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ролет и навън, и в покер залите. 

Българските имам предвид. Яки турнири, 
увеличаващи се наградни фондове и не на 
последно място - стабилно навлизане на думата 
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койТо веРоЯТНо  
ще НадхвърлИ  
600 000 Евро. 

И ТовА Ако Не е 
РАСТеж!

И ние порастваме, лека полека. Макар че  тук 
говорим по-скоро за промени. Списанието минава 
на генерална дистрибуция в цялата  страна - OMV, 
Shell, Kaufland и други. е, ще струва 2 лв, няма как да 
го пуснем безплатно в търговски обекти, но пък няма 
повече да закъсняваме с пощенски доставки, да го 
пускаме в месеца след текущия и т.н. И всеки ще може 
да го намери лесно.

Лятоска, три двойни броя - Май/Април, Юни/Юли 
и Август/Септември. После пак всеки месец. 

Иначе, редовните количества стратегии и в този  
брой, малко за WSOP 2009, повечко за PokerNews Cup 
Alipine 2009 и какво да ви разправям,  страниците са 
пред вас. 

Аз мисля да поиграя повечко покер, че нямах  
такава възможност в последните месеци, че става 
топло и ще се играе и на живо. Я Наско какви ги 
върши насам натам. Трябва стигаме ей. Трябва да го 
стигаме, ей.

очакваме ви на Златните тия дни и се гответе за  
много забавления там. Няма да бичим само покер, я.

№ 7, Април/Май 2009
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Poker
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специални PokerNews турнири 
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BG.PokerNews.Com
Най-доброто място  
в мрежата за:

Онлайн покер бонуси
безплатни турнири за класиране 
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стратегически съвети за 
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✔

✔

✔

В началото ан новата година PokerNews придоби водещата покер борса 

ChipmeUp. Борсата позволява на играчи от цял свят да купуват и продават 

дялове от своите онлайн и офлайн покер турнири. За повече информация 

посетете www.pokernews.chipmeup.com. От този месец страницата е 

достъпна и на Български език.

Какво ново в bg.pokernews.com?

ново

най-добрите депозит бонуси

промоции



нОвО прОучване на счеТОвОДнаТа къща PriCEwaTErhousECooPErs усТанОви, че сащ 
МОже Да спечели значиТелнО, в случай че преразглеДа Актa, зАбрАнявАщ хАзАртА по 
интернет от 2006 г. ТОва МОже Да сТане чрез налагане на регулации и ДанъчнО Облагане 
на ДейнОсТТа, каТО спОреД PriCEwaTErhousECooPErs, пО ТОзи начин ДържаваТа би МОгла 
Да реализира прихОДи в разМер на приблизиТелнО 52 МилиарДа ДОлара през слеДващиТе 
ДесеТ гОДини.

Любопитно е, че сумата от $52 млрд. представлява значително повишаване в оценката на счетоводната компания, 
в сравнение с констатацията на предишното проучване, проведено в края на 2007 г. Тогавашният резултат беше 
използван като аргумент в подкрепа на предложените регулативни мерки, чрез т.нар. Акт на регулация и данъчно 
облагане на хазарта по интернет от 2008 г., предложен от републиканеца Джим Макдермът, под формата на 
приложение към Акта по ограничаване на незаконния интернет хазарт (известен под абревиатурата UIGEA), 
атакуващ Акта на засилена регулация на интернет хазарта (IGREA), защитаван от Барни Франк. Първоначалното 
проучване на PriceWaterhouseCoopers установи приблизително $42,8 млрд. възможни приходи за период от 10 години, 
ако хазартът по интернет бъде легализиран и поставен под регулативен данъчен режим във всичките петдесет щата. 

от името на Инициативата за безопасен и сигурен интернет хазарт, Джефри Сандмън даде изявление пред Ройтерс, 
в което споделя за допълнителни проучвания, въз основа на които се е достигнало до извода, че въпреки въвеждането 
на UIGEA като закон, онлайн хазарта се е увеличил на територията на САщ. Този продължаващ растеж доказва 
необходимостта от преоценка от страна на Правителството, заявява Сандмън. „Има крещяща нужда от въвеждането на 
регулаторна система, която да защитава интересите на американските потребители.”, казва Сандмън, като добавя ”Точно 
в момента се намираме в дивия запад.”

Също като през 2007 г., извършеното наскоро проучване от PricewaterhouseCoopers беше поръчано от UC Group, 
компания за извършване на плащания по интернет, която определено има интерес от евентуално узаконяване на 
интернет хазарта. Други поддръжници на легализирането изтъкват аргумента, че проучването, наред с растящата 
нужда на САщ от допълнителни приходи, която последва подписването на Американския акт за възстановяване 
и реинвестиране от 2009 г., ще насърчи законодателните органи да се възползват от изгодната възможност, която 
предоставя тази нова сфера на облагане.

През Февруари, републиканския говорител Барни Франк, председател на Парламентарната комисия по финансовите 
дела, обяви намерението на членове на конгреса в близко бъдеще да „възстановят легалността, чрез отмяна на UIGEA.” 
очаква се проектозаконът на Б. Франк да бъде внесен в Парламента по някое време този месец. Не се знае обаче дали 
ще бъдат приложени и други документи като IGRTEA от 2008 на Макдермът.

BG.PokerNews.com

ПроучваНЕ ПоКаза, чЕ хазарТъТ 
По ИНТЕрНЕТ можЕ да доНЕСЕ 

до $52 мИлИарда 
ПрИходИ за СаЩ 

ПрЕз СлЕдваЩоТо 
дЕСЕТИлЕТИЕ

Европейската комисия 
отхвърли варианта за 
уеднаквен онлайн хазарт 
в неуравновесено гласуване миналия вторник 

в Страсбург, Франция, Членовете на европейския 
парламент безсърдечно отхвърлиха идеята за 
създаване на Уеднаквен европейски пазар за 
онлайн хазарта. Гласувалите — 544 за, 36 против 
и 66 въздържали се — приеха равнодушно 
доклада, представен пред парламента от Датската 
социалистка кристел Шалдемозе. Нейният 
доклад хвърля неясен поглед върху онлайн 
хазарта, заявявайки, че "осигурява увеличени 
възможности за практикуване на корупция." Той 
призовава страните от еС да наложат единни 
мерки за безопасност, като възрастовите граници 
и ограничения за реклама - като оставя отделните 
страни-членки да решават в каква степен да 
отворят своите пазари за онлайн игри. 

Малцинството отхвърлили доклада твърдят, 
че онлайн хазартът трябва да се регулира като 
всяка друга икономическа дейност, което би 
означавало, че следва да се прилагат вътрешните 
правила за защита на свободата на предоставяне 
на услуги. Те също заявяват, че вдигането на 
много врява около опасностите от онлайн 
хазарта „са за все още недоказани неща”. Според 
клайв Хоксууд, Главен изпълнителен директор 
на Асоциацията за отдалечен Хазарт, решението 
на европейския парламент „беше повече за 
защитата на статуквото... а не на целостта на 
онлайн хазарта, каквото беше значението на 
реалната цел." 

Франция се приближава към
легализиране на онлайн хазарта 
Франция се движи напред с плана си да 

отвори свой държавно контролиран пазар на 
онлайн игри. Наскоро, френският Бюджетен 

мЕждуНародНИ 
ПоКЕр НовИНИ

Министър, ерик воерт, разкри нова програма, 
която позволява на онлайн операторите да 
наддават за Френски хазартен лиценз за спортни 
залози и покер. Беше потвърдено също, че според 
плана, онлайн покерът ще се облага с данък от 
два процента, а онлайн спортните залагания и 
състезанията с коне, със 7,5%. Законопроектът, 
който е планиран за разглеждане преди лятната 
ваканция, ще бъде изработен от регулаторен 
орган за възлагане на лицензии, с цел да се 
определят насоки за защита от потенциални 
измами и „непълнолетен" хазарт. Ако бъде 
одобрен, промените вероятно ще бъдат приети 
по някое време през 2010 година. 

Израел блокира покер 
събитията на живо 
Няма да има никакви Тексас Холдем турнири 

в Израел тази година освен, ако Израелската 
полиция няма нещо друго, което да каже 
по въпроса. официалните лица в страната 
забраниха на Израелската Покер Асоциация 
(IPA) да проведе годишния си шампионат в Тел 
Авив. Турнирът, който според IPA се провежда 
с много стриктни правила, привлече повече 
от 600 участника миналата година, за общ 
награден фонд от $290,000 USD. На базата на 
решението взето от Магистратския съд през 
Юни 2008, обаче, Израелската полиция отстоява 
позицията си, че Тексас Холдем е главно игра на 
късмет и следователно е нелегална. в момента, 
от IPA апелират срещу тази забрана. в апела 
си, IPA цитира професора по математика от 
Университета в Тел Авив, ехуд Лерер, който 
поставя на преден план аргумента, че играчите 
трябва да имат стратегия и да изчисляват 
шансовете си, като необходима част от 
участването в турнир по Тексас Холдем. 

BG.PokerNews.com
PN PN

НОВИНИ  a
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Сред многото професионални играчи на  
Full Tilt свързани с проекта, са крис Фъргюсън, 
Фил Айви, Хауърд Ледерер, Дженифър Харман, 
ерик Линдгрен, ерик Сайдел, Анди Блох, Фил 
Гордън, Джон Джуанда, Майк Матюсоу, Гас Хансен, 
Алън канингам и Патрик Антониус. Други про 
играчи и приятели на Full Tilt са също част от 
"преподавателите" в Академията, като по този начин 
се осигурява изобилие от качествено съдържание. 
Тези, които се присъединят към Академията като 
членове, ще имат пълен достъп до всичко, което 
сайтът предлага, като разбира се онези, които вече 
разполагат със сметка в сайта на Full Tilt Poker, 
могат (и трябва) да я използват за влизане в сайта 
на академията. 

Секцията "Уроци" включва видео 
инструкции, в които професионалистите 
показват различни сценарии от 
онлайн и от играта на живо, като 
към тях допълнително са добавени 
интерактивни въпросници, за да се 
помогне на студентите да прилагат 
наученото. "Предизвикателства" дават 
още една възможност на учениците 
използват съветите на про играчите в 
ситуации с реални пари. 

Про Подкаст пък ще бъдат дневни 
обновления и ще дават допълнителни 
инструкции. 

"Философията на Full Tilt винаги 
е била изградена около това да 
се счупят бариерите между така 
наречените "звездни" про играчи и 
останалата част от покер общността", 
казва най-добре продаваният покер 
автор и Full Tilt про Фил Гордън. "Full 
Tilt Poker Academy продължава тази 
традиция и съчетава обучението с 

Full TilT Poker СТарТИра ПоКЕр 
аКадЕмИя

Full Tilt Poker ДОбави най-нОваТа си разрабОТка къМ все пОвече увеличаващиТе се сайТОве 
за Онлайн пОкер Обучение. в сайТа на Full TilT PokEr aCadEMy ще наМериТе гОляМ списък 
ОТ прО играчи, кОиТО ще ОсигуряваТ разнООбразнО съДържание, включващО виДеО клипОве, 
въпрОсници и преДизвикаТелсТва, ОТ кОиТО най-ДОбре преДсТавящиТе се сТуДенТи ще МОгаТ 
Да печеляТ награДи. 

развлечението, за покер играчите на всички нива." 
Членовете на Full Tilt Poker Academy ще могат 

да персонализират изгледа на страницата според 
това, което искат да виждат, като освен това сайтът 
е достъпен на 19 различни езика. всичко за тази 
новост на Full Tilt може да намерите на сайта на 
Академията, където ще откриете чудесни материали, 
които в момента се предлагат безплатно за 
преглеждане, като това ще бъде само за определено 
време. 

Присъединете се към FTP сега, като свалите Full 
Tilt Poker през BG.PokerNews.com и си отворите 
сметка, като използвате бонус код BGPKRNEWS. 

BG.PokerNews.com

Джони Лоден става първият норвежки играч в отбора на PokerStars

В края на март, PokerStars обяви подписването на договор с професионалния играч Джони 

Лоден, правейки го първия норвежец в отбора на най-голямата покер зала в света. Подписването 

идва като завършек на една страхотна година за 24-годишния жител на Йорпеланд, в която се 

отличават 17-ото му място на EPT Grand Finale в Монте Карло през миналия април и 11-ото място от 

WSOPE в Лондон през есента на 2008. Тези представяния, наред с още няколко значителни печалби, 

заслужено дадоха на Лоден през Януари титлата ‘Най-добър норвежки играч’.

„Това, че PokerStars подписа с Джони Лоден е чудесно както за залата, така и за цялото покер 

общество в Норвегия”, казва ентусиазираният Томас Уднес, маркетингов мениджър на PokerStars.

com за Норвегия. „От 2004 година насам Джони играе на наистина високо ниво”, добавя Уднес, 

отбелязвайки още, че „тъй като е първият норвежец в отбора на PokerStars, нормално е Джони да 

получи титлата”.

От няколко години Лоден е много успешен интернет играч, като вече има и натрупани повече от 

половин милион долара от турнири на живо. Първият си по-сериозен успех постига още през 2004, по 

време на St. Maarten Open, а по-голямата част от печалбите си е реализирал в рамките на последните 12 

месеца. Лоден е редовен участник в EPT, като за последните три години достига осем пъти до парите.

Обявяването на сключения с Лоден контракт идва точно навреме за Norwegian Poker Championships, 

които започнаха в края на Март в Нотингам. От там Джони заминава за Сан Ремо, където ще участва в 

European Poker Tour събитието през Април, преди да отпътува за Монте Карло, където ще се проведе 

финала на петия сезон на EPT.

Мартин Харис

Песен с думата покер в заглавието на върха в UK

Покерът има потенциал за много по-силно развитие 

в UK през тази година, защото не минава и седмица без 

някое сериозно събитие да получи подобаващо медийно 

отразяване. Дали е Роби Уилямс, забелязан да играе карти 

в Лондон, Ванеса Русо по бикини, интервю с FullFlush по 

Radio 1 или това, че Андрю 'Paperboy' Фелдман е станал 

милионер, покерът редовно и приятелски изпълва 

медийното пространство.

Едно от „интересните покер произведения” появили 

се наскоро е излизането на втори сингъл номер 

1 от соло певицата Lady Gaga, като парчето 

носи заглавието 'Poker Face'. В песента се 

използва прилично количество покер 

терминология (с досадна рап секция 

по средата), но за съжаление 

това не ни дава някакво 

особено просветление как 

да печелим с Асо и Поп. 

Нищо чудно обаче, някоя от 

големите онлайн покер зали да 

предложи на Lady Gaga участие 

на Световното по покер тази 

година......
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Програмата на 2009 Asian Poker Tour Macau е разширена

Организаторите на asian Poker Tour обявиха, че са получили правителствено разрешение да увеличат предложенията, 
които ще предоставят на играчите по време на aPT Macau. в резултат на това, предстоящото събитие ще продължи не както 
беше до сега – 6 дена, а цели 12, и ще носи ново наименование – asian Poker Tour Macau Festival. Galaxy starworld hotel and 
Casino ще е домакинът на турнирите, които ще се проведат между 12 и 23 август.

фестивалът ще включва кеш игри с високи лимити, snG турнири, както и различни подгряващи събития, които още не са 
обявени. за момента се знае само, че главното събитие ще се проведе между 19 и 23 август. играчите ще бъдат разделени в 
три групи, всяка от които ще стартира ‘Ден 1’ самостоятелно. входът за събитието ще бъде $4,300 ($4,000+300), и ще станем 
свидетели и на т.нар. "high rollers event". въпреки че все още не е оформена структурата му, организаторите обещават, че 
входната такса ще бъде доста по-голяма от миналогодишната. пътуващият турнирен директор Мат севидж и тази година ще 
се грижи за организацията и провеждането на самите турнири.

главното събитие на ‘2008 aPT Macau’ беше спечелено от 20-годишния руснак евгений Тимошенко, който успя да стигне 
до наградата от $500,000 за първото си място, надделявайки във внушителната надпревара със силната международна 
конкуренция, сред която се отличаваха имена като Дойл брансън, Джони чен, Джон Джуанда, хък сийд, Джак биниън, лиз 
лиу, Тод брансън, кени Тран, и няколко бъдещи членове на т.нар. „покер пакт” – нам ли, куин До, Джей си Тран, стив сунг, 
Дейвид ‘Chino’ рийм и куанг со ли. Освен силното азиатско присъствие, над 40 държави бяха представени от свои играчи по 
време на aPT Macau.

