този етап 
в турнира, с тези играчи на масата? мога ли да 
облекча взимането на решения на по-късен етап 
в ръцете, които играя, ако преценявам колкото 
мога повече фактори, преди да реша да ги играя? 
Или не ми се занимава с тези неща и ще питам 
късмета какво мисли. той сигурно знае. не може 
да не знае. я колко пъти излиза. е, не винаги в моя 
полза. Ама ако ставаше все хубавото...
Преди години, разбира се, въобще не съм мислил 
върху тези неща. те бяха за мен машинални. не 
съм се укорявал, защото виновен беше късме-
тът. Аз съм по-умен от него. не може в мен да е 
грешката. Ама точно там била. гледам сега нао-
коло, търся начин да се справя, без да разчитам 
на късмета и си повтарям: „който иска – намира 
начин”. гледам разни покер ръце, играта на някои. 
И виждам как изкачват стълбата. уверено, смело, 
разчитайки на себе си. Виждам и други, които 
чакат. късмета, разбира се. 

определя проценти вместо тях, разпорежда се, 
както намери за добре и хич не му пука. е, отнася 
по някоя и друга псувня. Или хвалебствие. но той 
си е просто късмет. на него не му пука. 
Сигурно на вас обаче ви пука. И сигурно ви е яд. 
когато късметът ви се изплъзне. когато още на 
търна виждате как всичко се обръща срещу вас. 
И тогава отчаянието ви завладява още повече. 
тогава съвсем се хващате за късмета, като удавник 
за сламка. Ама щом ви пука, плувайте. И ще из-
плувате. не се давете. не падайте от дВете кулИ 
всеки път с гръм и трясък заради отвратителния 
късмет. И мислете. Анализирайте. карайте се на 
себе си. Щипете се, ако трябва. 
Без издевателства моля. Исках само да кажа, че 
късметът е у вас. той е в разсъдъка ви. В дейст-
вията ви. невидим, естествено. но е там и се 
нарича сила. Силата да преценявате, да взимате 
решения, и то правилни. да плащате на магарето 
в тилт в точния момент. да хвърляте „туй, що 
се не хвърля”, когато „сърце не ви дава”. И да не 
питате късмета какво да правите. той е хитрец. 
няма да ви каже нищо. И не му е работа. Ваша е 
отговорността да се справите по най-добрия въз-
можен начин. Заради самите вас. Ще си помогнете 
много, ако не разчитате на късмета. не казвам да 
не си пожелавате късмет. но правете това с цел 
да повдигнете настроението си и да работите с 
вашата положителна енергия. не гледайте в тези 
два попа като препарирани. не чакайте късметът 
да ви каже дали да платите този „all-in”. „И точно 
сега ли трябваше да стане? таман пипнах добра 
карта”. Външният вид лъже, вижте какво има под 
повърхността. дебне ли някой със сет тройчици в 
ъгъла? Ако е така, ще ви боли много. А на късме-
та жална му майка. Само да ви падне. „Или пък 
блъфира? Ако хвърля, няма ли да съжалявам? не, 
виж, това е просто лош късмет, че се падна да ме 
натиснат така баш когат ми дойдоха поповете. И 
т’ва гадно асо на борда”. Стоп. Върнете лентата. 
какво стана по-рано? кой как изигра до този мо-
мент ръката си? какво прави този играч обикно-
вено в такива ситуации? какво мислят другите, че 
имам, в зависимост от това как изиграх ръката си 
до този момент?
леле, ама аз имам само 30 секунди. кога да отго-
варям на тия въпроси? късметеееееее. де си бре? 
казвай що да правя сега? 
не знам за късмета, но аз бих ви казал да си 
налягате парцалите. милиони валят отвсякъде. 
турнири на кило. нямам предвид да бързате. 
Просто питайте себе си, не късмета. Четете, 
играйте, задавайте въпроси, практикувайте и за-
ложете на себе си. Знам, че ще постигнете добри 

АНАТОМИя НА ПОКерА 
Бр. 6: Де късмет?

  Покер СтратегИяa

резултати. И знам, че човек много се радва на 
собствените си постижения. на трудно спечеле-
ните турнири. В които е взимал повече правилни 
решения, отколкото другите. на кеш масата, 
на която е подарил късмета на опонентите си, 
запазвайки за себе си аналитичното мислене и 
вярата в себе си. да, оставете другите да разчитат 
на късмета. не им завиждайте, ако имат добър 
такъв. това е само късмет. Сега го има, после 
го няма. нещата ще се обърнат във ваша полза. 
трябва само да натискате здраво, да наблюдавате, 
да помните и да решавате според факторите и 
ситуациите. 
осъзнавам, че и тази статия, както много дру-
ги, не разглежда конкретни примери, но, честно 
казано, те нямат толкова значение. Печелившата 
формула е 99% подготовка и 1% работа. В някои 
случаи това може да прозвучи като 99% работа 
и 1% късмет. е, оставете нещо и на него де. не го 
гонете съвсем. но не се сприятелявайте много, за 
да не берете ядове. 
А от мен – много здраве и ... късмет                     PN

те не СА тАм, нА мАСАтА, 
ТАМ е ТеХНИяТ КъСМеТ. 
ТОй ИгрАе вМеСТО ТяХ. 

той ВЗИмА решенИятА. о, 
грешкА. ИСкАх дА кАЖА: 

ТОй КОМАНДвА ТяХНАТА 
НерешИТелНОСТ. 
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грИгОр ще играе  
на остров родос  
в края на април

Боян чуЛКОВ
 Младата надежда на българския те-

нис, Григор Димитров, ще участва в тур-
нира от веригата „чалънджър“ на АТП на 
остров Родос в Гърция, научи Sportal.bg. 
Турнирът започва на 27 април и ще про-
дължи до 3 май. Състезанието е с награ-
ден фонд 125 000 долара. Както е известно, 
седмица преди надпреварата в Родос пър-
вата ракета на България ще играе на „чалънджъра“ в София с награден 
фонд 85 000 евро.

В официалния сайт на турнира в Родос Григор Димитров е представен като 
„17-годишният българин, който е считан за следващата голяма звезда в тениса“. В 
интернет-страницата на надпреварата е публикувана информация за успехите на тийнейджъра от Хасково, който през 
миналата година стана шампион при юношите в два от турнирите от „Големия шлем“ – „Уимбълдън“ и „ю Ес Оупън“. Сай-
тът на турнира в Родос отбелязва впечатляващото представяне на младия ни талант в силния турнир в Ротердам през 
февруари, когато Димитров победи 23-ия в света тогава чех Томаш Бердих (22-и в момента) в първия кръг, а във втория 
оказа изненадващо сериозна съпротива на най-добрия тенисист на планетата Рафаел Надал, като успя да му вземе сет.

Интернет-страницата на „чалънджъра“ в южната ни съседка не пропуска да спомене и отличните изяви на Григор 
срещу 8-ия в света, Жил Симон, на турнира в Марсилия, отново през февурари. Тийнейджърът бе само на 2 точки 
от победата срещу французина, който през миналия сезон се поздрави с победи над Надал и Роджър Федерер, но в 
крайна сметка нашето момче загуби в три сета. В материала за Григор не е подминато и отличното му представяне в 
мача срещу Унгария за „Купа Дейвис“, когато родният талант постигна 2 победи, а нашият отбор спечели с 3:2.