според крис паркър, изпълнителен директор на aPT, „asian Poker Tour Macau Festival ще предлага изключително атрактивна 
програма от странични събития, каквато никога до сега не е имало в азия. ще включим няколко нови формата, които съм 
сигурен, че ще събудят любопитството на покер ентусиастите от всички нива. вярваме, че покер фестивалът ни ще затвърди 
Макау като изключително значимо събитие за покер играта в световен мащаб”.

повече информация за asian Poker Tour можете да откриете на www.asianpt.com.
Хейли Хинце

PN

ФлорИда обмИСля
лЕГалИзИраНЕТо На ПоКЕра бЕз лИмИТ

П 
 
 
онастоящем законите във Флорида 

лимитират максималния вход в покер игрите 
до $100, което е своеобразна анатема за много 
от играчите. Те се оплакват, че по този начин 
уменията остават на заден план и се поощрява 
комарджийството. Играчите, които никога не 
могат да загубят прекалено много в каквато и да е 
ръка, са много по-склонни да рискуват всичките 
си чипове в посредствени ситуации. Според 
професионалния играч и жител на Флорида, 
ванеса Русо, опитните играчи „не разполагат с 
достатъчно чипове пред себе си, за да отиграят 
необходимите залози и рейзове за реализиране 
на игра, базирана на уменията.”

Настоящото предложение също така 
повишава лимитите на турнирните входове, 
които в момента са закотвени на няколко 
стотин долара, с цел да се привлекат големи 
телевизионни турнири във Флорида. По-
рано хора, занимаващи се с организиране 
на турнири са имали желанието да проведат 
голямо събитие в Seminole Hard Rock Hotel and 
Casino, но се отдръпнали поради ограничената 
такса за вход.

освен отварянето на щатския пазар към 
покера, Сенатът планира да намали минималната 
възраст за участие в хазартни игри до 18 години. 
освен това има идея да разреши на курортите 
Семинол да предлагат игрите крабс и Рулетка, 
превръщайки ги в пълнофункционални казина. 
Изчисленията сочат, че увеличението на доходите на 

акО нОвОТО преДлОжение, внесенО в сенаТа на 
флОриДа бъДе ОДОбренО, скОрО ще МОже Да се играе 
исТински пОкер в курОрТа сеМинОл Трайб, какТО и 
в МнОжесТвО Други МесТа на ТериТОрияТа на щаТа, 
преДвиДени за залагане и хазарТни игри. МиналаТа 
сеДМица сенаТъТ разкри Мащабен нОв план за 
либерализиране на хазарТниТе закОни във флОриДа. 
целТа е Да се увеличаТ прихОДиТе ОТ Данъци и 
превръщанеТО на слънчевия щаТ в гОляМа игрална 
ДесТинация.

щата, в случай че тези мерки се въведат, може да бъде 
в рамките на един милиард долара годишно. Това 
е значителна сума, като се има предвид огромният 
дефицит на Флорида в размер на $6 милиарда.

Докато Губернаторът Чарли крайст огласява 
своята подкрепа и призовава към приемането на 
промените, тази идея среща остра съпротива от 
страна на някои членове на Сената. към момента 
има внесен проектозакон, предназначен да премахне 
хазартната дейност от Флорида. в него е залегнала 
идеята не само да се запазят ограниченията, но да се 
закрият всички места на територията на Семинол, в 
които се играят карти. Финансовите реалности обаче 
може да подтикнат законодателя да приеме плана 
за разширение, тъй като всички усещат крещящата 
нужда от допълнителни доходи за щата, без това да 
се отразява на данъците. Ако проектозаконът мине, 
според Уил Херера „във Флорида ще се получи покер 
експлозия!” Мениджърът на покер залата Марди 
Грас не се съмнява в положителния ефект върху 
хазартната дейност, който ще се прояви в следствие 
на премахнатите ограничения.
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днешно време е обект на сериозен 
дебат в множество съдилища. 
втората разказва пример за онези 
опасни покер игри на параходите, 
които Твен отбягвал. Последната 
е една аналогия, демонстрираща 
схващането, че в играта става 
въпрос за нещо повече от картите, 
които получават играещите.

„Уменията срещу
 късмета” (1870)
Тази кратка история не е 

конкретно за покера, но има общо 
с една тема, която интригува 
много от покер играчите в днешно 
време. Разказът започва с думите 
„Многоуваж. Г-н. к.....”, които ни 
подсещат за едно съдебно дело в 
кентъки, заведено срещу „дузина 
момчета”, които били заловени да 
играят карти на пари. Тъй като 
„законът е изключително строг 
по отношение на това, което се 
определя като ‘игри на късмета’ ”, 
групата е осъдена за извършване 
на престъпление. Звучи ли ви 
познато?

Момчетата са спипани да 
играят “Seven-up”, или “Old 
Sledge” – популярна игра на карти 
през XIX в., известна още под 
названията “All fours”, “High Low 
Jack” и “Pitch”. Същата игра играят 
Херцога и Дофина в „Хъкълбери 
Фин”, като залагат по 5 цента на 
раздаване. Играта представлява 
надхитряне на противника, като 
в началото на всяко раздаване се 
определя коз. отделните карти 
носят различен брой точки. Те се 
смятат в края на играта, като така 
се определя победителят. 

Говори се, че адвокатът на 
момчетата, Джим Стъргс, се 
ползвал със стабилна репутация 
по това време. в началото на 
историята изглеждало, че ще 
загуби това дело – хлапетата са 
хванати „в крачка” и не е имало 
начин да се отрече, че те са играели 
карти, залагайки пари. Така или 
иначе, „след няколко безсънни 
нощи”, Стъргс най-накрая достига 

Марк 
Твен

в пОкер ОбщесТвОТО ОТДавна се знае, че гОлеМияТ аМерикански 
писаТел, хуМОрисТ и журналисТ Марк Твен, е бил сТрасТен пОкер 
играч. слухОвеТе гласяТ, че ТОй е научил играТа Още каТО МОМче в 
щаТа Мисисипи, а кОгаТО пОрасТва, приДОбива славаТа на ТруДен 
прОТивник в 5-draw пОкера.

С 
 
 
амюел Ленхорн 

клемънс (по-известен под 
псевдонима Марк Твен) е роден 
през 1835 в Мисури. Семейството 
му се премества в Ханибал, градче 
по поречието на река Мисисипи, 
още докато е бил дете. като 
тийнейджър Самюел работи в 
местния вестник, който се издава 
от брат му. След смъртта на баща 
им през 1847, младия клемънс се 
установява на север, в град Ню 
йорк, където се прехранва като 
печатарски работник. Няколко 
години по-късно се прибира в 
Мисури и започва работа като 
лоцман на параход (бел. ред.: от 
този период датира и прякора 
му – „Mark twain!” е бил изразът, 
с който екипажът е информирал 
капитана и лоцманите, че нивото 
на реката става застрашително 
ниско за сигурността на 
кораба.) По това време избухва 
гражданската война, в чийто 
край писателя създава едни от 
шедьоврите на американската 
литература, сред които Том Сойер 
(1876), Принцът и просякът 
(1881), Хъкълбери Фин (1884), 
Един янки в двора на Крал Артур 
(1889), и много други.

Твен често играел покер 
по време на множеството си 
плавания като помощник 
кормчия. въпреки влечението 
му към играта, той никога не се 
замесвал с многото мошеници, 
които ограбвали наивните 
туристи по корабите, дръзнали 
да се „отпуснат” с малко покер 
по време на дългите плавания. 
в статия, която се появява на 
9 Септември 1912 в „Ню йорк 
Таймс” (няколко години след 
смъртта на Марк Твен), е поместен 
цитат от спомените на Уилям 
Х. Дейвис – колега на Твен от 
времето на параходите: „Марк 
никога не седна да играе срещу 
тия обирджии по корабите... По 

това време бяха толкова много – 
имаше ги на всеки кораб. Марк 
обичаше малките игри на покер 
както всички нас, но винаги беше 
внимателен срещу кого играе.”

в своите работи, Твен 
представя покера като игра на 
уменията, която дава много добро 
поле за изява на личните качества 
и способности на играчите, 
били те морални, социални или 

интелектуални. 
С доза хумор, 
Твен определя 
играта като 
необходима за 
благосъстоянието 
на Америка, 
споменавайки 
с известно 
съжаление как 
„...малко неща 
в нашата страна 
биват така 
пренебрегвани 
като покера. Това 
е непростимо.” 
Този често цитиран 

пасаж, който се появява и в 
книгата на Мърл Джонсън – 
Библиография на Марк Твен – 
продължава така:

„Представителите на висшето 
общество знаят прекалено малко 
за него (покера). от време на 
време се срещат посланици, които 
имат общи познания за играта, 
но невежеството на голяма част 
от хората е страшно. Защо? Аз 
познавах духовници, добри 
хора, чистосърдечни, либерални, 
откровени и така нататък, които 
не знаеха дори значението на 
думата ‘флъш’. Това е достатъчно 
да накара някого да се срамува от 
другите.”

в произведенията му често 
се появяват препратки към 
покера и към играта на карти, 
потвърждаващи интереса на 
автора към тях. ще споменем три. 
Първата представлява съвсем 
уместен коментар на въпроса за 
„уменията срещу късмета”, който в 

ПреДСтАвитеЛите  
нА виСшето 

общеСтво знАят 
ПрекАЛено  

МАЛко зА него 
(ПокерА). от  

вреМе нА вреМе  
Се СрещАт 

ПоСЛАници, 
които иМАт 

общи ПознАния 
зА игрАтА, но 

невежеСтвото  
нА гоЛяМА чАСт  

от ХорАтА е 
СтрАшно.  

зАщо?



Мартин ХАриС
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до защитната теза.
вместо да оспорва фактите 

по делото, той решава да 
включи в пледоарията си 
идеята, че Old Sledge не е игра на 
късмета. Съдията и останалите 
присъстващи на делото биват 
описвани как се усмихват 
снизходително, докато слушат 
странната стратегия на адвоката. 
Прокурорът веднага се опитал 
„да го направи за посмешище 
пред другите”, но Стъргс останал 
непоколебим. Той прехвърлил 
бремето на съда, който сега 
трябвало да докаже, че онова, 
което момчетата са играели, е 
било игра на шанса.

в делото били призовани 
няколко свещеници, които 
потвърдили, че Old Sledge не 
е нищо друго, освен игра на 
късмета. в отговор Стъргс 
възкликнал „Аз пък я наричам 
игра на уменията!” За да подкрепи 
позициите си, Стъргс довел 
своите свидетели, всеки от които 
заявил, че Old Sledge не може да 
се разглежда като нещо, в което 
се разчита само и единствено на 
късмета. Те добавили, че за да 
се спечели в играта се изискват 
определени знания и умения.

Съдията „се почеса по главата 
и после каза, че няма начин да 
се стигне до решение, защото 
колкото и хора да дойдат в съда, за 
да защитят едната теза, толкова ще 
се намерят да подкрепят другата.” 
Несигурен как да продължи, 
той позволил на защитника да 
предложи начин, по който да се 
разреши дилемата.

„Назначете два отделни състава 
от съдебни заседатели, всеки от 
по шестима души. единият ще 
подкрепя късмета, а другият – 
уменията”, отговорил той. „С 
други думи, изберете шестима, 
които вярват, че Old Sledge зависи 
от късмета, и още шестима, според 
които е „игра на уменията”. Дайте 
им свещи и няколко тестета карти, 
пратете ги в заседателната зала и 

‘късметлиите’ не спечелил игра” 
и „всичките били разорени, а 
‘умеещите’ прибрали парите.” ето 
защо съдът заявил, че „теорията 
за късмета в играта Seven-up 
е абсолютно несъстоятелна и 
вредна, защото тя е причина за 
неизмеримо страдание и парични 
загуби, които понася всеки, която 
вярва в тази глупост.” Историята 
свършва с това, че никой Old 
Sledge играч на територията 
на кентъки, не може да бъде 
преследван и наказван задето 
играе игра на късмета, защото 
делото доказало, че това е „игра 
на уменията”. (Да можехме и в 
истинския живот да направим 
такова публично разискване.)

Живот по Мисисипи
(1883)
Спомените на Твен за времето, 

прекарано като лоцман на 
параход, съдържат множество 
разкази и приключения доста, 
от които поукрасени, за това и 
границата между реалността и 
фантастиката на места се размива. 
Така или иначе, всичко е базирано 
на действителни преживявания. 
веднъж един пътник, професор 
в колеж, разказал на Твен една 
интригуваща случка. в историята 
се разказва за покер игра, на която 
професорът станал свидетел, 
докато пътувал в чужбина с друг 
параход.

„Дърдоренето на Професора” 
(както се казва самата глава в 
мемоарите) започва с разказ на 
пътника как отдавна, още преди да 
стане учител, по времето, когато 
се е занимавал със замерване 
на площи, той срещнал по пътя 
си младеж на име Джон Бокъс. 
Докато пътували, двамата 
започнали да се опознават, Бокъс 
се представил за скотовъдец и 
неуспешно се опитал да въвлече 
своя нов познайник в нечестна 
сделка, в която инспекторът 
трябвало да му отпусне безплатна 
земя. Докато се опитвал да 
направи сделката, той споделил 
с професора за тайното си 
богатство - $10,000 в злато.

По-късно младежът се 
замесил с група покер играчи. 
„Той играеше комар”, разказва 
професорът. „...а което е дори по-
лошо, беше употребил немалко 
шампанско и ефектите бяха 
започнали да си проличават.” 
Професорът обезумял от 
факта, че комарджиите се 
възползвали от приятеля му 
толкова безмилостно, което 
описал с думите: „това беше най-
болезнената нощ в живота ми.”

кулминацията на историята 
дошла с последната ръка от 
играта на 5 draw покер, която 
играели тогава. в нея били 

изчакайте да видите резултата!”
Дванадесетимата отишли да 

играят. По някое време единият 
от свещениците, които по-рано 
подкрепяли тезата за късмета, 
изпратил човек да заеме малка 
сума от негов приятел. Няколко 
часа по-късно, друг от Божиите 
наместници направил същото. 
в крайна сметка, всичките 
духовници и богослужители 
били принудени да вземат назаем 
пари, за да си изплатят загубеното 
на карти. Играта завършила 
и съдът произнесъл своята 
присъда. Тя, разбира се, гласяла, 
че Old Sledge е „игра на уменията”, 
която не зависи от късмета. 
Така се случило, че „никой от 

замесени Бокъс и един от 
безскрупулните комарджии – 
Джак Уили. Двамата направили 
серия от последователни залози, 
а „жълтата пирамида” от златни 
монети ставала „по-висока и по-
висока”, докато накрая „всяко 
парче злато на масата било 
заложено”. „какво имаш, хей?”, 
попитал Бокъс, а отговорът бил 
„каре попове, малоумен идиот 
такъв!”. „Аз съм с четири аса, 
шибаняко!”, извикал Бокъс с 
вече извадените си револвери. 
После добавил: „Аз самият съм 
професионален картоиграч, и през 
цялото пътуване ви наблюдавам, 
некадърни глупаци!”

Професорът завършва разказа 
си, обяснявайки как единият 
от тримата комарджии, с които 
Бокъс играел, бил в комбина с 
него. Така спечелил скалъпената 
съдбоносна ръка, но „Според 
уговорката, която онзи имаше 
с двете жертви на Бокъс, той 
трябваше да получи четири дами, 
а не четири аса.”, казва професорът, 
като добавя, че младежът не е 
бил никакъв скотовъдец. всичко 
било само част от големия план. 
Изглежда, че Марк Твен е имал 
доста добри причини да отбягва 
този тип убийствени игри.

Един янки в двора на 
Крал Артур (1889)
Намираме кратка препратка 

към покера в текста на „Един 
янки в двора на Крал Артур” – 
една от късните творби на Твен, 
характеризираща се с мрачната 
си сатира. в нея героят, „Янки-
то” (чието име, Ханк Морган, 
научаваме в края), пътува назад 
във времето – от Нова Англия 
през XIX в., чак до шести век, 
където се среща с крал Артур и 
приближените му.