Представянето на Григор Димитров завършва с информацията, че идол на тийнейджъра е носителят на 13 титли 
от „Големия шлем“ Роджър Федерер, както и че треньор на българския талант от февруари е бившият наставник на 
швейцареца – светилото Петер лундгрен. Според сайта на турнира, шведският специалист ще придружава Димитров 
в Родос. Очаква се лундгрен да бъде със своя нов възпитаник и на турнира в София.

Вчера, Григор Димитров приключи участието си на турнира от веригата „чалънджър“ в Банкок (Тайланд) с награ-
ден фонд 50 000 долара след загуба във втория кръг от представителя на домакините Данай Удомчоке. Тайландецът 
срази нашето момче със 7:6 (6), 7:5.
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Капитанът на Европа за Ryder Cup, Колин Монгомъри, отново ще се 
появи в действие следващата седмица, като даже ще запише 500-ото си 
участие на турнир от Европейския тур. Това ще се случи на надпревара-
та Andalucian Open в Севиля, Испания с награден фонд 1 милион евро.

шотландският голфър бе категоричен, че не е изгубил спортния 
си хъс и че е горд да нареди името си до тези на другите 18 играчи, 
достигнали тази внушителна бройка.

„Имам изключителния късмет, че това, с което се занимавам, все 
още ми доставя удоволствие, каза Монгомъри. – Страстта ми към 
гoлфа е същата, каквато беше и в началото на кариерата ми преди 
20 години. Във всички тези 499 турнира досега съм бил горд от фа-
кта, че съм част от Тура. Това не се е променило до днес“, завършва 
45-годишният шотландец.

МОНгОМърИ с 500-о участие в европейския тур 

ТАйгър ууДС взима 
умопомрачителните $3 млн.  
за участие в турнир 

Световният номер 1 Тайгър Уудс ще участва в „Мастърс“-а на Ав-
стралия през ноември, съобщиха медиите по-рано днес. Според „Хе-
ралд Сън“ 33-годишният американец ще прибере 3 милиона австра-
лийски долара за появата си в Мелбърн, като интерсен факт е, че 
шампионът в изданието ще спечели едва 270 000 долара. Именно 
това предизвика и неодобрението на много от австралийските да-
нъкоплатци, които смятат, че е прекалено да се взимат техните пари, 
за да се плаща подобна сума на спортист.

Както е известно, Тигъра се завърна съвсем скоро в активния 
спорт, след като през юни миналата година се подложи на тежка 
операция на коляното, а възстановяването му продължи повече от 
8 месеца. 

Организаторите на надпреварата обясниха също така, че им е от-
нело около година да убедят Уудс да играе на „Мастърс“-а. Носителят 
на 14 мейджър титли не се е появявал на официален турнир в Австра-
лия повече от десет години.

Повечето специалисти в света на Формула 1 очакват по време 
на първия старт в Австралия много скандали и протести от страна 
на отборите, заради радикално променените правила. Промени-
те в аеродинамиката са най-големите от поне 15 години насам и 
спортът бе разтърсен от истинска революция.   

Миналата седмица на тестовете в Барселона, но-
вите болиди във Ф1 бяха подложени на инспекция 
от техническия делегат на ФИА чарли Уайтинг. 
Той направи изненадващо посещение на пистата. 

Според немски издания, Уайтинг е искал лично да 
провери новите коли на Тойота, Уилямс и БМВ-Зау-

бер, за да се увери в легалността им. 
Притесненията на повечето отбори са за колите на Тойота, 

Уилямс и БраунGP и техните дифузьори. По-рано през годината 
дори се стигна до голяма драма, специално за дифузьорите на 
японците и тима на Сър Франк. 

„Някои екипи са използвали друг поглед върху правилника, 
но всичко вече е наред. Тази „вратичка” винаги си е била там. Раз-
бираме и останалите тимове за това, че имат друг поглед”, обясни 
Уайтинг. 

Босът на Ф1 Бърни Екълстоун добави: „Давам ви гаранция, 
независимо кой е първи в Мелбърн, ще бъде обвинен в измама. 
Няма значение кой ще е отборът”.

Очакват се много СКАНДАлИ във Ф1 
на старта в Австралия

СПортНИ НоВИНИ 
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2022?
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Селекционерът на аржентинския 
национален отбор Диего Марадона 

изрази разочарованието си от отно-
шението на феновете на Бока Хуни-

орс, които го обявиха за предател.
Марадона, който никога не е крил прист-

растията си към отбора на Бока влезе в кон-
фликт с настоящата звезда на отбора – Хуан Ро-
ман Рикелме. В спора между двамата феновете 
на Бока застанаха на страната на Рикелме. „От-
несоха се с мен като с предател и това нарани 
душата ми, но не мога да направя нищо“, комен-
тира Марадона пред радио Митре.

Скандалът бе предизвикан, след като Рикел-
ме отказа да играе за националния отбор, до-
като треньор е Марадона. Рикелме се обиди от 
публични коментари на Марадона относно не-
говия стил на игра. Преди мача в неделя срещу 
Архентинос Хуниорс, феновете на Бока бурно 
аплодираха Рикелме и вдигнаха транспаранти, 
с които обявиха Марадона за предател.

„Не мога да обвинявам феновете, те имат 
право да подкрепят когото искат“, каза Марадо-
на. Диего, който има собствена ложа на стадион 
„Бомбонера“, заяви, че ще продължи да ходи на 
мачовете на Бока. „Естествено, че ще се върна на 
стадиона. Последното нещо, което мога да на-
правя в живота си, е да бъда против публиката 
на Бока“, каза още футболната легенда.

О'СълИвъН започва с БИНгАМ в „Крусибъл“, 
ХеНДрИ чака МАрК уИляМС 

SPortal BG
Английската футболна асоциация официално 

внесе кандидатурата си във ФИФА за домакин на 
Световното първенство през 2018 или 2022 годи-
на, съобщи АП.

От ФА очакват конкуренти за организирането 
на един от двата Мондиала да бъдат САЩ, Мексико, 
Австралия, Индонезия, Русия, япония, Република 
Корея, Карат и съвместните кандидатури на Испа-
ния и Португалия, както и на Белгия и Холандия.

„Днес направихме поредната крачка към основ-
ната ни цел, която е да организираме Световната 
купа в Англия. Сега сме фокусирани върху задача-
та да направим възможно най-добрата кандидату-
ра пред ФИФА“, заяви президентът на ФА Дейвид 
Тризмън. „Решението да кандидатстваме и за двете 
години ни дава по-големи шансове да спечелим“, 
допълни той.

Домакинът на двете надпревари ще бъде опре-
делен от Изпълкома на ФИФА през декември 2010 
година.

АНглИя официално внесе кандидатурата си  
за Мондиал 2018 или 2022 година 

МАрАДОНА 
разстроен 
от феновете  
на Бока 

 Кристина БЛИЗНАшКА

 Рони О'Съливън ще започне защитата на световната 
си титла с двубой срещу Стюърт Бингам на 18 април. Това 
стана ясно след тегленето на жребия за най-престижната 
надпревара в снукър календара. Както е известно, Раке-
тата спечели третата си световна корона в шефилд през 
миналия сезон след безкомпромисен успех с 18:8 фрейма 
срещу бившия си спаринг партньор Али Картър. Сега от-
ново съдбата среща О'Съливън с негов близък приятел и 
чест съперник в тренировъчни мачове. 

Безспорно един от най-интересните сблъсъци в първия 
кръг в „Крусибъл“ ще бъде двойката Стивън Хендри и Марк 
Уилямс. Двамата легендарни играчи се изправиха един 
срещу друг и на финала на шампионата през 1999 годи-
на, когато Хендри триумфира за рекордния седми път. От 
своя страна Уилямс, който е двукратен шампион на плане-
тата, изпадна извън Топ 16 на ранглистата и премина през 
квалификации, за да участва в тазгодишното издание на 
първенството. 

Интерес със сигурност ще предизвика и мачът меж-
ду китайските таланти Дин Дзюнхуей и Уенбо лян, които 
нямат официален двубой помежду си досега. Въпреки че 
Дин има три титли от ранкинг системата, той не е достигал 
до втория кръг в „Крусибъл“. Съперникът му обаче се пре-
върна в сензация на миналогодишното издание, 
където се класира за 1/4-финалите още при 
дебюта си. 

легендарният Стив Дейвис ще мери 
сили с Машината от Мелбърн, Нийл Ро-
бъртсън, двукратният световен пър-
венец Джон Хигинс започва с Майкъл 
Холт, а шон Мърфи ще срещне дебю-
танта Андрю Хигинсън.

Ето и всички двойки от първия кръг 
на световното първенство:

рони О'Съливън – Стюърт Бингам

Марк Алън – Мартин гулд

Питър ебдън – Найджъл Бонд

райън Дей – Стивън лий

Джон Хигинс – Майкъл Холт

Джо Пери – Джейми Коуп

греъм Дот – Бари Хоукинс

Марк Селби – рики уолдън

шон Мърфи – Андрю Хигинсън

Марко Фу – Джо Суейл

Дин Дзюнхуей – уенбо лян

Стивън Хендри – Марк уилямс

Али Картър – Джерард грийн

Нийл робъртсън – Стив Дейвис

Марк Кинг – рори Маклауд

Стивън Магуайър – Джейми Бърнет

СПортНИ НоВИНИ 
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В момента отново сме в това време на 
сезона, когато рядко седмица изминава без някое 
сътресаващо събитие в света на футбола. Всичко 
това се случва толкова бързо, че дори забележи-
телните събития в шампионската лига от изми-
налата седмица вече ни се струват като далечни 
спомени. С удоволствие мога да потвърдя, макар 
и да звучи като мечта, че ливърпул наистина раз-
маза не само реал мадрид с 4:0, но и манчестър 
Юнайтед, в рамките само на пет дена.
Ако седмицата на ливърпул изглеждаше като 
нереална, то Арсенал определено не им отстъпи-
ха. те също разписаха забележителна победа към 
четвърт финалите за лигата през този уикенд. от 
всички равенства в шампионската лига техните 
резултати бяха с най-драматични развръзки, тъй 
като се разрешаваха с изпълнение на наказателни 
удари. За да победиш, трябва пълна отдаденост, а 
през последните осем етапа на турнира Арсенал 

залози 

елемент. Без съмнение за Световното първенство 
2010, моите залози са за германия като най-успе-
шен отбор при наказателни удари. В момента те се 
предлагат за коефициент 15, като аз ги препоръч-
вам, ако желаете да заемете по-ранна позиция на 
борсата Betfair. 
казвайки това, няма как да не ви мобилизирам и 
да вметна – гответе се за доста наказателни удари 
до края на сезона. как можем да използваме тези 
ситуации при играта си на борсата? Подгответе 
се за революционния пазар: следващ наказателен 
удар. При всеки мач на живо, предлаган в Betfair, 
ако имаме наказателни удари, вече ще можете 
да залагате за всеки индивидуален удар – дали 
ще той ще е успешен или не. облогът следва да 
се посрещне, преди играчът да удари топката, и 
само какво движение на коефициентите ще има! 
В общи линии можете да видите следните коефи-
циенти: ЗА наказателен удар – около 1.35, а ако 
залагате ПротИВ, то екшънът ви е гарантиран.

показаха умения с истински шансове към добро 
представяне. те определено ви дават добри коефи-
циенти в пазара за победители и се търгуват при 
12.5.
Скептиците ще кажат, че просто са се отървали 
на косъм от рома, но за мен всяка победа при 
изпълнение на наказателни удари носи ценен 
опит. драмата при наказателни удари е наистина 
невероятна, тъй като тогава е невъзможно да се 
определи кой ще се изкачи на върха. Повечето 
фенове на борсата за залози биха избрали едуардо 
като играч с гол и въпреки това представянето му 
беше доста слабо. Ако определим неговата игра 
като неотговаряща на необходимо ниво, то опитът 
на мирко Вучинич от рома бе направ шокиращ. 
Алмуния просто не можа да повярва на късмета 
си, когато играчът от рома заби топката си при 
опит за централен удар. Покъртителна картина, 
и все пак не бива да забравяме, че напрежението 
дава отражение и върху най-добрите.  
Статистиката от изминали години за всички 
основни състезания сочи, че най-ниският процент 
на успеваемост при наказателни удари е по време 
на Световната купа. А най-големи цифри имаме 
от лигите. това е ясен показател, че напрежението 
при отделните събития играе важна роля в край-
ното представяне. Последните години показват, че 
отделни отбори също имат различни успехи при 
представяне в ситуации със значителен стресов 

Спасяването на удар е също талант – или го имаш, 
или не. най-важното умение е да имаш няколко 
различни похвати за спасяване. Всички обичаме 
тези кадри, когато играчът приближава топката 
с готовност за удар и вратарят прави първия ход, 
след което успехът е гарантиран. но в реалността 
това са доста редки ситуации. Просто попитайте 
якубу как се справя с Боро. 
тео уолкот се изказа предишната седмица, че един 
от най-големите вратари при наказателни удари е 
джеймс Бийти, когото той познава от Саутхемп-
тън. Аз лично не мога да потвърдя това, но за мен 
най-голямата легенда е мат ле тисиер. В играта си 
за Саутхемптън той е отбелязал 47 от 48 наказа-
телни удари. Честно казано, това което ме учудва, 
е броят на ударите в историята на Саутхемптън, 
но това е друг въпрос. 
Сред съвременните герои в Премиершипа бих 
поставил Франк лампард. той определено носи 
увереност и не отстъпва на Бари, Артета и Же-
рард. от изброените играчи само на лампард бих 
залагал ЗА успех при удар в FA Cup. Ако Челси от-
ново достигне до наказателни удари, също смело 
бих залагал ЗА Франк, но ще си задържа облозите, 
ако тери се разходи към топката…
Побързайте и проверете как се движат коефици-
ентите и какво мислят другите футболни фенове 
за класирането в шампионската лига:  
www.betfair,com

С ПРИБлИЖАВАНЕТО НА КРАя НА шАМПИОНСКАТА лИГА ВСЕКИ ОТ-
БЕляЗАН ГОл КъМ ТЕЗИ ФИНАлИ НОСИ И ВСЕ ПО-ВИСОКА ЦЕНА. 
ДНЕС ЩЕ РАЗГлЕДАМЕ ВАЖНОСТТА НА УМЕНИЕТО ДА СЕ ОТБЕляЗ-
ВА ГОл ОТ НАКАЗАТЕлЕН УДАР.