към края на новелата нашият 
янки влиза в съдбоносен дуел 
със сър Сагамор ле Дезиро, 
който завършва, когато Морган 
застрелва Сагамор с револвер. 
един притежател на огнестрелно 
оръжие определено би имал 
доста голямо предимство срещу 
когото и да било през ранното 
средновековие. След това той 
предизвикал 500 рицари да се бият 
с него, като заявил, че те ще бъдат 
„Унищожени! До крак!” Тук Твен 
използва аналогия с покера, за да 
обясни реалната стратегия на своя 
герой:

„Това беше ‘блъф’, ще знаете. 
Със същата увереност някой би 
заложил сто пъти ръката си, без 
дори да я погледне. Четиридесет и 
девет пъти от петдесет никой няма 
да се осмели да плати, и той ще 
прибира чиповете.” За съжаление 
на Морган рицарите „го хванали, 
че блъфира” и се втурнали срещу 
него. След като убил няколко от 
тях, останалите се предали пред 
силата на „магическия” янки, 
като не знаели, че амунициите 
му са ограничени. Това бяха 
само малка част от многото 
препратки към покера и картите, 
които могат да бъдат намерени в 
творбите на Марк Твен. Съвсем 
в реда на нещата е Марк Твен, 
наблюдателният коментатор на 
американската култура, да отдели 
време на един от най-ценните 
за американците периоди от 
историята на страната.

в СвоИТе РАБоТИ, ТвЕН ПрЕдСТавя 
ПоКЕра КаТо ИГра На 

умЕНИяТа, коЯТо ДАвА МНоГо 

ДоБРо ПоЛе ЗА ИЗЯвА НА лИчНИТЕ 
КачЕСТва И СПоСобНоСТИ На 

ИГрачИТЕ, БИЛИ Те МоРАЛНИ, СоцИАЛНИ 

ИЛИ ИНТеЛекТУАЛНИ.

PN
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ПОКЕР И ПОП КуЛТуРА



в 
 
 
сичко това се случи между 21-28 март тази 

година, а мястото е прекрасният австрийски курорт 
Saalbach-Hinterglemm . Никой не игра покер на ски 
пистите, разбира се, защото домакин на събитието 
беше истински луксозният Alpine Palace комплекс. 
Думите не са мои, не можах да се насладя на тази 
красота, но нашите български момчета, които се 
класираха за участие в покер PokerNews Cup Alpine 
фестивала в Алпите, не скриха удовлетворението си 
от обстановката, организацията, 
покер игрите, гостоприемството 
и приятните емоции в тази 
снежнобяла феерия.

Но нали става дума за покер, 
да видим какво се случи в Alpine 
Palace Hotel and Card Casino в 
Saalbach-Hinterglemm. 

PokerNews Cup Alpine 
включваше общо 7 покер 
събития в своята програма, 
повечето с изключително 
приемливи входни такси от 
около €100. Не липсваше и high-
roller предизвикателство (€5,000 
Oмаха), а основното събитие с вход €1500 привлече 
общо 139 играчи. Между тях бяха и нашите 
български момчета, начело с Георги от екипа на 
Покернюз България. С него бяха влиян Петлешков, 
владислав Бакалов и йордан Митренцов. жоро и 
вилян буквално ни заляха с „блогови” изпълнения 
по време на турнира и в нашия форум гъмжеше от 
техните „вкусотии”. 

Мястото е невероятно, организацията на 
най-високо ниво и с про играчите участващи в 

събитието, нашите момчета бяха във възторг от 
всичко, което се случва там. кеш игри с основателя 
на EPT, Джон Дюти и топ про играчите Марсел 
Луске, Дейвид Сааб и Марк вос, забавления, ски, 
много снимки и в компанията на невероятния Tony 
G, миговете прекавани в Alpine Palace със сигурност 
ще останат в съзнанието им за дълго. Или поне до 
следващата година. 

Главният турнир бе „дирижиран” от Томас 
Ламач, който игра същата роля по време на 
BALKANPOKERNEWS CHALLENGE 2008, и той 
бе виновникът за алпийското присъствие на 

спечелилата съвсем наскоро 
EPT Дортмунд, Сандра Нойос. 
влади Бакалов намери начин 
да открадне един момент и във 
форума цъфна негова снимка с 
усмихнатата Сандра. винаги е 
приятно да бъдеш в компанията 
на такава жена, стигнала до най-
високите покер върхове и то на 
такава млада възраст. 

Миналогодишният 
победител в PokerNews Cup в 
Залцбург, ерик колман беше 
на линия за играта и дори успя 
да отстрани седящия до него 

в Главния турнир Tony G. ерик отпадна малко по-
късно на свой ред и не успя да повтори успеха от 
миналата година. Full tilt про играчът разбира се 
не странеше от кеш игрите, които според вилян и 
Данчо са били доста приятни и доходни. 

Марсел Луске игра добре в първия ден на 
Главния турнир и си осигуря място в челото 
за продължението на играта на следващия ден. 
Лив Бории направи последните ръце от играта в 
първия ден на турнира интересни за своите колеги 

на масата, с няколко големи скока нагоре надолу, 
при един от които влади Бакалов мисли няколко 
минути преди да плати all-in, с което успя да се 
удвои и да остане в играта. 

Мога да си продължавам така с „кой какво 
направил”, но вероятно ще ви бъде много по-
интересно да прочетето какво написа вилян една 
вечер. Доста интересни случки и разбира се не без 
участието на нашите. И така, ето какво разказа 
вилян:

„Привет на всички. 
вече ми е малко по-добре, така че съм склонен 

да напиша някой друг ред, белким убиете скуката 
и преживеете някой бедбийт. Значи предната 
вечер, след омахата, доволно си релаксирахме в 
СПА центъра, та след това решихме да се мушнем 
всичките на кеша, понеже до сега играех само 
аз, една вечер и жорето се включи, та да видят 
и другите що за донкове се подвизават там. е, 
отидохме тримата, седнахме Данчо и аз на една 
масичка 1/2 холдем. останалите играчи бяха доста 
стегнати и трябваше да седнем ние двамата, за 
да разнообразим играта. веднага започнаха да 
валят предложеня за ре-страдъл до 32 с опция, 
игра със 7-2, както и много други начини, с които 
евентуално да ги накараме да се поотпуснат малко. 
взехме по няколко пота и вече имахме достатъчно 
„донк” имидж, за да ги ударим с някоя добра ръка. 
Не щеш ли, в това време в кард казиното влизат 
Джон Дюти, Дейвид Сааб и Марсел Луске. С Данчо 
веднага се спогледахме и ми стана ясно, че и той 
мислеше същото, което и аз. Само изчакахме да 
седнат на маса, за да се преместим при тях. Аз бях 
напред предните вечери, така че щях да отговоря 
на лимит до 10/20. За наше успокоение те обявиха 
фън игричка на 1/2 омаха и 2/5 холдем с ротация. 
И на двамата ни беше ясно, че гореспоменатите 
ще се забавляват, така че с малко добър късмет 
можеше и да останем напред за вечерта. Разбира се, 
главното беше да поиграем и да се позабавляваме с 
протата, понеже друга такава възможност едва ли 
скоро щеше да ни се отдаде. още в първите 3-4 ръце 
Дейвид Сааб загуби 2 стака от по 500 евро, но срещу 
Луске и Дюти. След това стана, за да играе табла 

„и аз бях ТаМ, и аз се забавлявах”. Така завършваТ МнОгО ОТ нашиТе любиМи приказки ОТ 
ДеТсТвОТО, и Макар Да не бяхМе часТ ОТ пОслеДнаТа приказка на PokErnEws, ще ви разкажеМ 
с раДОсТ за нея. ДейсТвиеТО не се развива в планинаТа шварцвалД, нО алпиТе заМесТваТ 
съвсеМ успешнО пОпулярнаТа ОТ приказкиТе планина, в нашаТа случка. а случкаТа се казва 
PokErnEws CuP alPinE. герОиТе са МнОгО, забавленияТа Още пОвече и кОйТО не е бил ТаМ, не се 
е наслаДил на безкрайниТе уДОвОлсТвия и пОкер игри.

с някакво местно про. Другите двама останаха на 
масата, като екшън имаше във всяко едно раздаване. 
особено на омахата. 

Имаше доста интересни ръце, но не си ги 
спомням всичките. като цяло те играха към 2 часа, 
не повече. За това време се сборичках към 4 пъти с 
протата, като успях да спечеля 3 от тях. И трите бяха 
на омаха. в първите 2 случая бях със сет аса и сет 
деветки на рейз-рирейзнат пот срещу Луске. единия 
път той имаше сет патенца, а в другия мисля, че 
имаше проекто ръка. Най-интересната ми ръка беше 
пак на омаха, но срещу Джон Дюти. Не си спомням 
как се разви ръката отначало, но в пот от трима 
играчи той заложи пота на ривъра извън позиция на 
борд 2-5-6-Т-Т, Луске хвърли, а аз си плащах разни 
залози до ривъра със 7-7-8-9. Не рейзнах някъде 
измежду улиците, понеже и двамата играеха extra 
loose и не исках да се забърквам до all-in, понеже 
бяхме вече доста надълбоко. както и да е, не ми 
излезе нищо, но се почудих доста какво може да има 
Дюти. Аз не биех нищо в крайна сметка, но реших 
да платя за двата си чифта. Платих и изчаках да си 
покаже картите, за да може да не си ги показвам аз, 
ако (Ако) той има нещо. Той обяви – „Имам фул, 
десетки с петици” - аз понечих да хвърля, но той 
добави – „Не, не, почакай, шегувам се, печелиш”. 
Показах му с какво съм платил, разбира се, малко да 
се направя на играч и всички бая се посмяха. 

Малко преди тази ръка и Данчо му направи 
един „хиро call” с най-нисък чифт. Беше на холдем, 
имаше рейз преди флопа с няколко платили. На 
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PokerNews Cup   Alpine 2009 
– Приказки 
от Алпите 



флопа Данчо си удари петичката, като имаше още 2 
по-високи карти, една от които беше десетка. Търна 
не го помня, но бяха пас, след като на флопа имаше 
залог и плащане. На ривъра дойде поп, Дюти заложи 
55, Данчо мисли малко и го рейзна до 110. Дюти 
почти без да мисли хвана една купчина чипове и 
рейзна с тях, като това означаваше, че иска всички 
чипове на нашето момче. Той мисли доста, на мен 
ми стана ясно, че е с някакви чушки и пак мисли 
за „хиро call”. Накрая му плати и Дюти си хвърли 
картите, а нашия незабавно показа своя „monster 
call”. общо взето протата останаха стресирани, но 
вместо респект, според мен си казваха наум – “Леле, 
колко слаби играчи има в този хотел, сигурно са 
някакви фрийроладжийчета” – поне така ми се 
виждаше в погледите им. 

След това протата отидоха да си почиват, а аз 
останах на масата, но не ми се стоеше, понеже 
останалите бяха редовни на 5/5 омаха и 2/5 холдем 
от предните вечери, така че 
нямах доста голям шанс за добра 
печалба, а и си бях напред към 
един стак. както и да е масата 
се понапълни, аз имах много 
стегнат имидж от 2/5 играта 
предната вечер и се възползвах 
да си блъфиркам за някое друго 
потче. По-късно тряснах един 
с фул на омаха, като на ривъра 
май нямаше какво да ме бие, 
освен да разделиме. Понеже 
имаше два чифта на борда, той 
май си помисли, че е доста малък 
шанса да имам и двете карти от 
чифтовете на масата, и ми плати с някаква ръка, 
която дори и не видях, понеже хвърли. Сигурно 
е имал стрейт, понеже на борда имаше 6-7-9-7-9. 
Накрая финиширах с 2 стака напред и отидох да се 
наспя за главния турнир, за който се бях надъхал 
супер много. 

На следващия ден ненормалното тропане на 
Данчо и владо ме събуди. Бях заспал доста сладко, 
май сънувах нещо хубаво. То си беше хубаво де, 
но мога да го разкажа на друг човек, вас не ви 

засяга много хаха. жорето беше станал по-рано, 
но аз не го бях усетил. Беше си ранко (за мен) – 
към 12:30 местно време. Но се бяхме разбрали да 
ядем някакви небезизвестни, митични хамбургери, 
сервирани в заведението срещу хотела, което, по 
моему, си е най-известното заведение тук, по-
скоро бирария. Предните вечери се събираха вътре 
сума народ и пееха местни песнички и поркаха 
бироци. както и да е, станах, колкото и да ми се 
спеше, понеже тук месото е телешко, а аз умирах 
за свинско, освен това ми се ядяха и пържени 
картофки, та успях да се надъхам да стана малко по-
ранко, за да отида с другите да хапнем. Беше вкусно, 
но времето летеше и се върнахме, за да засядаме на 
масите. Бях се паднал с жорето на една маса и си 
седнахме. 

Първите часове почти нямаше екшън. Мисля, 
че имах дами, но не взех нищо. На масата имаше 
няколко много слаби играчи, за които се светнах 

още от самото начало. За голямо 
щастие на единия му връзваше 
доста и събра стак, в който 
се оглеждах толкова често, че 
чак си мисля, че момчето ме 
заподозря, че възнамерявам по 
някое време да го хрясна. жорето 
и той му се надъхваше, разбрах 
го през първата почивка, когато 
коментирахме играта на масата. 
общо взето бяха разделени 
на 3 групички – слаби „донк 
стейшъни”, много зашити, а 
третата бяхме аз и жорето хахаха. 
След първите 4 часа спаднах до 

12к, а бяхме започнали с 15. Исках да видя доста 
флопове и ако ударя нещо, лесно да събера някой. 
както и да е, това не се случи, а положението ми с 
чиповете взе да се влошава. жорето и той нямаше 
карти. откраднах един минирейзнат пот с 5 човека, 
та се качих отново на стартовия стак. След това 
блайндовете си минаваха ли минаваха, аз нищо не 
вдигах, пробвах 2-3 пъти да крадна, но момчето 
веднага след мен си беше „шорт” и всеки път буташе. 
взех да му се нервя, понеже се случваше супер 

често, но той все обръщаше А-к, А-Q. Бях паднал 
до 10к, когато ми дойдоха А-А. викам си най-сетне. 
На 150/300 рейзнах до 900, но когато хвърлих един 
жълт чип на стойност 1к, обявих “Nine thousand”. 
Стана голяма галимация, понеже това означаваше, 
че съм длъжен да рейзна до 9к, просто се обърках. 
Дойде турнирния директор и в крайна сметка се 
оказа, че всичко е наред. един ми плати от бутона, 
като това му беше третия пот за деня. Флопа донесе 
2-6-8 с две пики. Погледнах го с доста страхлива 
физиономия и сякаш несигурен в залога си, пуснах 
чипове на стойност по малко от половината пот. 
Човека без да се замисли влезна all-in за около 9к. 
Платих моментално и той показа А-к от пиките, 
а аз доста понасрах положението, понеже бях 
разбрал Данчо как отпадна около 3 часа преди това, 
та си викам лошо. Но ми издържаха и вече имах 
към 21к. По нататък се случваха доста работи на 
масата, но аз не бях в екшъна. Държах се около 25к 
в продъжление на 3 часа, по едно време се вдигнах 
до 37к, но блайндовете започнаха да растат, а когато 
се опитвах да ги открадна, все някой ми „влизаше”. 
Междувременно на масата имаше двама играчи, 
които падаха до 2к и се вдигаха до 20к, после пак 
падаха, общо взето почти не идваха нови хора. 
След почивката за вечеря започнаха доста хора да 
отпадат и като останахме към 45 на нашата маса 
дойдоха 2 големи стака, единия от които беше Марк 
вос, познат ми с играта си от предните турнири и 
един пич, който стана втори на омахата и заедно 
всяка вечер играехме до сутринта кеш. Играта стана 
наистина агресивна, а аз бях паднал до 25к. Реших, 
че това е моментът да се удвоя и чаках добри ръце, 
но те така и не идваха. едвам си задържах стака. 
Турнирният директор обяви последни 5 ръце на 
всички маси, които вече бяха станали 4 на брой, с 
общо 36 играчи. във втората от тези 5 ръце, Марк 
вос рейзна слабо от УТГ, до мен всички хвърлиха, 
а аз имах „знак” за него, че когато рейзва от УТГ 
толкова слабо няма добра карта, погледнах си 
моите и видях дама и вале от пиките. Реших, че 
съм по добър от него, и бутнах all-in от средна. До 
бутона всички хвърлиха, но там се наденах на А-к. 
Снощи ви казах какво се случи снощи, много тъжно 

наистина. Поне да не ми беше идвало вале на флопа, 
да не тая надежди. И чао. 

както и да е, почти се „ънтилтнах”. Днес спахме 
до късно, после хапнахме, после пак спахме, после 
отпочивахме в СПА центъра. След това направо 
размазах ИНАЧе ДоБРИЯ, по негови думи, жорко, 
на тенис на маса. Надъхваше ми се доста, но 5:0 
гейма мисля, че е достатъчно убедителен резултат. 