за Премиершипа:   цената на слабите нерви 

 Следете теЗИ ПАЗАрИ нА 
BETFAIR ПреЗ ИднИте меСеЦИ 

И Не зАБрАвяйТе, че 
КОлКОТО ПО-гОляМО е 

НАПрежеНИеТО, ТОлКОвА 
ПО-гОляМ е шАНСъТ зА 

ПрОПуСКАНе – ПроСто 
ПоПИтАйте дЖон терИ.
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Сезонът за този спорт започва с Cheltenham 
Festival, който доминира гонките с препятствия. 
Фестивалът се проведе от 10 до 13 март, 2009, като 
най-знаменитата гонка се провежда в петък и се 
нарича Gold Cup. едно име на силен кон, което 
следва да запомните, е Kauto Star, победител и през 
2007, с треньор Пол николс. Ако все още сте начи-
наещи в този спорт, не се притеснявайте, защото 
ще се постараем да ви запознаем с основите на 
конните надбягвания.

Как да научим правилата и да подобрим 
знанията си?
осигурете си свободно време и погледайте 
малко надбягвания. Има два типа британски 
състезания: гладко бягане и Бягане с препятствия. 
Бягането с препятствия бива два вида: стипълчейс 
(през преграда) и хърдълс (през плет). Бягането с 
препятствия е за по-опитни коне.
All-weather racing е друг тип надбягване, което се 
провежда през цялата година. Има четири хипо-
друма с изкуствена настилка – Lingfield, Kempton, 
Southwell и Wolverhampton, както и едно ново тра-
се, което ще отвори съвсем скоро – Great Leighs. 
някои от тях използват политрак, а други – фай-
бърсенд настилка. (И двете настилки се правят от 
полифибри и силициеви песъчинки, но втората 
е малко „по-мека“). За това тук е много важно да 
намерите правилния кон.

КОННИТЕ НАДБяГВАНИя ВъВ ВЕлИКОБРИТАНИя СА ИЗКлючИТЕлНО УСПЕшЕН БИЗНЕС И СА МНОГО ПОПУляРНИ. ОБИК-
НОВЕНО ГИ СВъРЗВАМЕ С АСКОТ И ХАй-лАйФА НА АНГлИя В СМОКИНГИ, НО НА ОСТРОВА ТОЗИ СПОРТ СЕ БОРИ НА 
РАВНО С ФУТБОлА ЗА НАй-ПОПУляРЕН СРЕД ВСИчКИ СРЕДИ.

Използвайте справочника на Betfair (http://
form.horseracing.betfair.com) или сайта Racing 
Post (http://www.racingpost.co.uk), където ще 
намерите пълен списък с класирания от мина-
ли гонки.
Има детайлни описания за всяко състезание, 
видео репортажи и др. Прочетете коментари на 
потребители и разберете кой кон е бил най-из-
дръжлив и кой – най-уморен. Също така може да 
се запознаете и с мнението на треньора на коня.

Залагане на  надбягвания във Велико-
британия
двата типа надбягвания са доста близки, като 
най-важното е да проучите каква е формата на 
всеки кон, да се запознаете с формата на треньора, 
на какво разстояние конят бяга най-добре и какъв 
тип настилка предпочита. 
някои коне са добри на по-твърда настилка, други 
– на по-мека.
Британските трасета също варират между таки-
ва за гладко бягане или бягане с препятствия. 
например, някои са равни, други – леко хълмисти 
и вълнообразни, с внезапни стръмнини преди 
финала. 
хендикап надбягванията означават, че конете 
могат да носят различни тежести в зависимост от 
техните способности. Идеята е да се даде на всеки 
кон възможност да спечели. колкото по-добър 

е един кон, толкова по-голяма тежест трябва да 
носи. Често се казва, че по-възрастните и опитни 
коне трябва да бъдат „открити“ в хендикап над-
бягвания, така възможностите им могат да бъдат 
разкрити и оценяването им по-точно. 
Има няколко класи надбягвания. Започват от най-
ниския клас 6 до клас 1, следвани от грейд (Бягане 
с препятствия) и груп (гладко бягане) като най-
висок стандарт. За това е важно да знаете какъв 
стандарт коне ще бягат в състезанието, от което се 
интересувате.
друг важен аспект е и жребият. Проверете внима-
телно от коя кабинка ще стартира конят. някои 
трасета имат леко отклонение и наклон вляво или 
дясно в по краищата на пистата.

Залагане на живо
Залагането по време на гонката може да бъде 
доста променливо.
коефициентите могат бързо да се променят в за-
висимост колко добре се справя конят или колко 
по-рано жокеят ще започне да използва камшика.
коментаторите също могат да окажат голямо 
влияние върху самото състезание и залаганията 
по време на него. Понякога се получават грешки 
при съобщаването на името на коня водач, така че 
бъдете внимателни и се запознайте с цветовете на 
екипа на жокея и коня преди старта. една такава 
грешка по време на гонката би могла да ви струва 
скъпо.
Запознайте се със стила на бягане на конете. ня-
кои стартират веднага, други по-бавно. В зависи-
мост от това как бяга един кон в началото, бавно 
или бързо, можете да прецените дали ще се умори 
по-рано или не. 

Залози за класиране на определено 
място 
можете да залагате на това даден кон да се 
класира на определена позиция. При състезания 
със седем или по-малко участници, можете да 
заложите само на два. При седем и повече можете 
да заложите на три. Изключения правят хенди-
кап надбягванията и хендикап надбягванията за 
двугодишните коне (те трябва да са участвали или 
спечелили минимум 3 гонки). Ако при тях има 16 
или повече участника, може да се залага на 4. За 
разлика от залагането при букмейкъри, отпадна-
лите участници (фалстартовете и отпадналите) не 
влияят върху броя на победителите в залозите за 
класиране, затова се убедете, че сте се запознали с 
правилата на Betfair, които ще намерите в секция-
та „Информация“ точно до частта „мои залози“ за 
всеки отделен пазар.

По-бързи ли са конете     от МИСълТА?

След кАто ВеднъЖ нАуЧИте 

теЗИ тънкоСтИ, ще 
МОжеТе ДА „рАзчИТАТе” 

СъСТезАНИеТО ПО-леСНО 

И ЗАлАгАнето нА ЖИВо 

МОже ДА БъДе МНОгО 
ДОХОДОНОСНО зА вАС. 



Как ще се изчислява рейкбекът, ако вече съм VIP клиент?
Цялостният рейкбек ще се определя на базата на месечния 

рейк. Плащанията по средата на месеца обаче ще се извършват 
на базова основа – т.е. най-ниския % рейкбек, който играч може 
да достигне на този етап от месеца.
Пример: 

· Играч има изиграни £1200 за първите 2 седмици на март (пре-
ди извършването на плащане в средата на месеца) и съответно 
получава 30% рейкбек. 

· Въпреки че няма голяма вероятност да изиграе повече от 
£2000 за месеца, в този момент играчът ще получи 30% рейкбек 
за месечната си активност – £360 (т.е. £1200 х 30%) – в четвъртък, 
19/03/2009 (третия четвъртък на март).
Плащане в средата на месеца: 

· Играчът изиграва още £1000 до края на март, което означава, 
че е изиграл общо £2200 и следва да получи 32% рейкбек.

· Следователно, играчът ще получи 32% за своите изиграни 
£1000 = £320, плюс още 2% от първоначалните £1200 = £24, което 
се равнява на £344.
Плащане за месеца:

· Общият рейкбек, който следва да получи играчът за месеца, 
е £704. 
БЕЛЕЖКА:

· Рейкбекът от средата на месеца ще се изчислява на базата на 
целия рейкбек от 1-во число на месеца до предходния вторник. 

· Плащанията за рейкбек ще се извършват в първия четвъртък 
от месеца, на базата на общо изиграната сума в остатъка от пре-
дходния месец.

Ако нямате отворена сметка в Betfair Poker, сега е моментът 
да си отворите такава. Регистрирайте се през BG.PokerNews.com, 
като използвате промоционален код PKN1500.              PN

Освен това ще има фрийрол само за 
20 играчи, като победителят ще си осигури 
участие в Главното събитие на WSOP през на-
стоящата година. На участие в този фрийрол 
ще имат право 16-те победители от Сериите 
+ Топ 4 от играчите в класацията на Пролет-
ния онлайн фестивал. Разбира се, има и сате-
лити, чрез които ще може да се класирате по 
по-евтин начин за турнирите от Пролетния 
онлайн фестивал. 

Последното събитие от фестивала ще 
бъде $10 000 Фрийрол за всички играчи, ко-
ито са участвали в най-малко три от изми-
налите събития. В този турнир играчите ще 
стартират с различни по големина стакове, 
като за всяко събитие, което са изиграли, ще 
получават допълнителни 250 чипа.

Управителят на залата, Нийл Райт, казва: 
„Нашите фестивали продължават да стават 
все по-добри и по-големи и тази година не е 
изключение. Все още сериите са леснодос-
тъпни за всеки, а сега удвоихме периода на 
фестивала и добавихме още много награ-
ди, правейки всичко това събитие, което не 
трябва да се пропуска.” 

Не забравяйте, че може да се възползва-
те от невероятния бонус за първи депозит 
до $2000, като се регистрирате в PKR Poker 
през BG.Pokernews. При регистрацията из-
ползвайте бонус код BGPNEWS. Освен това, 
чрез залата може да си спечелите място и за 
PKR Live в лондон през следващия месец. 

ПРОМОЦИяТА Е ВАлИДНА ДО 
КРАя НА МЕСЕЦ АПРИл. ПО-
ДОлУ МОЖЕ ДА ПРОчЕТЕТЕ УС-
лОВИяТА НА ПРОМОЦИяТА, А 
ВСяКАКВИ ВъПРОСИ – ДА ЗА-
ДАВАТЕ В НАшИя ФОРУМ. АКО 
ВЕчЕ ИМАТЕ ОТВОРЕНА СМЕТКА 
И ИСКАТЕ ДА СЕ ВъЗПОлЗВАТЕ 
ОТ ТАЗИ ПРОМОЦИя, ПИшЕТЕ 
НА BULGARSKI@BETFAIR.COM, 
КАТО В ТЕМА ПОСОчЕТЕ КОД 
40RAKeBACK.

Пролетният онлайн фестивал се завръща в PKR
3D ПОКЕР ЗАлАТА PKR POKER ОБяВИ ЗАВРъ-
ЩАНЕТО НА ПРОлЕТНИя ОНлАйН ФЕСТИВАл 
(SPRINGFEST ONLINE FESTIVAL). ДВУСЕДМИч-
НИТЕ СъБИТИя ЩЕ СТАРТИРАТ ОТ 14 МАРТ 
И ЩЕ ИМА НАД $360 000 В ГАРАНТИРАНИ 
НАГРАДНИ ФОНДОВЕ, А НяКОй ОТ ИГРАчИ-
ТЕ ЩЕ СПЕчЕлИ И ПАКЕТ ЗА WSOP 2009. ГРА-
ФИКъТ С ТУРНИРИ Е ПО-РАЗНООБРАЗЕН, ОТ-
КОлКОТО МОЖЕ ДА СИ ПРЕДСТАВИТЕ, КАТО 
ВКлючВА ТАКИВА С ДълБОКА СТРУКТУРА, С 
МАКСИМУМ 6 ИГРАчИ, С ПРЕКУПУВАНЕ, ДВО-
ЕН шАНС И МНОГО ДРУГИ. ВХОДНИТЕ ТАКСИ 
ВАРИРАТ ОТ $12 ДО $250 ЗА 16-ТЕ СъБИТИя. 

Ето и графика на турнирите от онлайн фестивала: 
Събота, 14 март от 21:30 ($12 входна такса) 

Холдем с прекупуване – $12 500 гарантирани
Неделя, 15 март от 21:00 ($ 65 входна такса) 

$ 50 000 гарантирани Пролетен фест класик
Понеделник, 16 март 21:30 ($ 20 входна такса) 

$ 10 000 гарантирани 6-max hold ‘em 
Вторник, 17 март 21:30 ($ 20 входна такса)

$ 5 000 гарантирани pot limit Omaha
Сряда, 18 март 21:30 ($ 25 входна такса) 

$ 15 000 гарантирани плюс $600 добавени Deep & Steep баунти 
Четвъртък, 19 март 21:30 ($ 8 входна такса)

$ 7 500 гарантирани 6-max прекупуване 
Петък, 20 март 21:30 ($ 20 входна такса) 

$ 10 000 гарантирани Терминатор 
Събота, 21 март 21:30 ($ 30 входна такса)

$ 12 500 гарантирани 6-max дълбоки стакове
Неделя, 22 март 21:00 ($ 100 входна такса) 

$ 30 000 гарантирани no limit hold ‘em
Понеделник, 23 март 21:30 ($ 30 входна такса) 

$ 12 500 гарантирани pot limit hold ‘em
Вторник, 24 март 21:30 ($ 6 входна такса) 

$ 3 000 гарантирани 6-max pot limit Omaha прекупуване 
Сряда, 25 март 21:30 ($ 20 входна такса) 

$ 15 000 гарантирани плюс $600 добавени за двоен шанс баунти 
Четвъртък, 26 Март 21:30 ($ 15 входна такса) 

$ 5 000 гарантирани limit hold ‘em
Петък, 27 март 21:30 ($ 20 входна такса)

$ 7 500 гарантирани Терминатор Две
Събота, 28 март 22:00 ($ 250 входна такса) 

$ 100 000 гарантирани, Дълбоки стакове no limit hold ‘em
Неделя, 29 март 21:00 ($ 65 входна такса)

$ 50 000 гарантирани no limit hold ‘em
Неделя, 05 април 16:30 (Безплатно!)