Нашето момче влади от варна одеве дойде 
в стаята с Данчо, аз в това време пишех вече, та 
съобщи, че станал 13-ти. Разказа няколко кофти за 
него ръце, но по-подробно може сам да си ги опише. 
Данчо карал ски цял ден, доста се забавлявал и той. 
Утре мислим да отидем на някакви шейни, било 
много забавно. Сега пък ще ходим на кеш. 

ще свършвам аз, че стана доста дълго. И другия 
път идвайте.”

какво повече да ви кажа, това е нашата снежна 
приказка. Наистина, другия път идвайте и вие. Да 
видим какво ще се получи. А сега, към следващия 
PokerNews турнир – BALKANPOKERNEWS 
CHALLENGE 2009. очакваме ви на Златните.

МЯСТоТо е НевеРоЯТНо, орГаНИзацИяТа На  
Най-вИСоКо НИво И С ПРо ИГРАЧИТе УЧАСТвАщИ в 

СъБИТИеТо, НАШИТе МоМЧеТА БЯХА във възТорГ  
оТ вСИчКо, КоЕТо СЕ Случва Там.

Главният 
турнир бе 

„дирижиран” от 
томас ламач, 

който иГра 
същата роля  
по време на 

BALKANPOKER-
NEWS  

CHALLENGE  
2008.
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а първо място от нововъведенията 

в 17-те страници на книжката с правила, е чисто 
новото Правило 30 – „кодекс на поведение на 

участниците в 2009 WSOP”. Текстът изисква 
от играчите „да се придържат към духа и 

нормите”, които турнирните правила поставят, 
както и да не се въвличат в незаконни или 
неетични действия, мамене или игра в 

комбина.
Правило 30-б разширява рамките 

на понятието „учтивост и подобаващо 
поведение”, което ще се очаква от всички 
по време на WSOP. Тази концепция 
е прокарана за първи път през 2008 
година чрез Правило 36 (сега 37), още 
известно като „Правилото на Хевад 
кан”, което забранява прекомерните 
изблици на радост по време на игра.

Нарушаването на кодекса на 
поведение ще се наказва с временно 

отстраняване от игра (Правило 
30-в) и всеки играч, който 

с действията си компрометира „почтеността на 
играта” в WSOP, ще бъде обект на различни санкции. 
То могат да бъдат конфискуване на чипове, възбрана 
върху печалбата, изключване от игра, отнемане на 
правото на участие в следващи турнири и дори 
ограничаване на достъпа до територията, на която 
се провежда WSOP. Поведението на такива играчи, 
освен всичко останало, ще бъде публично разкрито 
от Harrah’s, според предвиденото в Правило 30-г.

в правилника за 2009 се включва обширна 
преработка на Правило 36, което се отнася до 
употребата на груб език и неприлична реч. През 
2008 единствено бяха забранени обидните реплики 
към или относно друг играч, по адрес на дилъра или 
към персонала. Тази година текстът гласи, че Harrah’s 
„ще проявява нулева толерантност към грубата реч, 
независимо дали е насочена към друг човек или не”. 
Harrah’s ще санкционира играчите, които „по което и 
да било време употребяват обидни изрази и мръсни 
думи, в която и да било зона със свободен достъп 
на територията на казиното.” Правилата през тази 
година ще дадат на персонала по време на турнирите 
много по-широки възможности да санкционират, 
защото „на всеки, който използва такъв език, 
прави груби, мръсни, нецензурни или вулгарни 
изказвания, или се обръща към друг играч, дилър 
или член на персонала с обидни изрази или по 
заплашителен начин, ще бъде налагано наказание.”

Гореща тема напоследък са лого изображенията 
на спонсорите, които ще носят играчите, ползващи 
се с подкрепата на различни организации, зали и т.н. 
Регламентите по отношение на типовете лого, които 
играчите можеха да използват през миналата година, 
бяха изключително ясно формулирани и конкретни. 
През 2009 тези норми са обособени в две части. 
Първо, въведението към Правило 43 забранява 
носенето „на ленти или на временни татуировки, 
лепенки и подобни материали, които се поставят 
върху кожата и съдържат лого или други рекламни 
елементи.” в допълнение беше представено и новото 
Правило 43-б, което забранява да има повече от 
трима играчи, които носят лого на един и същи 
спонсор, по време на телевизионните и финалните 
маси. в случай че има повече от трима такива и не 
могат сами да стигнат до решение кой да премахне 
или закрие своето лого, официалните лица на 
турнира ще решат това посредством теглене на 
висока карта.

в Правило 52-д, Harrah’s обещава, че „ще води 
писмен списък на всичките наложени наказания за 
целия период на WSOP” и припомня на играчите, 
че „всяко поведение, което по някакъв начин се 
доближава до критериите за поставяне на наказание, 
може да доведе до широк спектър от негативни 

последствия още при първо провинение (Правило 
52-ж)”. Някои от новите наказания, които може да 
се появят в споменатия списък, ще бъдат налагани 
и при „отказ да се покажат картите или бъдат 
умишлено хвърлени, след като играчът е направил 
последния агресивен ход във финалния кръг на 
залаганията (Правило 78)”; също „при напускане 
на масата преди изиграване на собствения ход 
(Правило 79)”. Наказанията за използване на 
мобилни телефони по време на игра остават същите 
(Правило 89). вече ще се изисква от играчите само 
да отстъпят в страни, а не както беше преди – да 
се намират на разстояние минимум 1 маса, докато 
използват телефона си.

Има и някои дребни промени и пояснения в 
тазгодишните правила по време на самата игра. ще 
може да се иска включване на часовник, ако играч 
се забави „не по-малко от 2 минути”, а не както 
беше до сега „не по-малко от 3 минути.” (Правило 
48); Правило 58, за обсъждането на ръце, които се 
играят в момента, беше пояснено, като вече двамата 
играчи могат свободно да обсъждат ръцете по 
време на директен сблъсък. Поставя се единствено 
изискването това обсъждане да не доведе до 
нечестно договаряне. По отношение на разрешените 
храни и напитки, тази година участниците ще могат 
да поставят на игралната маса единствено затворена 
бутилка с вода (Правило 61). Правило 70 определя 
процедурата по разместване на играчите в турнири 
с над 100 участника, както и в такива с по-малко от 
100. в Правило 72 се дефинират случаите, в които 
едно раздаване е „грешно”, както и действията, които 
трябва да се предприемат.

Накрая, играчите могат да очакват няколко 
процедурни промени, които ще се въведат през 
2009. във всяко събитие, което започва в 17:00, 
участниците ще имат на разположение 60 минути 
за отдих след приключване на четвъртото ниво 
(Правило 91), а не както беше през 2008 – само 
половин час. Играчите в подновените събития ще 
ползват 1 час почивка след приключване на шестото 
ниво (Правило 92). Събитията, които няма да се 
излъчват по телевизията, ще бъдат прекъсвани в 
3 часа през нощта и ще се подновяват в 13:00 на 
следващия ден (Правило 95). Последно, тази година 
в WSOP се въвежда нов метод на предотвратяване 
на умишленото забавяне на играта към края на 
деня. Правило 96 предвижда, че 10 минути преди да 
приключи денят, произволен играч ще изтегли карта 
от А до 9, която ще покаже колко допълнителни 
раздавания (между 1 и 9) ще се изиграят на всяка 
маса, преди да бъде прекратена играта.

BG.PokerNews.com 

Правилникът  
на 2009 WSOP поставя акцент 
върху поведението  
на играчите

нОваТа версия на правилаТа, пО кОиТО ще се прОвежДаТ ТурнириТе ОТ world sEriEs oF 
PokEr, беше Обявена наскОрО ОТ harrah’s каТО часТ ОТ усиленаТа пОДгОТОвка за 2009 wsoP. 
среД ОТкрОяващиТе се ДОпълнения и прОМени в 97-Те ТОчки ОТ правилника е Т.нар. „кОДекс на 
пОвеДение” – прерабОТен варианТ на правилОТО, ОТнасящО се ДО упОТребаТа на непОДхОДящ 
език пО вреМе на игра. Освен ТОва са разширени ОграниченияТа пО ОТнОшение на пОказванеТО 
на лОгО на спОнсОриращи играчиТе Организации, щО се ОТнася ДО ТелевизиОнниТе и 
финалниТе Маси. същО са направени и някОлкО заслужаващи вниМаниеТО уТОчнения пО 
ОрганизацияТа и прОвежДанеТО на събиТияТа.
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ДА 

САнкционирАт.
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улминацията на еРТ сезона както винаги е в Монте карло, и през 2009 столицата на лукса 

отново ще „приюти” най-добрите световни покер играчи от 28 април до 3 май. входът за Главния турнир, 
обаче, ще бъде по-висок дори от този на Главното събитие на WSOP. Баровците ще трябва да бръкнат 
дълбоко в джоба, за да извадят по €10,000 + €600, а всички, за които сумата е непосилна, ще трябва здраво 
да поработят по онлайн покер масите, в опит да се класират чрез някой от многобройните варианти, които 
PokerStars предлага. 

Миналата година в Монте карло се събра огромна тълпа (максимум 1,000 играчи могат да участват в 
Главния турнир там), сред която изпъкваха имена като Даниел Негреану, Фил Айви, ерик Линдгрен, Гас 
Хансен, Джо Хашем и Фил Хелмют. Пределът не бе достигнат, но с 842 играчи по масите си беше направо 
фраш. Това „роди” награден фонд от €8.4 милиона, най-голямата част от който отиде при Глен Хорни, 
канадец спечелил мястото си през сателит в PokerStars. Той победи Денес кало на финала и сложи ръка 
върху приятната награда от €2 милиона за първото място. 

Поредното издание на турнира ще се проведе в Monte Carlo Bay Hotel and Resort, а игралната структура 
ще бъде малко по-различна от тази на обичайните Главни турнири на еРТ.

Монте карло е столицата на европейската гъзария и на княжество Монако, управлявано от една и съща 
кралска фамилия през последните 700 години. Това е не само мястото, където се провежда най-известното 
състезание от календара на Формула 1, но и дом на някои от най-големите богаташи в европа и в света, 
заради благоприятния данъчен режим там. 

Достъпно е по въздух, с влак, такси или кола, от по-голямата част на европа, но недостъпно за повечето 
европейци, по понятни причини.

Това не ви пречи да изпробвате и вие своите сили в някой от сателитите на PokerStars, и ако нямате 
сметка в най-голямата световна онлайн покер зала, може да си октриете такава сега през BG.PokerNews и да 
се включите в голямата борба. все пак говорим за Монте карло тук...

BG.PokerNews.com 

Големият финал на EPT – 

Monte Carlo
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1. AНЕТ обрЕСТад ПЕчЕлИ ГлавНоТо СъбИТИЕ На WSoP-euroPe 
Със сълзи на очи някои видяха, как Анет Обрестад обръща сет седмици, побеждавайки двата чифта на 

Джон Табатабай в битката за спечелване на първия Главен турнир от WSOP-Europe на 17-ти Септември, 2007, 

само два дни след нейния 19-ти рожден ден. Обрестад подобри доста рекорди в онази нощ, включително 

като първата дама шампион в Главния турнир на WSOP, най-млад носител на WSOP гривна, заемайки топ 

позицията по печалби сред дамите в историята на WSOP. Преди тази своя победа в Лондон, Обрестад беше 

известна като един от топ онлайн покер играчите. Постижението й донесе спонсорска сделка с Betfair, 

световна известност, и възможност да тероризира high-stakes турнирната сцена в следващите години със 

своя агресивен, непредвидим стил.

2. ГаС хаНСЕН ПЕчЕлИ ПървоТо World Poker Tour СъбИТИЕ 
Победата на Гас хансен в 2002 WPT Bellagio Five Diamond World Poker Classic беше първият за много от нас досега 

до покер света през очите на камерите показващи картите на играчите. Това беше първото заснето телевизионно WPT 

събитие и Гас Хансен (когото Майк Секстън нарече "Великия Датчанин" в онази нощ) изникна от нищото, за да победи 

играчи като Фреди Дийб, Джон Джуанда, Скоти Нгуйен и Джони "World" Хениган. С това свое изпълнение, Хансен 

стана.

3. ФИл айвИ ПЕчЕлИ ТрИ ГрИвНИ в ЕдНа ГодИНа 
Въпреки че имаше победи в някои малки турнири и репутацията на стабилен кеш играч, както и гривна 

от WSOP турнир през 2000, Фил Айви все още беше сравнително неизвестен през 2002. Tова беше така, 

докато той не спечели три WSOP гривни в една година. По време на WSOP 2002, Айви победи в три събития: 

$1,500 Seven-Card Stud, $2,500 Seven-Card Stud Hi-Lo, и $2,000 S.H.O.E., което му осигури три гривни само за 

три седмици. Айви никога повече не забави темпото по отношение на своите постижения. И това се отрази, 

в спечелените от него над $10 милиона от турнири, всички част от изключително стеснена програма, с 

доминация в high-stakes кеш игрите, high-stakes онлайн кеш игрите, невероятна сделка с Full Tilt, коли, къщи, 

спортни залози, голф залози и какво ли още не.

4. ИваН дЕмИдов ИГраЕ На двЕ WSoP MAiN eveNT ФИНалНИ маСИ в ЕдНа ГодИНа 
Вдъхновен от успеха на своя сънародник Алекс Кравченко, Иван Демидов пътува от Москва до Лас Вегас през 

лятото на 2008 и стигна до финалната маса в Главният турнир на WSOP, където в крайна сметка завърши на второ 

място и спечели над $5.8 милиона. Пред тази финална маса, обаче, този член на „Деветимата от ноември” игра също 

и на финалната маса в Главния турнир на WSOP-Europe, където финишира трети, с печалба от над $600,000. Той стана 

първия играч в историята на WSOP, който стигна до финалните маси в Лас Вегас и Лондон в една и съща година — 

рекорд, който ще бъде много труден за подобряване. 

5. джЕФ мадСЕН ПЕчЕлИ ПоСлЕдоваТЕлНИ ГрИвНИ 
Студентът от университета в Санта Барбара, Джеф Мадсен трябвало да вземе заем от родителите си, за 

да играе в WSOP 2006, и това се оказала най-добрата инвестиция, която те някога са правили. Абсолютно 

неизвестният дотогава Мадсен, грабна две гривни през онова лято, спечелвайки своето първо $2,000 NLHE 

събитие, след което и второ две седмици по-късно, когато надделя над Ерик Линдгрен в директния двубой в $5,000 six-handed NLHE 

турнира. Мадсен спечели над $1.4 милиона, почестите за WSOP Играч на годината и стана (докато Стив Билиракис не счупи рекорда 

му следващата година) най-младия играч печелил някога WSOP гривна. 

6. „The GriNder” ПЕчЕлИ l.A. Poker ClASSiC 
Майкъл Мизраки спечели прякора си със своя методичен натиск по покер масите. Той се подвизава на 

турнирната сцена от няколко години, с участие на финални маси в малки събития, като накрая успя да стъпи на 

голямата покер сцена, когато спечели 2005 L.A. Poker Classic и $1.85 милиона—сума променяща изцяло живота, след 

което той вече нямаше нужда да „бачка” толкова здраво. Мизраки стана една естествена суперзвезда след победата 

си в Commerce и постигна феноменални резултати през 2005, със седем WSOP печалби, победи в Мираж, Белажио, 

Ultimate Poker Challenge, и втора WPT титла за по-малко от година след WPT Borgata.

7. AННа вроблЕвСКИ ПрЕвръЩа $400 в $700,000 
След 11 седмици покер игра през пролетта на 2007, Aнна Вроблевски смени своята работа за $10 на час 

с печеливша покер кариера с печалби от над $700,000 от турнирен покер за периода. Подкрепена с $400 от 

своя шеф, един ден Анна натрупа достатъчно пари в $15-30 лимит холдем игра, за да участва в сателит за 

$3,000 турнир в Белажио на следващия. Вроблевски печели мястото… и след това турнира, за над $330,000. 

В следващите три месеца тя влезе в парите на $25,000 WPT World Championships, спечели дамското събитие 

на WSOP-Circuit спирката с Caesar's Palace, финишира на второ място след Ерика Шоенберг в $2,500 NLHE 

турнира в Mandalay Bay Poker Championships и игра за първи път на финална маса по време на WSOP, с 

четвърто място в $2,000 NLHE турнира и печалба от $192,000.