$ 12 500 WSOP Фрийрол за Турнирните шампиони
Неделя, 05 април 19:00 (Безплатно!) 

$ 10 000 Фрийрол!                 PN

  a
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Дойл Брансън



Светлин Колев

  a
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Покер ЛегеНдИ

лятната работа във фабриките за производство 
на гипс „U.S. Gypsum Co.” обаче променя всичко. 
дойл претърпява инцидент, вследствие на който 
силно наранява единия си крак. когато се въз-
становява, след като цели две години кракът му 
е трябвало да бъде обездвижен, става ясно, че с 
баскетболната му кариера е свършено. травма-
та причинява трудности на дойл през целия му 
живот, но пък го прави още по-решителен да 
постигне успех в други области. Спортният дух и 
борбеността, които придобива с течение на годи-
ните прекарани в гимназията и колежа, му вършат 
чудесна работа в света на покера с високи залози.
разбира се, не винаги е било така. Въпреки че 
след нараняването разходите за обучението в 
колежа се поемат изцяло от играта на покер, след 
като завършва, дойл има желанието да започне 
работа като училищен директор. така или иначе 
такава възможност не му се отдава и му се налага 
да започне работа като търговец на оборудване 
и машини за промишлеността. В края на първия 
си работен ден той вече се намирал по средата на 
покер игра, мислейки колко по-приятно (и дохо-
доносно) е да играеш покер, отколкото да прода-
ваш машинарии. дойл прекарва няколко години, 
играейки в суровата северна част на Форт уърт, 
тексас (град, намиращ се близо до мексиканската 
граница). Заедно със своя приятел дуейн хамил-
тън  двамата усвояват всички форми на покер 
играта. особено добре се представяли, когато 
участвали в игри без лимит, независимо дали иг-
раели тексас холдем или Cansas City lowball (А-5 
lowball). След като се преместил в центъра на 
града, където се провеждали по-спокойни игри, 
при това с по-високи залози, дойл се сприятелил 
с Брайън „Sailor” робъртс. Скоро двамата вече 
пътували из цял тексас в търсене на изгодни 
игри. робъртс казва за дойл: 

потове от по $1000 и определено не били свикнали 
да губят. След като пропуснали една игра в Ама-
рило, тексас, Слим ги поканил в своя дом, набър-
зо победил всеки от тях в директни двубои, като 
след това им заел няколко хиляди долара, за да се 
върнат във форма и да продължат да играят.
робъртс и дойл прекарвали нощите си в игра на 
покер, а дните си – в обсъждане на стратегии. 
Играели с обща сметка, като месец по-късно се 
съгласили да станат партньори на Слим. Скоро 
тримата играели по цялата южна част на САЩ, 
като постоянно обикаляли щатите тексас, окла-
хома, Арканзас и луизиана, за да намерят подхо-
дящи игри. освен това започнали да организират 
спортни залози във Форт уърт и мидленд. това се 
оказало изключително доходоносна дейност, за-
щото по това време съвсем не били малко хората 
в тексас, печелещи доста добри пари от добив на 
нефт и от отглеждане на добитък.
на Слим уговорката допадала, защото той считал 
дойл и робъртс за едни от най-честните хора, които 
някога бил срещал. още повече, че според него 
двамата били страхотна комбина, тъй като робъртс 
псувал като хамалин, а пък дойл бил, както се 
изразил Алмарило Слим, „един от най-любезни-
те хора, които познавам”. По-късно той ще заяви: 
„дойл е коварен като гърмящата змия, когато седи 
безшумно. нямате друг избор освен да му направите 
път, когато тръгне срещу вас, и преди дори да сте се 
усетили, той ще е откраднал още един пот от вас.”
През 1961 американското правителство забранява 
преноса на спортна информация извън рамките 
на отделните щати, което кара дойл и Слим да се 
оттеглят от букмейкърското поприще. робъртс 
остава в бизнеса със залози, като си заплаща за 
удоволствието с една година затвор. По това време 
е имало много покер игри, в които да се участва, 
но когато не са играели, тримата партньори оби-
чали да се обзалагат помежду си.
В спомените си Слим разказва как веднъж, докато 
били на почивка в мексико, заварил дойл и 
робъртс да седят в хотелската стая и да целят лов-
джийска шапка с дребни монети. В този момент 
дойл бил затънал с 8000 долара, а Слим възкли-
кнал: „о, да! тези двамата обичат комара!”
През следващата 1962 дойл срещнал бъдещата си 
съпруга, луиса, в родния град на робъртс – Сан Ан-
джело, тексас. те се оженили в същата година, като 
само няколко месеца по-късно дойл се събудил с 
възпалено гърло. Скоро възпалението се влошило 
драстично, като единият лимфен възел започнал да 
се подува и се превърнал в буца с размер на яйце.
След като му били извършени две тежки опера-
ции, дойл успял да прескочи трапа, въпреки че 

СЕДЕМ ОТ ПъРВИТЕ ОСЕМ WSOP шАМПИОНИ СА РОДОМ ОТ ЩАТА ТЕКСАС. КАКВА МОЖЕ ДА Е ПРИчИНАТА ЗА ТОВА? ИМА 
НЕЩО В ТЕКСАСКАТА ВОДА лИ? НАИСТИНА лИ ТЕЗИ ИГРАчИ СА БИлИ чАК ТОлКОВА ДОБРИ? ИлИ ПРОСТО ТЕ СА ИГРАЕ-
лИ НАй-ТРУДНАТА И НАй-ВълНУВАЩАТА ИГРА, КОяТО НяКОй НяКОГА Е ИЗМИСлял: ТЕКСАС ХОлДЕМ? НИКОй НЕ МОЖЕ 
ДА КАЖЕ СъС СИГУРНОСТ, НО ТАКА ИлИ ИНАчЕ СИМПАТяГИТЕ ОТ ТЕКСАС СА БИлИ С КлАСИ НАД КОНКУРЕНЦИяТА, ЩО 
СЕ ОТНАСя ДО ИГРИТЕ НА ГОлЕМИТЕ ПАРИ И ДО НАПРЕГНАТИя ХОлДЕМ. БЕЗСПОРНО НАй-ДОБРИяТ ПОКЕР ИГРАч ДО 
КРАя НА СЕДЕМДЕСЕТТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК СЕ Е КАЗВАл ДОйл „TEx DOLLy” БРАНСъН.

роден през 1933 година в лонгворт, щата 
тексас, дойл и неговите брат и сестра израстват 
в малък дом, като баща им е успявал да издър-
жа семейството, работейки за Planters Gin Co. 
Спомняйки си за него, дойл казва: „Баща ми беше 
най-спокойният и уравновесен човек, когото съм 
срещал”. като погледнем постиженията му в поке-
ра, става ясно, че „Tex Dolly” е наследил спокойния 
нрав на баща си.

летата на семейството са били изпълнени с игри 
и забавления – тичане, плуване и какво ли не. 
Впоследствие атлетичните данни на дойл се 
доразвиват в гимназията „Sweetwater High School”. 
на 17 години той печели титлата „най-добър 
бегач на 1 миля за щата тексас”, а по-късно, докато 
учи в колежа „Hardin-Simmons”, е избран от „Dell’s 
Basketball Magazine” за един от десетте най-добри 
баскетболисти на Америка. Изглеждало, че всичко 
върви по план със спортната му кариера.

ТОвА е НАй-БОрБеНИяТ 
КОПелДАК, когото някогА 

Съм СреЩАл! тоВА тряБВА дА ВИ 
гоВорИ доСтАтъЧно, кАто ИмАте 

ПредВИд СреЩу кАкВИ ИгрАЧИ 
Съм Се ИЗПрАВял.

Паралелно с подобряването на способностите си, 
двамата започнали да участват във все по-голе-
ми игри. По времето, когато попаднали на томас 
„Amarillo Slim” Престън, вече редовно печелили 
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888 Poker премина от популярна самостоятелна покер зала към отлично 

развиваща се покер мрежа, а наскоро обнови отново своя покер софтуер. От 

началото на миналия месец, играчите вече имат възможност да прехвърлят 

пари директно между техните покер сметки, което ще улесни купуването и 

продаването на дялове от турнири в залата чрез покер борсата ChipMeUp. 

Друго нововъведение е повечето „време за размисъл” – „time bank” функция-

та – което ще ви даде малко повече секунди за действие, преди да направите 

своя ход на масата.

Хронологиите на ръцете (Hand Histories) вече ще се запаметяват директно 

на компютрите ви, което значи, че 888 Poker вече ще бъде лесно съвместим с 

програми като Poker Tracker и Holdem Manager. 

Също така „дебют” в залата ще направят и частните турнири, защитени с па-

рола, където ще може да определяте кои играчи да вземат участие

Най-важната новост в залата обаче е огромното увеличение на депозит бо-

нуса, който вече е от 100% до $400. Не забравяйте и това, че 888 Poker скоро 

ще стартира сателити за Главното събитие на London Poker Circuit, което ще се 

проведе по-късно през годината.           PN

Bodog Poker наскоро разкри нов флаш покер клиент, който позволява на всички интернет играчи да играят 
онлайн от сайта. Освен потребителите на Windows, вече и собствениците на Macintosh компютри също ще могат 
да използват новия софтуер, кръстен „Instant Play Poker”. Подобно на други покер клиенти, базирани на флаш, но-
вият софтуер позволява Bodog покер да бъде използван без сваляне на допълнителни файлове. Трябва ви само 
интернет браузър (като Firefox или Internet Explorer) и, разбира се, връзка с интернет. 

Потребителите на флаш базирания покер клиент обаче ще трябва да се съобразят с някои неща. Те ще могат 
да играят само на една маса (няма да е възможна игра на множество маси), която е често използвана при тради-
ционния софтуер клиент, който се инсталира на компютрите. Все пак, някои от полезните функции са нагласяне 
размера на масата, чат, детайли за играта и други екстри.

Ако все още нямате сметка в Bodog Poker, може да си направите такава през BG.PokerNews, като при регистра-
ция въведете Бонус код: BgPNeWs. Залата също така предлага бонус при първи депозит от 110% макс. до $500. 

Според спонсорирания от Bodog про играч, Евелин Джи, „Новата опция за незабавна игра в Bodog е перфектна 
за мен, когато аз искам да играя покер през моя Mac или да играя кеш игри от компютъра на някой приятел, който 
може и да няма инсталиран клиента на Bodog Poker.“

Новата незабавна игра в Bodog също включва много от екстрите, които могат да се намерят и в Bodog, включи-
телно това как точките могат да се конвертират в пари, бонусите за bad beat и Кралски флъш, и други. Повече инфор-
мация за новата екстра на Bodog може да намерите на адрес http://poker.bodoglife.com/features/instant-play.html  PN

Bodogпусна  
флаш покер клиент. 
залата вече 
позволява 
и игра през Mac
BG.PokerNews

Нови функции в 888 Покер
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другите не очаквали да оживее. тъй като по това 
време били доста зле с парите, налагало се луиса 
и робъртс да се грижат за дойл по двадесет и 
четири часа в денонощието, в продължение на 
две седмици. В крайна сметка, той бил достатъчно 
силен, за да оздравее и да се възстанови напълно в 
дома на сестра си, и скоро отново играел покер.
мисълта за огромните сметки покрай лечението му 
не излизала от съзнанието на дойл, но той вече имал 
нова преценка за живота и възприемал по различен 
начин всичко около него, включително и опоненти-
те си в покера. В интерес на истината, точно тогава 
дойл играе най-силния си покер, като печели 54 
игри подред. до момента, в който се появила пър-
вата загуба, медицинските задължения, които бил 
натрупал, били много повече от погасени.
дойл прекарал следващите десет години, играей-
ки предимно във Форт уърт, както и в лас Вегас. 
През 1973, заедно със семейството си, той се пре-
местил за постоянно във Вегас и за учудване на 
всички най-силните му покер дни тепърва пред-
стояли. Въпреки старанието си, така и немогъл да 
стане толкова добър голф играч, колкото бил си-
лен в покера. дойл признава, че е участвал в голф 
турнири с високи залози, но споделя, че „понякога 
другият играеше съвсем малко по-добре от мен.”
Въпреки че спечелил шампионата по тексас хол-
дем чак в седмото издание на WSOP, преди това 
дойл имал победа в турнир по 2-7 lowball.

в света. ограничава участието си в повечето 
турнири, но често играе в страничните събития 
на големите покер фестивали. Инвестира парите 
си в няколко бизнес начинания, сред които е голф 
дейността, която развива заедно с дюи томпко и 
джак Биниън. междувременно написва „Супер 
система 2”.
През 1998  дойл се включва в няколко от турни-
рите на WSOP и въпреки  че го смятат за прекале-
но възрастен, той печели шампионата по RAZZ, 
заема второ място на PL Omaha и трето на 2-7 
lowball. дали това е щастлива случайност, спохо-
дила един 65-годишен играч? едва ли.
Брансън играе покер с високи лимити, дока-
то не се връща по чудесен начин в турнирните 
надпревари през 1998 г. редовно се включва в 
най-големите игри, които се провеждат в казино 
„Белажио” в лас Вегас. През 2003  печели деветата 
си WSOP гривна, разбивайки конкуренцията на 
H.O.R.S.E. турнира. така  той доказва за пореден 
път, че истински добрият покер играч трябва да 
владее всичките разновидности на играта.
неговият син, тод, следва стъпките на баща си, 
изграждайки собствено име в игрите с високи 
залози. Повлиян от историята на милиардера 
Анди Бийл, том осъществява целта си да спечели 
20 милиона долара за една година, като играе хол-
дем с фиксирани на $100.000 – $200.000 лимити. 
Изглежда, че том е получил добри инструкции 
и указания от своя баща, като освен това демон-
стрира вроден усет за покера, който може да бъде 
наследен единствено от именития си родител.
няма съмнение във факта, че дойл Брансън се е 
доказал като най-добрия и всестранно развит по-
кер играч за последните 50 години. трудно можем 
да дадем по-силно доказателство, че става въпрос 
за един истински шампион, от това, че собствени-
те му деца в голяма степен демонстрират същите 
способности.     