8. джЕйСъН мЕрСИЕ ПЕчЕлИ двЕ ePT СъбИТИя за 6 мЕСЕца 
Едва ли някой беше чувал за Джейсън Мерсие, 21-годишен студент превърнал се в онлайн про преди 

появяването си в Сан Ремо, Италия през Април 2008, където спечели встъпителното за града EPT събитие с награда 

от почти $1.4 милиона. Мерсие можеше спокойно да се покаже като много от младите шампиони, изпаднали в 

неизвестност след своя удар чудо, но той продължи напред и постигна същия успех само шест месеца по-късно, 

спечелвайки елитното £20,000 high rollers събитие на EPT Лондон. Мерсие прибра още $945,000 и си осигури място 

в покер историята.

9. майКъл дЕ мИшЕл завършва вТорИ На 2008 WSoP $50,000 h.o.r.S.e. 
Макар че повечето ще запомнят бирените изпълнения на Скоти Нгуйен в 2008 $50,000 H.O.R.S.E. турнира, 

трябва да отдадем заслуженото и на завършилия на второ място сред тази тежка конкуренция играч. 

23-годишният Майкъл Де Мишел, дотогава предимно high-stakes играч на смесени нива, стигна до финална 

маса по време на 2008 WSOP в едни от безсъмнено най-трудните турнири в програмата—$50,000 H.O.R.S.E. и 

$10,000 World Championship Mixed Event, където финишира четвърти. Де Мишел не само показа невероятни 

покер способности през онова лято, но демонстрира и поведение и зрялост типична за хора в по-напреднала 

възраст по масите. 

10. майК "TiMex" MаКдоНалд ПЕчЕлИ ePT дорТмуНд 
Само на 18 и все още с шини, канадският онлайн покер про Mайк "Timex" MакДоналд стана най-младия шампион 

на European Poker Tour, когато през 2008 спечели German Open в Дортмунд, с награда за първото място от почти $1.4 

милиона. MакДоналд стигна до първата си титла едва покрил изискването за навършени години, въпреки че вече бе 

натрупал милиони онлайн. В двата месеца преди своята победа в Дортмунд, MакДоналд игра на две финални маси 

и спечели предварителното NLHE събитие от Aussie Millions 2008, след което финишира 14-ти в EPT Прага.

BG.PokerNews.com

ТоП 10 бързи Пробива  
ТруДнО е Да се пОвярва, нО ОТкакТО крис МаниМейкър спечели главнОТО събиТие на wsoP 

през 2003, с кОеТО се ДаДе началОТО на свеТОвния буМ на пОкера, пО вреМе на wsoP са спечелени 
наД 200 гривни, а в wPT са излъчени наД 100 шаМпиОни. Макар МнОгО ОТ Тях Да бяха прОсТО 
еДна искра в небеТО, за Малцина ОТбрани, Тези МОМенТи на „прОбив” пОслужиха каТО ОснОва 
за успешни, прОДължиТелни и ДОри легенДарни пОкер кариери. нека разглеДаМе ТОп 10 на ТОзи 
елиТен ОТбОр.
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атите за третото годишно издание на World Series of Poker Europe, представeни от Betfair, бяха 

обявени от Harrah's Entertainment. Тази година сериите ще се проведат от 17 Септември до 1 октомври, отново в 
казино Empire. Лондон и както през 2008, ще бъдат раздадени общо четири златни гривни."World Series of Poker 
Europe бързо се доказа като най-престижния турнир извън пределите на САщ," казва комисарят на WSOP 
Джефри Полак. World Series of Poker Europe ще се проведе в след края на WSOP в Лас вегас през Юли и преди 
финалната маса на Главното събитие на WSOP, известна още като "Деветимата от Ноември."Предварителната 
регистрация е възможна във всеки London Clubs International. Играчите, които участват на WSOP в Лас вегас, 
също ще могат да се регистрират предварително за събитията от WSOPE, по време на играта в Rio. През Юли ще 
има и няколко големи сателита в Rio за Главното събитие на WSOPE, а всеки може да се класира по всяко време 
за WSOPE през Betfair Poker. ESPN също ще се завърне за WSOP Europe, със запланувани десет часа излъчване в 
САщ. освен това, ESPN360 ще предлага директни репортажи за САщ, европа, Мексико и Бразилия.

Обявени са датите за 
WSoPe 2009

ето и пълния график на предстоящото събитие:
Петък, 18 Септември 2009 Събитие #1 - £1,000 + £60 – No-Limit HoLd'em Ден 1а (3-дневно събитие/2 стартови дни)
Събота, 19 Септември 2009 Събитие #1 - £1,000 + £60 – No-Limit HoLd'em Ден 1б
Понеделник, 21 Септември 2009 Събитие #2 - £2,500 + £150 – Pot Limit HoLd'em/Pot-Limit omaHa (3 дневно събитие)
Сряда, 23 Септември 2009 Събитие #3 - £5,000 + £250 – Pot Limit omaHa (3 дневно събитие)
Събота, 26 Септември 2009 Събитие #4 - £10,000 + £350 – WorLd CHamPioNsHiP No-Limit HoLd'em Ден 1а
 (5 дневно събитие/2 стартови дни) "Главно Събитие"
Неделя, 27 Септември 2009 Събитие #4 - £10,000 + £350 –WorLd CHamPioNsHiP No-Limit HoLd'em Ден 1б  
 "Главно Събитие"

Някои от най-известните покер играчи, вече взимали участие в WSOPE са: Дойл Брансън, Джони Чан, Ани 
Дюк, Фил Хелмют, Дейв "Devilfish" Улиът, Даниел Негреану, Джон Джуанда, Гас Хансен, Реик Сайдел, Майк 
Матюсоу, Джо Хашем, ванеса Русо, Анди Блох, Дейвид Бенефийлд, Иван Демидов, Сорел Мици, Дженифър 
Тили, Лей Флак, Анди Блак, Бари Грийнстайн, Том Дуан, крис Фъргюсън, Дкоти Нгуйен, Макс Пескатори, крис 
Бьорин, Алън канингам, Фил Айви, Хауърд Ледерер, Патрик Антониус, Джон Фан и Анет обрестад. 

Бъдете и вие там. С BG.PokerNews и Betfair. 
BG.PokerNews.com
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ъщото може да се каже и за играта в 

интернет... прекалено много хора прекарват повечето 
от времето си като правят всичко друго, но не и да 
изучават своите опоненти. Те играят почти като 
роботи. цъкат на масата, виждат, че някой е рейзнал 
техния голям блайнд от бутона и автоматично го 
приемат като опит за кражба и правят ри-рейз. 
Това, което не са успели да забележат е, че играчът 
на бутона (в момента) е най-стегнатият играч на 
масата, който е играл едва три ръце през последните 
два часа. Те влизат all in и буквално хвърлят през 
прозореца чипове, които не е трябвало да губят. 
очевидно това, което се опитвам да обясня е 
важността на наблюдаването на вашите опоненти 
на масата. За какво трябва да следите? Има седем 
основни неща, които трябва да проучите за вашите 
противници и те са следните: 
 Избор на ръце – когато ваш опонент покаже 

своите карти, какви са те? важно е да се отбележи и 
от каква позиция е играно с определени ръце. Ако 
не може да видите с какви карти играят, отбележете 
честотата, с която играят ръцете си от различни 
позиции. 
 Агресия – колко агресивен е вашият опонент? 

колко често прави рейз и ри-рейз? 
 Тенденции за плащане – колко често опонентът 

ви плаща залози, и с какви размери са те? С какъв 

тип ръце плаща, и може би най-важното е, какъв 
размер на залога е достатъчен, за да го накара да се 
откаже от ръката? 
 Реакция срещу залог/рейз от друг опонент – 

как реагира даден играч, когато е рейзнат или ри-
рейзнат? как реагира играч, когато той е бил префлоп 
агресора и опонентът му повежда със залог на флопа 
или прави чек-рейз? каква е типичната реакция, 
когато опонент използва агресия срещу него? 
 Пре-флоп навици на залагане – колко залага? 

варира ли залогът спрямо позицията? варира ли 
залогът спрямо силата на ръката? колко ри-рейзват? 
кога ри-рейзват? 
 Навици на залагане след флопа – колко залага? 

Ако варира, можете ли да определите кога се случва? 
кога рейзва? как играе слаби ръце? Силни ръце? 
Проекто ръце? 
 Защита на блайндовете – колко често 

опонентът ви плаща рейз, когато е на блайндовете? 
колко често прави ри-рейз срещу рейз от позиция 
на опонента, докато е на блайндовете? колко често 
се отказва от блайндовете си, когато има рейз от 
опонент от крайна позиция? от други позиции? 
Има ли някаква определена сума, която би платил 
независимо от всичко друго? Има ли такава сума, 
срещу която би се отказал, освен ако няма много 
силна ръка? 

Това е чудесен съвет. Но знаете ли как да играете? 
когато някой ви попита дали сте агресивни, 
консервативни или супер агресивни, вие знаете ли 
отговора? Да разберете вашия стил, както казва 
Айви, е много важно, но също и трудно. Помислете за 
великите Джаз музиканти или майстори на китарата. 

отнело им е години, за да намерят стила си, който 
ги е направил известни. 

И така, какво да правите? 
Нямате точния отговор? Аз не мога да ви 

кажа какъв играч сте или да ви напътствам през 
този процес. Но мога да ви дам няколко съвета, 
които ми помогнаха да разбера, че аз съм стегнат, 
консервативен играч, който може да бъде агресивен, 
когато има ръка или когато моментът е правилен. 

 Първо, играйте стегнато – ако не можете да 
играете стегнато, няма да сте в състояние да намерите 
стила си и по-късно. Стегнатата игра е основата 
на всички други стилове игра. И така, научете топ 
20% стартови ръце на играта, която играете и се 
придържайте към тях. веднъж, след като придобиете 
добро, базово разбиране за своята игра, ще се 
приближите много към стила, с който да побеждавате. 

 Запитайте се какъв човек сте – Дали сте от този 
тип хора, които не обичат да поемат рискове? 

ето няколко предложения от мен, които може и да 
ви помогнат да определите стила си. Това разбира се, 
са стереотипи и дори да съм консервативен играч, не 
всички са присъщи за мен. 

Може да ви харесва да 
играете консервативно, ако вие: 
✓ Работите една и съща работа повече от десет 

години. 
✓ Предпочитате да не привличате вниманието 

към себе си в тълпата. 

✓ Не обичате да носите екстравагантни дрехи. 
✓ Предпочитате да карате практична кола. 
✓ Не ви харесва да играете на други игри, когато 

сте във вегас. 
✓ Сте търпелив човек. 

Може да ви харесва да играете 
по-агресивно, ако вие: 
✓ Често сменяте работата си. 
✓ Лесно се отегчавате; копнеете за „екшън" 
✓ Много повече предпочитате да отидете на парти, 

отколкото да стоите в къщи с книга. 
✓ Сте нетърпелив човек. 
✓ Нямате нищо против да говорите пред публика. 
✓ Предпочитате да се забавлявате с дейности, в 

които има риск. 
въпреки тези неща, това не значи, че трябва да 

сте такъв тип играч. Аз съм свободомислещ, катерач 
на планини, който няма нищо против да говори 
пред тълпата. Но също така съм консервативен с 
моите пари, предпочитам да остана вкъщи с книга, 
отколкото да ида на парти и съм на същата работа 
вече 14 години. За мен е по-удобно да играя стегната-
агресивна игра. И това правя. 

 Записвайте ръцете си – може би просто трябва да 
записвате вашите стартови ръце; какво се е случило, 
на каква позиция сте били, кой се е отказал. След това 
може да започнете да изчислявате възможностите 
във всяка ръка. Рейзнали ли сте на флопа; другият 
играч ще се откаже ли от проекто ръката си? Може 
ли да избутате този играч извън пота? ще започнете 
да виждате шансове за агресивна игра и да правите 
такива ходове. И може би ще пожелаете да играете по 
този начин. 

 Слезте надолу в нивата, когато искате да 
експериментирате – Трябва да го направите поради 
две причини. Първо, няма да загубите (ако изобщо 
загубите) кой знае колко от средствата си, докато 
правите агресивни ходове, които все още не са 
присъщи за вас. второ, вие всъщност ще имате 
куража да експериментирате. Нямаше да правите 
агресивни ходове, ако имахте твърде много за губене, 
нали? 

Но не може да правите това с виртуални пари 
(play money). Парите все пак трябва да имат някаква 
стойност за вас. опитайте някои ходове. вие сами 
трябва да откриете какъв тип играч сте. 

BG.PokerNews.com

Аарон 
ХенДрикС

пОкеръТ МОже Да бъДе скучна игра 
ОсОбенО, кОгаТО не ви разДаваТ никакви 
ДОбри карТи. МнОгО играчи прекарваТ 
вреМеТО МежДу ръцеТе каТО щъкаТ из МасиТе, 
гОвОряТ с прияТели, заниМаваТ се с iPod-а си или 
ДОри правяТ пО еДна бърза кОТешка ДряМка (не се сМейТе, 
ТОва гО вижДаМ пО МнОгО Турнири). Тези играчи изпускаТ 
възМОжнОсТ, злаТна възМОжнОсТ, Да събераТ решиТелна 
инфОрМация за свОиТе ОпОненТиТе. как е възМОжнО Да забележиТе 
ОсОбенОсТиТе в играТа на прОТивнициТе ви, акО не вниМаваТе? 

Как да разберете КаКъв играч сте?
еДин ОТ най-ДОбриТе пОкер играчи в свеТа, фил 

айви, наскОрО написа нещО, за кОеТО аз Мисля, 
че е най-ДОбраТа сТаТия, писана ОТ някОй ОТ 
прОфесиОналисТиТе на Full TilT ДОсега. съвеТъТ Му 
беше прОсТ и МнОгО важен. ТОй казва, че за Да бъДеш 
най-ДОбрияТ играч, кОйТО би МОгъл Да си, Трябва 
Да бъДеш себе си. не МОжеш Да играеш каТО крис 
фъргюсън, ДОйл брансън или фил айви (е, пОне аз 
не МОга). Трябва Да играеш каТО себе си. 

ИМА СеДеМ оСНовНИ НЕЩа, КоИТо Трябва да 
ПроучИТЕ ЗА вАШИТе ПРоТИвНИцИ.
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WSOP ЕВРОПА – ТУРНИР ЗА 1 МИЛИОН ДОЛАРА

15 СТРАНИ. ЕДНА фИНАЛНА МАСА. ЕДИН МИЛИОНЕР.

САМО В Betfair ПОкЕР, НАчАЛО ПОНЕДЕЛНИк 13ТИ АПРИЛ. 

Участвайте в най-вълнуващото покер събитие за 2009 – 15 страни. Една финална маса. Един 

милионер.

Betfair Покер обявява старта на квалификациите на ТУРНИР ЗА 1 МИЛИОН ДОЛАРА - 

Понеделник 13ти април. Участвайте и представете своята страна на WSOP Европа. Осемнайсет 

финалиста ще заслужат правото си да пътуват до Лондон през септември и само един от тях 

ще си тръгне милионер. Опитайте късмета си!

Българските играчи ще могат да се състезават в регионални сателити за централна и източна 

Европа. Не пропускайте шанса си! Спечелете 1 милион долара, грабнете титлата на WSOPe! 

квалификациите на Betfair Покер за ТУРНИР ЗА 1 МИЛИОН ДОЛАРА започват от Понеделник 

13ти април. 

За повече подробности и информация за сателитите посетете: 

http://poker.betfair.com 



Определяне на вашата покер банка 
Първото, което трябва да разберете, е колко пари 

може да си позволите, за да играете в покер турнири. 
Това трябва да са пари, които не са ви нужни за 

плащане на сметки, да не са част от средствата ви за 
кеш игри или нещо друго. Това трябва да са пари, 
които може да си позволите да загубите, защото в 
турнир това може и ще се случва. Това не значи, че 
трябва да загубите всичко, но трябва да разберете, 
че има такава възможност и да я приемете. като 
направите това, вие ще може да играете най-добрия 
си покер, защото няма да играете "изплашен" покер 
– ако парите значат твърде много за вас, твърде 
вероятно е да не играете оптимално. 

Определяне на входната такса 
за турнир 
щом сте определили покер банката си, трябва да 

определите и на турнири с какви входни такси ще 
играете. Добро правило е да имате 50-100 входни 
такси налице. Аз предпочитам да използвам варианта 
със 100, защото знам, че варирането е много голямо 
и чувствам, че 100 турнира предоставят достатъчно 
големи възможности. Например, ако вашата покер 
банка е $10,000, вие може да играете в 100 турнира 
с входна такса $100. очевидно е, че няма да играете 
само сто доларови турнири, така че предлагам да си 
изберете обхват от турнири, на които да играете и 
средната ви входна такса да е $100 (разделете цифрата 
реципрочно на вашата покер банка). 

Това ще ви даде шанс да се пробвате и на по-
големи турнири, без да нарушавате бюджета си. ето 
един пример за това, е който използвам банка от 
$10,000 като основа: 

турнир  входна такса 

1 $50+5 
2 $200+15 
3 $24+2 
4 $50+5 
5 $100+9 
6 $50+5 
7 $100+9 
8 $69+6 
9 $69+6 
10 $200+15 

Десет турнира, десет входни такси, общата 
им стойност е $989 или средно $98.90 за турнир. 
Това, че може да играете на турнири с вход от 
$24+2 или $50+5 не значи, че към тях трябва да се 
отнасяте по-различно отколкото към турнир с вход 
$200+15? Често има много пари в наградния фонд 
на онлайн турнири с вход от $24+2, където първото 
място надвишава $10,000, затова винаги трябва да 
подхождате сериозно. 

Не се паникьосвайте, 
ако започнете да губите 
Трябва да призная, че точно тук съм бъркал повече 

от веднъж и мога да кажа, че научих този урок по 
много труден начин. Няма нищо по-обезпокояващо 
от "не-влизането" в парите на 15-20 турнира поред и е 
много лесно да седнете на турнир с по-голяма входна 
такса, за да пробвате да си върнете всичко наведнъж. 
Може би някъде ще видите това озаглавено като 
"низходяща спирала." взимаме пак банката от $10,000 
за пример. Нека кажем, че минавате през 20 турнира, 
без да влизате в парите и банката ви вече е $8,000. 
вие сте недоволни от това и предстоят няколко 
$1,000 турнира, на които ако влезете в парите ще си 
върнете всички загуби. На първия $1,000 турнир 
отпадате на балона и дори още по-разочаровани се 
регистрирате за друг. вашите Аса са разбити от Дами 
и банката ви вече е паднала до $6,000. Сега сте още 
по-обезсърчени и търсите дори още по-голям турнир, 
като се опитвате да си върнете всичките $4,000, които 
сте загубили. Така се стига до нулата. Но ако се бяхте 
успокоили, ако бяхте започнали да играете оптимално 
на турнири с по-ниска такса, тогава шансовете да 
спечелите отново (забележете не казвам ДА СИ 
въРНеТе) тези пари, щяха да бъдат много по-големи. 

Защо ви разказвам това? Защото съм част от покер 
средите и интернет професионалистите повече от 
пет години и това може би е най-голямата причина 
за провал на повечето играчи. Покерът е игра на 
контрол... управлявайте правилно парите си и накрая 
ще бъдете възнаградени. 

Ако започнете да печелите 
Друг често срещан проблем е справянето с големи 

печалби. Много играчи ще се отнесат към това все 
едно са спечелили от лотарията и ще започнат да 
правят нещата по различен начин. Представете си, 
че с тази банка от $10,000 сте играли в PokerStars 
Sunday Million, където финиширате 8-ми и прибирате 
$20,000. Поглеждате графика си и виждате $24+2 
турнирите, които сте планували да играете тази 
седмица във Full Tilt и решавате, че тези турнири 
за вас са вече загуба на време. Събирате си нещата 
в сака и се отправяте към следващия голям WPT 
турнир. отивате във вегас за две седмици. Пътните 
ви, хотела и други разходи ви костват $3,000. Играете 
в 7 от предварителните събития, но не взимате пари 
от нито едно, като вашата загуба до тук е вече $10,000. 
Решавате да се пробвате на Главното Събитие и се 
разделяте с още $10,000, като отново оставате извън 
парите. Загубилите сте цялата печалба от $20,000 
и всъщност банката ви е спаднала с $3,000, заради 
разходите, които споменахме по-горе. 

Не казвам, че не трябва да се преместите на 
турнири с по-голям вход, но това, което трябва да 
направите е да седнете и да минете през всички 
стъпки отново. Ако сте добавили $20,000 към 
вашата банка, вие трябва да определите 
колко от тях искате да запазите в банката 
си и колко да отидат за "забавления." 
Няма нищо лошо в това да изтеглите 
някакви пари след голяма печалба 
и да се насладите на това. Аз 
обикновено отделям 25% от 
своята месечна печалба за 
тази цел. След като направите 
това, вие трябва да прецените 
какво да правите с вашата 
новата покер банка. Нека 
кажем, че сте изтеглили $5,000 
и сега разполагате с $25,000. 
отново използваме правилото 
за 100-те входни такси и излиза, 
че средният ви вход за турнири 
е $250. Разбира се, може да се 
пробвате от време на време на някой 
турнир с вход $500 или $1,000, но 
гледайте те да са малко и се придържайте 
към вече определената средна входна такса 

за турнир. Ако продължите да 
играете добре, вие ще увеличите 
покер банката си дори още повече и преди да се 
усетите, ще играете на лимити, за които само сте 
мечтали преди. 

Да се пробвате... 
И така, след като ви разказах дългата 

история, аз искам да добавя, че няма нищо 
лошо да се пробвате на турнир от WPT или 
WSOP, ако сте се представили добре онлайн. 
Нека кажем, че печелите $50,000 в онлайн турнир и 
детската ви мечта е да играете в Главното Събитие на 
WSOP. вземете $10,000 и го направете. Няма никакъв 
проблем с това. Това е печалба, която сте си докарали 
и имате право да правите, каквото си поискате. 
Просто процедирайте умно с останалата част от 
печалбата и продължавайте да играете, както 
сте го правили и преди. 

И накрая 
Най-успешните играчи... тези, които 

от много време са на покер сцената, са 
точно тези играчи, които управляват правилно 
парите си. Покерът е като бизнеса 
- ако управляваш правилно 
наличния капитал ще имаш и добра 
възвращаемост, а лошото управление 

на парите води до 
фалит. 

Аарон 
ХенДрикС

значение На ПоКЕр баНКаТа

кОгаТО сТава въпрОс за избиранеТО на Турнир, най-
важнО е при взиМанеТО на решение Да се съОбразиТе 
с вашаТа пОкер банка. МнОгО ОТ прОфесиОнални 
играчи губяТ бързО пари пОраДи факТа, че не МОгаТ 
Да управляваТ сМеТкиТе си. играяТ на нива, на кОиТО 
не МОгаТ Да си пОзвОляТ, и преДи Да се усеТяТ са 
разОрени и МОляТ някОй Да иМ услужи с еДна вхОДна 
Такса. важнО е Да иМаТе реалисТичен пОглеД върху 
вашаТа пОкер банкаТа и Да играеТе спряМО нея. аз 
ще ви Обясня сТъпка пО сТъпка как Да се справиТе 
с ТОва. 
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WS OP
PokerNews:
Какви са новите удобства 

и подобрения в структурите, 
които бъдат предложени на 
участниците в 2009 World Series 
of Poker?

Джак Еффел:
капацитетът на игровите 

места ще бъде увеличен, като 
ще имаме приблизително 300 
турнирни маси. ще разполагаме 
с три различни зали, както беше 
миналата година. връщаме зала 
Amazon, заедно с медийния 
център, специалната маса на 
ESPN, също и отразяването на 
живо. За нея (зала Amazon) са 
предвидени около 156 маси, 
плюс-минус 10, в зависимост 
от това как ще бъдат построени 
скелетата и укрепленията за 
всичко, предвидено в залата. 
веднъж щом започнем да внасяме 
оборудването, ще стане ясен и 
конкретният брой.

Миналата година използвахме 
зала Tropical за провеждане на 
сателити. определено постигнахме 
успех, защото играчите 
посрещнаха много добре идеята да 
разполагат с отделно помещение 
специално за сателити... в крайна 
сметка се оказа, че не ни достигат 
масите, за да посрещнем всички 
желаещи. През 2008 имахме 23 
маси в Tropical, като тази година 
ще ги преместим в зала Brasilia, 
където смятаме да разположим 
общо 94 маси, 48 от които ще 
бъдат предназначени за сателити 
на 1 маса. Ако интересът бъде 
по-голям, очевидно разполагаме 
с още 46 маси на разположение, 
освен ако не се наложи да ги 
използваме за нещо друго. Тези 
числа могат да се променят, в 
зависимост от това кога започнем 
конструкцията на самите 
клетки. Има и други детайли за 
изясняване, но така или иначе ще 

се постараем да поместим 90-94 
маси там.

Развълнувани сме покрай 
тази зала. въодушевени сме, 
защото ще можем да дадем на 
любителите на сателити още 
по-голяма площ, повече маси и 
повече възможности да участват 
в игрите, които обичат. Смятаме, 
че това ще бъде голям успех. 
остатъкът от залата ще бъде 
използван при по-голям наплив 
на участници в турнирите, както 
и за провеждане на сутрешните 
и нощните събития – мега-
сателити, вечерни турнири и други 
подобни неща. След това идва 
зала Miranda – третото турнирно 
помещение тази година. в нея 
ще разположим приблизително 
56 маси, в зависимост от вида, 
който ще придобие, когато внесем 
необходимото оборудване. Тя ще 
се използва, ако се появят повече 
от предвидения брой играчи, 
както и за нощните турнири, 
а самата зала ще бъде доста 
комфортна и просторна. като 
цяло предвиждаме минимум 20-25 
маси повече от миналата година.

PN: Ще използвате ли зала 
Miranda за провеждането на Ден 
2 на текущите събития?

Еффел: Имаме намерението 
да бъдем гъвкави по отношение 
на логистиката. Случва се 
някои събития да привличат 
повече хора от предвиденото и 
трябва да се реагира на момента. 
Миналата година зала Brasilia 

беше подходящото място за 
продълженията на прекъснатите 
събития, но този път ще ги 
преместим в „оранжевата секция” 
(в зала Amazon). Мястото ще 
бъде точно до медийния център, 
като там ще се доиграват всички 
турнири. освен това обмисляме 
обособяването на място за втора 
финална маса в зала Amazon, 
както правим всяка година. все 
още не са ясни всички детайли 
около окончателния изглед – 
зависи от разположението на 

скелетата на ESPN и от разни 
други неща. Иска ни се всички 
финални маси и доиграващи се 
турнири да останат в Amazon. 

PN: Вече тече предварителната 
регистрация за 2009 WSOP, 
предвидени ли са промени в 
самия процес?

Еффел: Предварителната 
регистрация остава същата 
като миналата година. Играчите 
могат да влязат в нашия сайт 
– www.worldseriesofpoker.com, 
оттам да свалят бланката за 

предварителна регистрация за 
избраното от тях събитие и да 
ни я изпратят, заедно с документ, 
удостоверяващ плащането. След 
това, когато се появят на WSOP, 
ще бъдат насочени към центъра 
за обслужване, където ще могат 
да разпишат необходимите 
документи, да заплатят 
таксите, ако не са го направили 
предварително, да получат 
удостоверения за регистрация 
и да бъдат насочени към своята 
маса. всичко необходимо е вече 
напечатано и ги чака. Процесът 
работеше чудесно миналата 
година – нямахме оплаквания от 
играчите, които бяха обслужвани 
наистина бързо. обработили 
сме над 4,000 предварителни 
регистрации за различните 
събития. 

Другото ново нещо е, че 
бихме желали онези, които искат 
да си направят предварителна 
регистрация, да го направят 
възможно най-бързо щом тя 
отвори. Две седмици преди 

най-гОляМОТО и пресТижнО събиТие в свеТа на пОкера, world 
sEriEs oF PokEr, се завръща в rio all-suiTE hoTEl and Casino в лас 
вегас през ляТОТО. Тази гОДина ще се прОвеДе чеТириДесеТОТО 
юбилейнО събиране на най-гОлеМиТе иМена в пОкера. рабОТаТа пО 
пОДгОТОвкаТа на най-МащабниТе wsoP ДОсега, все Още прОДължава. 
пОслеДниТе гОрещи нОвини се върТяТ ОкОлО ОбявяванеТО 
на Официалния график, сТрукТуриТе на ТурнириТе, какТО и 
запОчналиТе преДвариТелни регисТрации. ТурнирнияТ ДирекТОр 
на wsoP, Джак еффел, наскОрО ОТДели МалкО ОТ препълненОТО 
Му с ангажиМенТи вреМе, за Да разгОваря с PokErnEws ОТнОснО 
прОМениТе, кОиТО са преДвиДени за ТазгОДишнОТО изДание на 
серииТе.

еТО каквО спОДели еффел с нас:
Да, чиповете ще бъдат  

три пъти повече от входната 
такса, а не като До сега, само 

Двойно. тази гоДина няма да има 
премахнати нива 

от турнирите без лимит.
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Джак Еффел   
говори за WSOP 2009, Част 1 



началото на което и да е събитие 
спираме регистрацията, за да 
можем да изчистим всичко 
около паричните постъпления, 
да пристигнат документите и да 
може счетоводството да свърши 
цялата си работа. определено 
обръщаме голямо внимание 
на този процес, за да можем да 
обработим предварителните 
регистрации на всички и да им 
спестим чакането по опашки.

2005 година, тогава, както и през 
2006, започна преминаването 
от двудневни към тридневни 
турнири. отне ни известно 
време, за да преценим каква игра 
е необходима, за да изпълним 
тридневните графици. Лека-
полека започнахме да се справяме 
по-добре... И още по-добре... И 
през 2008 вече бяхме наистина 
добри. Тази година вярвам, че ще 
направим удар!

възползват всички участници.
Нека поговорим за три много 

специални събития по време 
на World Series of Poker, покрай 
които съм особено въодушевен 
тази година. Тези турнири са 
обикновено единствените, 
предвидени за специални 
групи хора. Това са Дамският 
турнир, Турнирът за ветерани 
и Стимулиращото събитие с 
вход $1,000 в първия уикенд. 
Участниците в тях пристигат 
за два или три дена, играят в 
събитието и с това WSOP се 
изчерпва за тях. Искахме да се 
убедим, че тези хора ще получат 
възможно най-много екстри, 
възможно най-много игра, и 
наистина искаме те да си прекарат 
чудесно времето тук. 

Знаем, че икономическата 
ситуация е неприятна точно сега, 
и за това искаме да сме сигурни, 
че покер играчите ще получат 
всичко, което очакват и което 
заслужават. все пак говорим за 
най-големия покер турнир на 
планетата. Игрите с вход $1,000 ще 
имат малко по-добра структура 
в началото, като подобно на 1,500 
доларовите събития, участниците 
ще стартират със 120 големи 
блайнда, а не с 40, както беше 
миналата година. като цяло 
структурата на турнирите с вход 
$1,000 ще бъде идентична с тази, 
която на $1,500 събитията от 
2008, с изключение на това, че са 
предвидени две допълнителни 
нива – 25/50 и 75/150. Смятам, 
че участниците ще харесат 
турнирите, а и ще получат много 
игра на достъпна цена. Искрено се 
надявам, че WSOP ще бъде едно 
страхотно преживяване за всички. 

във втората част на интервюто, 
Джак еффел разказва за 
наследниците на турнирите 
с прекупуване, както и за 
четиримесечното прекъсване 
преди финалната маса на Главното 
събитие.

BG.PokerNews.com

Задача 
Изиграйте минимум пет NLHE турнира онлайн в 

сайтове като Full Tilt Poker или PokerStars. 

Определяне Вида на Масата 

За първите 10 ръце от турнира ще трябва да си 
отбелязвате префлоп действията (включително 
вашите) на всеки играч от масата. всеки път, когато 
сменяте масата, повтаряйте това. 

всяко действие получава стойност в точки, както 
следва: 

Fold (Отказ):  10F 

Call (Плащане):  5C 
Raise first to act (Рейз при първи на ход):  20r 

Raise when there are limpers 

(Рейз, когато има лимпъри):  40r 

Raise when there is a raiser (Ри-рейз):  80r 
Fold after calling when there is a raise or re-raise 

(Отказ, след като сте платили залог и е имало 

рейз или ри-рейз):  5F 

Call after limping when there is a raise 

(Плащане, след като сте лимпнали и е 

имало рейз):  20C 

Call of a raise (Плащане на рейз):  20C 

Call of a re-raise (Плащане на ри-рейз):  40C 

Ако играч доплати от малкия блайнд или пасува 
от големия, това се счита за плащане. 