 тъй кАто не БИл доВолен, 
Че е СПеЧелИл САмо едно 

холдем СъБИтИе ПреЗ 1976 , ТОй 
ПОвТОрИл уСПеХА СИ И 

в СлеДвАщОТО ИзДАНИе 
НА WSoP, А ПреЗ 1978 ИЗлИЗА 

негоВАтА „СуПер СИСтемА”.

дойл изразходва огромно количество пари, за 
да успее да издаде книгата, която по-късно ще се 
превърне за много хора в „библията на покера”. 
В „Супер система” дойл не само представя своя 
успешен „стил” и идеи, но събира и най-успешни-
те играчи по това време, които излагат в книгата 
собствените си възгледи за покера. Списъкът с 
най-добрите играчи, които са и първите изявени 
специалисти в теорията на покера, включва майк 
кероу, Чип рийз, джоуи хауторн, дейвид Склан-
ски и Боби Боудуин.
През следващите 20 години дойл продължава да 
играе покер с високи залози с най-добрите играчи 

теЗИ от ВАС, коИто оБИЧАт дА 
гледАт По телеВИЗИятА кАк 

дойл БрАнСън ИгрАе В турнИрИ 
от рАнгА нА WPT, не тряБВА дА 

ЗАБрАВят, Че ПърВото СПеЧелено 
от него СВетоВно ПърВенСтВо 
Се е ПроВело ПреДИ ПОчТИ 

целИ 30 гОДИНИ. кАкВо
        ПоВеЧе моЖе дА кАЖем?     PN

Покер ЛегеНдИ



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

Можете 
да намерите в:

БИзНеС СгрАДИ  
Европа - Офис “Север” кв. Дружба, ул. Искърско шосе 7
Европа - Офис “юг” кв. Дружба, ул. Искърско шосе 7
Бизнес сграда Джули ул. якубица 19
Gallup International ул. Джеймс Баучер 23
Бизнес сграда 6 ул. Искърско шосе 7
Бизнес сграда 7 ул. Искърско шосе 7
Бизнес Сграда Позитано ул. Позитано 37
КлуБОве И БАрОве   
Tiffany ул. Денкоглу 12-14
Brasserie ул. Райко Даскалов 3
Метропол ул. Иван Асен II 68
Coffe House Бизнес Парк София, сграда 12Б
Coffe House Бизнес Парк София, сграда 5
Coffe House Бизнес Парк София, сграда 7
Hot Spot Младост 1, Комплекс ‘’Рея’’
Кафе-Клуб ‘’Галерия’’ Младост 1, бл. 54 А
V café - VICTORIA Околовръстен път, К-кс “Царско село”
Unda Бизнес Парк София, сграда 10
Unda Бизнес Парк София, сграда 2
Famous бул. Джеймс Баучер 77
Pasha bar&dinner - oriental trill бул. черни връх 37
Vino Bar Trovatore лозенец, ул. Миджур 23
Добро ул. якубица 19
Chillout café ул. Баба Неделя 6
Маркрит бул. Патриарх Евтимий 61
Маркрит бул. Арсеналски 7
Griffin ул. Ангел Кънчев 26
The French Café бул. Македония 48
шоколадова къща, Valentino кв. лозенец, бул.Никола Вапцаров 27
Александър ул. Неофит Рилски 63
лонг Джон ул. 6-ти септември 20А
Емералд ул. лайош Кошут 35
Кафе - сладкарница “МАТИС” ул. Ап. Карамитев 2
ПИцАрИИ, БИрАрИИ  
лучано пл. Славейков 9
Бирария Джоки ул. Цветан Радославов 6
Pizza & Restaurant VICTORIA Околовръстен път, К-кс “Царско село”
Пицария “Амигос” Младост 4, Битов комбинат
О! шипка ул. шипка 11
Трол ул. Коста лулчев, бл. 245
Бирария При кулата ул. Галичица 11
Pizza Hut Mall of Sofia, ет. 3
Escada бул. Витоша 66 (вход откъм Патр. Евтимий)
Халбите ул. Неофит Рилски 72
Халбите бул. Прага 18
Mr. Pizza  ул. Неофит Рилски 44
Pizza & Restaurant VICTORIA Бизнес Парк София, Младост 4, Кино Арена

реСТОрАНТИ  
Кактус ул. Христо Белчев 20
Пасторант ул. Цар Асен 16
ЕТНО ул. Алабин 35
Престо ул. Цар Асен 16
Бистро ‘’Sun Style” Младост 4 , Околовръстен път , Технополис
Бистро “Рибката” Младост 4, до бл. 435
Бистро “Don Famozzo” Младост 4, ОП Пазар
Бистро “Пино” Младост 4, ОП пазар
L’Incontro Allegro ул. Асен Златаров 24
Da Papa’ ул. Акад. М. Попов 24 А
Wasabi Garden ул. Александър фон Хумболт 35А
Carrera ул. Голо Бърдо 4
Fish & Grill бул. Арсеналски 4
Ниагара ул. Кричим 1
Пчела ул. Св.Седмочисленици 2
Rimini ул. Златен Рог 20
Ресторант-градина Табиет ул. Джеймс Баучер 76 /екс-хотел Орбита/
Фенерите ул. Котел 2
Родопска къща Студентски град, до бл. 21
HAMACHI ул. Орфей 3
Унгарски ресторант ул. Оборище 18
The Fox and Hound ул. Ангел Кънчев 34
Captain Cook бул. П. Славейков 12-14
Fly restaurant & bar кв. лозенец, бул.Никола Вапцаров 25
Наргиле ул. якубица 17
Ниагара ул. Цар Симеон 140
чифлиджанов бул. черни връх 27
Буките ул. Гладстон 40
Дон Домат I ул. Раковски и пл. Славейков-ъгъл
Дон Домат IV ул. Цар Асен 34
Хитрият петел ул. 6-ти септември 22
ФИТНеС И СПА  
Соларно студио ‘’Sun Style” Младост 4 , Околовръстен път , Технополис
FG Студио за красота Младост 4, Битов комбинат, ет. 2
Тенис Клуб “Диана” ул. Тинтява 2
Покрит басейн “Диана” ул. Тинтява 2
Фитнес център “Диана” ул. Тинтява 2
The Cat ул. Драгалевска 1
Фитнес клуб “Майорка” ул. Кораб Планина 36
SPA Center Nail Bar ул. якубица 25
ДругИ  
Оръжеен магазин Аполо ул. Оборище 16
Valeo Travel кв. лозенец, ул. Николай лилиев 11
Хотел Diter ул. Хан Аспарух 65
Хотел ЦЕНТРАл бул. Христо Ботев 52

КАЗИНО 

ЛОНДОН 

СОФИя

КАЗИНО 

ИНТЕРНАцИОНАЛ  

ЗЛАТНИ ПяСЪцИ