ето и няколко примерни ръце, за да ви покажа 
как да записвате точките: 

ръка 1: 

Играч 1  FoLd 10F 

Играч 2  LimP:  5C 

Играч 3  FoLd 10F 

Играч 4  LimP  5C 

Играч 5  FoLd 10F 

Играч 6  raise 40r 
Играч 7  CaLL 20C 

Играч 8   FoLd 5F 

Играч 9 CaLL 20C 
Играч 2  FoLd 5F 

Играч 4  CaLL 20C 
Изчисленията за тази ръка са  40F, 70C, 40r 

ръка 2: 

Играч 1  raise 20r 

Играч 2 FoLd 10F 
Играч 3  FoLd 10F 

Играч 4  FoLd 10F 

Играч 5  re-raise 80r 

Играч 6  FoLd 10F 

Играч 7 FoLd 10F 

Играч 8  FoLd 10F 

Играч 9  FoLd 10F 

Играч 1  re-raise 80r 

Играч 5 FoLd 5r 

Изчисленията за тази ръка са:   70F, 0C, 180r 

След десет ръце, вие събирате общите числа за 
трите стойности (F (Fold), C (Call) и R (Raise)) и 
определяте вида на масата ви на база показателите. 
ето различните видове маси и как обикновено 

в ТОзи урОк ще Трябва МнОгО Да вниМаваТе. изключеТе ТелевизОра, изриТайТе прияТелкаТа/
прияТеля ОТ сТаяТа и си вОДеТе бележки. МнОгО бележки. за Да МОже Да нагласиТе играТа си 
спОреД специфичнаТа Маса, вие Трябва Да ОпреДелиТе какъв е виДа на МасаТа. агресивна ли 
е, улТра сТегнаТа или пълна с безразбОрнО плащащи (CallinG sTaTion) играчи. Тази заДача ще 
ви пОМОгне Да запОчнеТе Да разбираТе каква е МасаТа (есТесТвенО ТОва МОже Да се прави и с 
пОМОщТа на прОграМи и ТехниТе насТрОйки). 

PN: Да се прехвърлим на 
турнирните структури. Когато 
хората погледнат структурите 
тази година, първото нещо, 
което им прави впечатление, 
е увеличеният брой начални 
чипове – от два на три пъти 
размера на входната такса.

Еффел: Точно така, 
първостепенната задача пред нас 
е да предоставим на играчите 
повече възможности от когато 
и да било. По мое мнение, това 
са най-добрите структури, 
използвани някога в World Series 
of Poker. Занимавам се с това от 

Да, чиповете ще бъдат три пъти 
повече от входната такса, а не като 
до сега, само по две. Тази година 
няма да има премахнати нива от 
No Limit събитията. Турнирите с 
лимит ще имат добавени голям 
блайнд нива, което е нещо ново, 
както и повече големи залози. Без 
да се впускаме в детайли, нещата 
изглеждат доста добре. Събитията 
с по-високи входни такси са 
отделени, за да се даде възможност 
за допълнителна игра. ще видите 
големи подобрения в структурите, 
в допълнителните нива и като 
цяло в играта, от които ще се 
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ПОКЕР СТРАТЕГИя

Аарон 
ХенДрикС

дИНамИКа 
на масата - Определяне на 
вида на масата

знАеМ, че 
иконоМичеСкАтА 

СитуАция е 
неПриятнА  

точно СегА, и зА 
товА иСкАМе ДА  

СМе Сигурни,  
че Покер  

игрАчите ще 
ПоЛучАт вСичко, 

което очАквАт  
и което 

зАСЛужАвАт.

PN



изглеждат те: 
маниакална – множество рейзове и ри-

рейзове всяка ръка. Представете си първата ръка на 
фрийрол и това е масата, на която ще бъдете. 

агресивна – не толкова луда като маниакалната, 
но може да очаквате рейз всяка ръка и много екшън. 

Пасивна – някога били ли сте на маса, където 
шест играчи само лимпват във всяка ръка и никой 
не рейзва? Това е такъв тип маса. 

На която всеки плаща – и също има маси, където 
независимо кога рейзвате петима играчи ще ви 
платят. Също така няма значение колко ще рейзнете, 
защото те ще ви платят. 

Стандартна – това е типичната маса. Смесица 
от лимпове, рейзове и плащания, но като цяло 
играта е праволинейна. 

Стегната – сетете се за тези фази на турнир, 
когато в игра няма повече от двама до трима играчи, 
които да спорят преди флопа и почти винаги ръката 
е рейзната. Това е такъв тип маса. 

Това са вашите шест вида маси. Нека да видим 
типични ръце за всяка от тях, за да може по-лесно 
да ви се изясни това, което обяснявам. 

Маниакална 

Играч 1 raise 20r 
Играч 2  CaLL 20C 
Играч 3  FoLd 10F 

Играч 4  re-raise 80r 
Играч 5  CaLL 40C 

Играч 6  CaLL 40C 
Играч 7  FoLd 10F 

Играч 8  CaLL 40C 

Играч 9  re-raise 80r 
Играч 1  CaLL 40C 

Играч 2  FoLd 5F 
Играч 4  re-raise 80r 
Играч 5  FoLd 5F 
Играч 6  CaLL 40C 

Играч 8  FoLd 5F 
Играч 9  CaLL 40C 

Играч 1  CaLL 40C 

Изчисленията за тази ръка са: 35F, 300C, 260R. в 
маниакална маса редовно ще има високи стойности 
на C и R и ниски на F. 

Агресивна 

Играч 1  FoLd 10F 

Играч 2  CaLL 5C 
Играч 3  raise 20r 
Играч 4  FoLd 10F 

Играч 5  re-raise 80r 
Играч 6  FoLd 10F 
Играч 7  FoLd 10F 

Играч 8  FoLd 10F 

Играч 9 re-raise 80r 
Играч 2  FoLd 10F 

Играч 3 FoLd 5F 
Играч 5  CaLL 40C 

Изчисленията за тази ръка са: 65F, 45C, 180R. 
На агресивна маса ще имате много по-висок R, 
отколкото C и F също ще бъде с висока стойност 
(всичко над 60 се счита за висока стойност). 

Пасивна 

Играч 1 CaLL 5C 

Играч 2 CaLL 5C 
Играч 3 FoLd 10F 

Играч 4 CaLL 5C 

Играч 5 FoLd 10F 
Играч 6 CaLL 5C 

Играч 7 CaLL 5C 

Играч 8 CaLL 5C 

Играч 9 CaLL 5C 

Изчисленията за тази ръка са: 20F, 35C, 0R. На 
пасивна маса ще има много ниски числа като цяло, 
с още по-ниска стойност на R. Дори стойността на 
C е относително ниска, защото играчите не плащат 
рейзове, а просто лимпват. 

на която всеки плаща 

Играч 1 FoLd 10F 

Играч 2 CaLL 5C 

Играч 3 FoLd 10F 
Играч 4 raise 40r 

Играч 5 CaLL 20C 
Играч 6 FoLd 10F 

Играч 7 CaLL 20C 
Играч 8 FoLd 10F 

Играч 9 CaLL 20C 
Играч 2 CaLL 20C 

Изчисленията за тази ръка са: 40F, 85C, 40R. Маса 
пълна с „calling stations" няма да има висока степен 

на агресия или много играчи, които се отказват, така 
че числата за R и F ще бъдат със средни стойности. 
Понеже на подобна маса няма много ри-рейзове, 
числото за C ще бъде високо, но не така както 
например на маниакална маса. 

Стандартна 

Играч 1 FoLd 10F 

Играч 2 FoLd 10F 
Играч 3 CaLL 5C 

Играч 4 FoLd 10F 

Играч 5 CaLL 5C 
Играч 6 raise 40r 

Играч 7 FoLd 10F 
Играч 8 FoLd 10F 

Играч 9 FoLd 10F 
Играч 3 FoLd 5F 

Играч 5 CaLL 20C 

Изчисленията за тази ръка са:65F, 30C, 40R. 
висока стойност на отказващите се играчи и средни 
за C и R. 

Стегната 

Играч 1 FoLd 10F 

Играч 2 CaLL 5C 
Играч 3 FoLd 10F 

Играч 4 FoLd 10F 

Играч 5 raise 40r 
Играч 6 FoLd 10F 
Играч 7 FoLd 10F 

Играч 8 FoLd 10F 
Играч 9 FoLd 10F 
Играч 2 FoLd 5F 

Изчисленията за тази ръка са: 75F (най-високата 
възможна стойност за F е 90 на маса с 9 играчи), 
5C, 40R. На стегната маса ще има много висока 
стойност за F, много ниска за C и обикновено 
средна за R. 

Сега след като имаме няколко примера, е време да 
определим вида на масата. вземете изчисленията за 
всяка от трите категории и ги отнесете като extreme 
(крайна), high (висока), medium (средна) или low 
(ниска) според следните ръководни принципи: 

High F Повече от 650 

Medium F МежДу 450 и 650 
Low F По-Малко от 450 

Extreme C Повече от 1500 

High C МежДу 600 и 1500 

Medium C МежДу 250 и 600 

Low C По-Малко от 250 

Extreme R Повече от 1200 

High R МежДу 600 и 1200 
Medium R МежДу 250 и 600 
Low R По-Малко от 250 

Според тези стандарти, определете категорията 
на масата, като използвате следните правила: 

Маниакална

LoW F, extreme/HigH C, extreme/HigH r 
Агресивна 
HigH/medium F, medium C, extreme/HigH r 

Пасивна 

LoW F, medium/LoW C, LoW r 

На която всеки плаща

LoW/medium F, extreme/HigH C, LoW/medium r 
Стандартна

HigH/medium F, medium/LoW C, medium/LoW r 
Стегната 

HigH F, LoW C, medium/LoW r 

Понякога ще се срещате с определения, които 
няма точно да пасват. 

Например: 500F, 1000C, 1000 R ще бъде Medium 
F, High C, High R. Има три категории, които имат 
Medium F: Агресивна, На която всеки плаща и 
Стандартна. от тези трите, само „На която всеки 
плаща" има High C и само Агресивната - High R. Тук 
ще трябва да използвате най-добрата си преценка, 
за да определите какъв вид е масата, но основно ще 
трябва да давате повече предимство на стойността 
на R, така че в този случай аз ще я определя като 
Агресивна. 

Толкова за тази задача. Искам да свикнете да 
правите това, тък като следващата ни задача ще ни 
отведе една стъпка по-нататък, като ще вземем тези 
категории и ще опитаме различни стилове на играта 
според видовете маси, с които се срещате. 

ЗА ДА Може ДА НАГЛАСИТе  

ИГРАТА СИ СПоРеД СПецИФИЧНАТА 

МАСА, вИе Трябва да 
оПрЕдЕлИТЕ КаКъв Е 

вИда На маСаТа.

в ТоЗИ УРок ще ТРЯБвА мНоГо 
да вНИмаваТЕ. ИЗкЛЮЧеТе 

ТеЛевИЗоРА, ИЗРИТАйТе 

ПРИЯТеЛкАТА/ПРИЯТеЛЯ оТ СТАЯТА 

И СИ воДеТе БеЛежкИ. мНоГо  
бЕлЕжКИ.
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на прекарва детството 

си там и започва да играе покер 
на 18 годишна възраст, когато 
тогавашният й приятел я води 
на домашна игра. в началото 
несъмнено се е представяла доста 
зле, но за сметка на това била 
упорита и само след няколко 
месеца започнала да печели. След 
по-малко от година вроблевски 
стяга багажа и заминава за Лас 
вегас. По това време тя често 
играела в интернет и съвсем 
скоро започнала да взима участие 
в игрите на живо, използвайки 
фалшива лична карта. въпреки 
изключително младоликия си вид, 
никога не е имала проблеми за 
възрастта.

Докато била във вегас, 
вроблевски започнала да 
печели значителни суми онлайн, 
но нямала представа как да 
управлява парите си. когато 
спечелела много, покачвала 
нивата, после започвала да 
губи. оказало се, че не била 
способна да спре, освен ако не 
излезела от лошата серия чрез 
игра, или не загубела всичко. 
вроблевски редувала големите 
успехи с пораженията, докато 

$30 Лимит Холдем игра. След като 
приключила с печалба от $600, 
Ана участвала в сателит на една 
маса за $2,000 NLHE събитието на 
2007 Five-Star World Poker Classic и 
спечелила мястото. На следващия 
ден играла в турнира, приключила 
на 16-то място, за което прибрала 
$7,200. Платила както дълга, така 
и полагащия се дял от печалбата 
на приятно изненадания си шеф, 
а с останалото се насочила към 
Беладжио, където спечелила 
сателит за турнира с вход $3,000 на 
следващия ден.

48 часа по-късно вроблевски 
спечелила турнира. Нейната 
печалба била малко по-малко от 
обявената за 1-вото място, тъй 
като накрая тя и останалите двама 
решили да разделят наградния 
фонд, без да доиграват финалната 
маса. Така или иначе, освен 
„скромната” печалба от $337,395 
тя спечелила $25,000 за вход на 
World Poker Tour шампионатите, 
които се провели няколко 
седмици по-късно.

Сега всички погледи били 
насочени към Ана. кое е това 
момиче, което се появява от 
нищото и печели турнир в 
Беладжио? Работата е там, че 
възходът на Ана тепърва започвал.

вроблевски достигнала до 
седемдесетото място на WPT 
World Championships, за което 
добавила към активите си още 
46,410 долара. Седмица по-късно 
участвала в Дамското събитие на 
WSOP в Caesar's Palace, където 
печели $18,000. След само 27 дни 
достига до следващата си финална 
маса на $2,500 NLHE турнир от 
Mandalay Bay Poker Championships. 

Там завършва втора след 
ерика Шоенберг, за което бива 
възнаградена със $71,540. 24 дена 
по-късно – още една финална 
маса в Беладжио и още 28 хиляди 
в сметката. Така или иначе, с 
това не завършва победоносния 
поход на Ана вроблевски. 193,870 
долара била печалбата й от $,2000 
Тексас Холдем без лимит турнир 
от WSOP. За тези от вас, които си 
правят труда да смятат, до тук 
спечелената от Ана сума възлиза 
на приблизотелно $700 хиляди 
за 11 седмици! Това се казва 
зашеметяващ старт на една покер 
кариера.

Ана прекарва голяма част от 
времето си, играейки в големи 
турнири. След бурното начало 
на подвизите й, тя успява три 
пъти да достигне до парите по 
време на WPT, и още толкова в 
рамките на WSOP. освен това, на 
три пъти стига до финална маса 
на турнири в Беладжио и два 
пъти по време на Aussie Millions. 
вроблевски е и сериозен интернет 
играч. Прякорите, под които може 
да я срещнете, са "vietcutie" и 
"VIETHOTTIE21." Има добавени 
редица петцифрени печалби към 
сметката си, както и двукратна 
победа в $109 NLHE турнира на 
PokerStars. в повечето неделни 
сутрини може да я засечете да 
играе в ‘PokerStars Sunday Million’ и 
в ‘$750K Guaranteed’ на Full Tilt.

никол горДън

PokerNews профил: Анна
ана врОблевски не знае кОга е нейнияТ рОжДен Ден – ниТО Месеца, 

ниТО ДаТаТа или гОДинаТа, нО спОреД нея, възрасТТа й е 22 гОДини. 
ОсинОвена на чеТири гОДишна възрасТ, врОблевски и пО-МалкаТа 
й сесТра живеяТ при МнОжесТвО различни рОДнини преДи Да бъДаТ 
прехвърлени в сирОпиТалище в ханОй. ТаМ е и първияТ й ДОсег 
ДО хазарТа. заеДнО с ДругиТе Деца играе различни игри с карТи, 
каТО sPadEs наприМер, каТО залОзиТе са преДсТавлявали парчеТа 
плОДОве. в крайна сМеТка ДвеТе МОМичеТа биваТ ОсинОвени ОТ 
Мерилин врОблевски, кОяТО ги вОДи в чикагО през 1994.

КоЕ Е Това момИчЕ, коеТо Се ПоЯвЯвА оТ НИщоТо И 

ПеЧеЛИ ТурНИр в бЕладжИо?

не се разорила напълно. Не й 
останали пари дори да покрива 
разходите си. Загубила всичко и 
с нараснали дългове, вроблевски 
била принудена да се върне в дома 
си в Чикаго.

Следващото й пътуване до 
Лас вегас било през Февруари 
2007. Носейки със себе си $1,200, 
тя започнала да изгражда своята 
покер банка от игри на $1-2 
Тексас Холдем без лимит. когато 
спечелила достатъчно, тя се 
преместила на по-високите $2-
$5 нива. впускайки се в няколко 
Лимит Холдем сесии с блайндове 
$15-$30 и $30-$60, сумата на 
вроблевски набъбнала до 9,000 
долара само за няколко седмици. 
Тя вече можела да разплати своите 
борчове, след което не й останало 
почти нищо и отново била 
поставена на кръстопът – да се 
прибере ли отново вкъщи, или да 
остане и да си намери работа. Ана 
все пак решила да се пробва във 
вегас. оттук започва и нейната 
истинска история.

вроблевски си намерила работа 
за $10/час, като се придвижвала до 
работното място с автобус. Шефът 
й скоро разбрал, че играе покер и 
предложил да я финансира с 400 
долара. Тя приела парите и още 
същата вечер се включила в $15-

Вроблевски 

PN

  a

40 www.BG.pokernews.com Април/МАй 2009 Април/МАй 2009 www.BG.pokernews.com 41

ДАМСКИ ПОКЕР КЪТ



П 
 
 
ричината да я споменавам е, защото 

тя е във фокуса на статията. Независимо къде се 
намирате, винаги ще се намери някой с дълбоки 
джобове, който не може да играе.всички големи 
играчи могат да разкажат по някоя история, в 
която са играли срещу богаташ и са му взели 
парите. виждали сме как крупни бизнесмени като 
Джери Бъс и Антонио Соларио губят състояния 
от големите играчи по време на ‘High Stakes Poker’. 
Сега в светa има бум на аматьорите, и въпреки това, 
отново се заражда тенденция професионалните 
покер играчи да печелят големите турнири, както 
видяхме по време на WSOP 2008. 

Фактите са такива, че най-добрите печелят най-
големите пари. Балансът в света е постигнат. край 
на темата.Ако имах само това да кажа, статията 
наистина щеше да смърди, но за щастие мога да 
добавя още доста. вижте сега, нещото, което прави 
покера толкова интригуващ е, че независимо 
колко губят някои хора, те продължават да се 
връщат в играта. Това се има предвид в текста 
на Тим Фрийдман. Самозалъгват се, че могат да 
надмогнат старите си навици, но никога не успяват 
да го направят.Причината да говоря за тази 
действителност се корени във факта, че големите 
играчи осъзнават точно това. Защо ще се опитвате да 
победите най-големите, щом имате на разположение 
онези, които не могат да спрат да губят? Ако някой 

е слаб играч и иска да играе срещу вас, какво ви 
спира?

Това важи и за ниските нива. как ще постъпите, 
ако в казиното влезе човек, за когото знаете, че е 
абсолютен некадърник? веднага ще поискате да 
бъдете преместени при него. в интернет е същото – 
щом забележите играч, когото сте категоризирали 
като слаб, да сяда на маса за игра срещу един 
опонент, и ако можете спокойно да си позволите 
лимитите, кликнете на свободното място по най-
бързия начин!

Наистина, допада ми предизвикателството да 

играя срещу качествени противници, но когато 
говорим за смисъла на покера, всичко опира до 
парите. Ако намерите човек, който има желание 
да загуби от вас онова, за което се е трудил, само 
защото има дълбоки джобове и нулеви познания, 
не би трябвало нищо да ви спира да играете срещу 
него. всъщност има само едно нещо.

Хората разказват истории как са загубили 
цялата си покер банка, защото са играли с 
всичките си пари срещу некадърник, на когото му 
е провървяло. Лоша работа! кой би си помислил, 
че слабите играчи ще извадят луд късмет срещу 
вас? Този въпрос е напълно погрешен! Ако това 
ви се случи, би трябвало да попитам кой ви би 
през ръцете да залагате повече, отколкото можете 
да си позволите да загубите? Ако се появи някой, 
който не си знае парите, удари пачката на масата, 
и след това небрежно попита дилъра: „Може ли да 
ми припомните правилата?”, това причина ли е да 
продадете дрехите от гърба си, само и само за да 
влезете в играта? Не, не е. Най-вероятно той ще се 
представи ужасно в играта, след което ще продължи 
да вкарва още и още пари, но ако вие не можете да си 
позволите да играете с такива залози, просто не го 
правете. Това ще бъде вашата слабост. Ако усетите, 
че често взимате участие в игри с по-високи нива, 
от колкото покер банката ви позволява, вие никога 
няма да надмогнете старите си навици, както се пее 
в песента.

казах по-горе, винаги ще се намери някой с 
излишни пари за губене и без знания за играта. 
И въпреки всичко, той наивно ще седне да играе, 
ще профука парите си, ще свие рамене, ще пийне 
нещо и след седмица отново ще се върне, за да 
повтори всичко от начало. Сещам се за много свои 
противници, независимо на живо или по интернет, 
които съм сложил в категирията „играчи, срещу 
когото трябва да играя.” вие направете същото.

Ако има нещо, което задължително трябва да 
разберете от тази статия, то това е, че сте способни 
да промените навиците си. Положете необходимите 
усилия да го направите. Ако възприемате покера на 
сериозно, дебнете и преследвайте слабите играчи, 
все едно сте на лов. Ако аз видя някоя от мишените 
си да влиза в покер залата, то веднага ще попитам 
„вие какво играете?” Че обичам да общувам с хората, 
обичам, но единствената цел, поради която искам да 
играя с някого е, за да му взема парите.

вярвам, че покерът е игра, базирана на уменията, 
а не на случайностите. Факторът късмет обаче е 
нещото, което кара слабите играчи постоянно да се 
връщат на масите. веднъж щом спечелят, започват 
да си въобразяват колко са добри и непобедими. 
Замислете се, ако ставаше дума за игра, базирана на 

случайността, то никой никога нямаше да постигне 
истински успехи, защото рано или късно късметът 
щеше да се разпредели балансирано и по равно 
между всички покер играчи. от друга страна, ако 
всичко опираше до умения, то играта нямаше да 
има стойност, защото онези, които притежават 
необходимите умения, ще печелят винаги, и 
следователно по-малко добрите нямаше да виждат 
смисъл да се връщат и да играят още. Покерът е една 
от малкото игри в света, в които дори най-жалкият 
глупак може да играе срещу най-добрия на Земята 
и да го победи. Точно това връща нещастните 
аматьори отново и отново към покера. Ако случайно 
спечелят милион долара, то бъдете сигурни, че ще 
прекарат следващите десет години връщайки бавно 
парите на онези, които случайно са победили. Бъдете 
един от тях! Бъдете онзи, който ще дебне аматьора 
да се завърне и ще прибере лесно спечелените му 
пари. После, ако той смени масата, сменете я и вие. И 
повторете предходното действие.

Ако се окажете в трудна игра, запомнете едно 
нещо. Не съм способен да акцентирам достатъчно 
силно на това: вИНАГИ ще ИМА НЯкой По-
СЛАБ оТ вАС! Ако четете тези редове, то знайте, че 
някъде там има някой некадърник, който в момента 
играе точно на вашите лимити и точно на онази 
маса, на която би трябвало да бъдете сега. Дори 
не дочитайте докрай статията, аз само обобщавам 
и тръгвам към жертвите си, а от вас очаквам да 
направите абсолютно същото, без значение дали 
ще ходите в казиното, или ще играете по интернет. 
Намерите ли вашия човек, не го пускайте, докато не 
изцедите и последния му цент!

като обърнете страницата, искам да сте научили 
един урок, а именно – винаги преследвайте парите. 
Преследвайте слабите играчи, където и да отидат. 
вие сте способни да преодолеете старите си навици! 
Но другите никога няма да успеят.

Да плуваш сред акулите: 

ПреоДолейте 
старите си навици!

ОТкъс ОТ Тв шОу, баТ МасТерсън:
УИляМ БАрКлИ МАСтЕрСъН: иМаМ важна рабОТа в шайен с ТриМа ОТ най-бОгаТиТе МесТни 

жиТели и най-слаби пОкер играчи.чували ли сТе някОга песенТа на whiTlaMs, наречена 'royal 
in ThE aFTErnoon'? сТрахОТна песен. бих искал Да ви Обърна вниМание върху ТексТа на припева: 
„МОга Да наДМОгна сТариТе си навици – Да, нО саМО през Трупа Ми! нО все пак...” наисТина 
ОбичаМ Тази фраза. 

PN

ФАктите СА 
тАкивА, че 

нАй-Добрите 
ПечеЛят  

нАй-гоЛеМите 
ПАри. бАЛАнСът 

в СветА е 
ПоСтигнАт.
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Светлин коЛев

ВярВам, че покерът е игра, 
базирана на уменията, 
а не на случайностите. 

Факторът късмет обаче е нещото, 

което кара слабите играчи 
постоянно да се Връщат на 

масите.



С 
 
 
итуацията си е ситуация, приятели, но 

сега ще я оставим настрани. Това за миг може да ви 
прозвучи като, „Ама досега трябваше да внимаваме 
за всичко, което се случва в определен момент, пък 
сега – друга песен”. Песента не е друга, дори няма 
песен. Има обаче, един труден момент. Правилното 
решение ли да вземем, или умното. И на мен ми 
изглеждаше малко мъгляво, когато за първи път се 
замислих за това. вероятно не е само мъгляво, може 
би дори е малко противоречиво, но всъщност в 
този въпрос има нещо реално и важно. Замислете се 
малко, преди да продължите да четете, и се опитайте 
да направите разлика между взимането на правилно 
и умно решение. Ако не ви идва нищо на ум, аз ще се 
опитам да ви „осветля” с моята идея по въпроса. 

какво ли не ви се е случвало по покер масите, и 
колко ли пъти сте били на кръстопът при взимането 
на решение. Понякога – крайно решение. Ако все 
пак включим нашата приятелка ситуацията за малко 
в играта отново, ето два бързи варианта на една и 
съща ситуация (с уговорката, че тя няма лице или 
измерение, просто е тук за нашия пример). все едно 
де, ето за какво става дума.

Играете си спокойно покер, играчите са някакви, 
играта е някаква, но, в покер сметката ви има много 
малко пари. всъщност последните ви стотина долара 
са на масата, на която играете и ако ги загубите скоро 
няма да имате възможност да депозирате отново. в 
една апетитна ситуация имате много силна проекто 
ръка, и всички фактори в тази ситуация са във ваша 
полза. Има силен рейз разбира се, и за да отвърнете, 
трябва да платите с всичките си чипове. Процентите 

във ваша ползва са доста солидни и везните 
направо си клонят в посока плащане. Това би било 
правилно решение от ваша страна, от гледна точка 
на ситуацията, възможността за удвояване и други 
фактори. Има и един друг вариант на нещата, който 
разбира се не е задължителен. умното решение. 
То е, понякога да се откажете в такава ситуация. А 
може пък поне да ви накарам да се замислите върху 
правилното или умното, преди да изберете. кое му 
е умното? Това, че трябва да гледате на покер играта 
си като на всяка една друга работа, инвестиция 
или проект. Ако влеете всичките си пари в проект 
за строеж на невероятно перспективна сграда или 
каквото и да е, което има онзи потенциал, който ви 
окриля и обнадеждава постоянно, не рискувате ли 
да се разорите, за незнаен период от време. То си е 
толкова много перспективно това, което искате да 
направите, че би било грехота да не се метнете в 
стихията. Нещата в живота обаче се променят много 
бързо. Идеята ми беше, че може би е по-умно за вас 
да хвърлите ръката си, особено ако нямате чувство 
за нея. Да, има и такова нещо, чувство и усещане. Ако 
вашият проект в тази ситуация си остане проект до 
края, ще си останете на сухо и ще трябва да гледате 
отстрани как другите играят, без пукната пара в 
сметката ви. Разбира се, винаги може да изберете 
правилния вариант и той си е все така правилен, 
но ако не друго, помислете внимателно дали това 
е вашият момент. Това може би звучи малко като 
стегната игра, но ако се замислите, вероятно ще 

намерите нещо полезно в тази идея. Това е само един 
пример, който може да се разглежда от различни 
ъгли и вероятно ще има много противоречиви 
мнения. Моята цел е да ви накарам в някои моменти 
да мислите като инвеститори, и да си давате сметка 
за последствията. Това не значи да ви е страх да 
плащате, а по-скоро да си оставяте резервен вариант 
за нещата, винаги когато можете. По-умно е от 
гледна точка на вашето моментно положение, нали? 
Хайде, бъдете малко и „бизнесмени”, мислете по-
далновидно. Играете за пари все пак. 

какво става обаче в обратната ситуация и как 
да предпочетем правилното пред умното? Има ли 
въобще такъв вариант? Сигурен съм, че има много 
варианти на правилна игра, които ще спорят за 
вашето внимание и ще се опитват да го спечелят за 
сметка на умното. Често, едва ли ги разграничавате 
въобще. Просто търсите най-добрия вариант за себе 
си. Ако само за момент обърнем горната ситуация, 
например, нещата може да се тръгнат във ваша полза, 
благодарение на правилната ви игра. С толкова много 
различни ситуации в покера, едно е сигурно, никога 
не може да бъдете сигурни в нищо. Тогава за какво ви 
е, ще попитате, да си губите времето с разсъждения 
като тези в настоящата статия. Ами, по-добре 
загубете малко време за разсъждения, отколкото 
много време, за да се възстановите от някоя грешка. 

в полза на правилното идва и „успокоението”, че 
много от вашите опоненти ще се правят на умници, 
което ще осмисля вашите правилни решения. Не 
ви се иска да се състезавате за умното решение с 
останалите на масата, нали? все някой ще го вземе, 
но при повече кандидати, 
шансовете намаляват. 
оставете си място за 
взимане и на 
правилни 

решения. И ако всичко това ви обърква, опитвайте за 
малко да излизете умствено от ръката, която изисква 
накланяне на везните в едната посока, и помислете 
за нещата, които може да ви убягват във вашата 
покер самовглъбеност. Умно е да играеш играча, но 
правилно ли е? Ако срещу вас седи непредсказуем 
новак, може да опитвате да го надхитрите с разни 
умни ходове, които ще извадите от арсенала на 
вашия богат опит, но вероятно по-правилно е 
просто да напаснете играта си към тази на все още 
плуващия на плитко рибок. Може да постъпите 
умно, като изгубите в няколко ръце нарочно, 
заблуждавайки нищо неподозиращата жертва, която 
вече потрива ръце в блажено господство. Макар че 
често работи, от опит знам, че този план не рядко се 
проваля. Защото залагате бомбата на неточно място. 
Преди да постъпите умно, уверете се, че умното 
ще свърши работа. в противен случай, заложете на 
правилното. 

Не можем разбира се, да даваме за пример 
само играта срещу новаците. 

Прекалено много професионални 
покер играчи има наоколо. Някои 

дори се успокояват, че срещу тях 
се играе по-лесно. „Да не е някоя 
риба, та да плати в тази ситуация”. 

вероятно е по-лесно, но все така 
има правилно, и умно решение. А на 
високите нива, грешната преценка 
струва много повече.

Та, правилната игра е различна от 
умната. Дори сега да не го осъзнавате, някой ден 

ще изровите от съзнанието си част от тази статия. 
Не чакайте неволята обаче. Търсете вариантът във 
всяка ситуация. Правилният или умният. Понякога 
няма значение какво ще изберете, но ще се намерят 
ситуации, в които изборът ви ще е съдбоносен. 
Хванете здраво кормилото и завийте в правилната за 
вас посока, умно. 

Мартин 
ХАДжиСтойков

ПоКЕр аНаТомИя  
Бр. 7: Правилно или умно

някакви скОрОшни случки, пОкер разбира се, Ме 
накараха Да пОДТикнаха Да влезна в еДни Дискусии 
за взиМанеТО на решения на пОкер МасаТа. пОчТи 
винаги всичкО зависи ОТ сиТуацияТа, кОяТО е МнОгО 
ширОкО пОняТие в пОкера, с всичкиТе щурОТии, 
кОиТО се случваТ в Тази същаТа сиТуация. аМа Тези 
пОкер анаТОМии нали са насОчени пОвече къМ 
ТеОреТичнОТО, и Тук се ОфОрМя Такава схеМа. 

ТА, ПравИлНаТа
 ИГРА е РАЗЛИЧНА оТ умНаТа. 

ДоРИ СеГА ДА НЕ Го 
оСъзНаваТЕ, НЯкой ДеН ще 

ИЗРовИТе оТ СъЗНАНИеТо СИ ЧАСТ 

оТ ТАЗИ СТАТИЯ. НЕ чаКайТЕ 
НЕволяТа обачЕ.

РАЗБИРА Се, вИНАГИ Може да 
ИзбЕрЕТЕ ПравИлНИя 

варИаНТ И Той СИ е вСе 

ТАкА ПРАвИЛеН, Но Ако Не ДРУГо, 

ПоМИСЛеТе вНИМАТеЛНо далИ 
Това Е вашИяТ момЕНТ. PN
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о-късно моята 

възлюбена каза: „Не мога да 
повярвам, че ме беше толкова 
страх от някаква мишка!”

По принцип, човек изпитва 
страх, когато да речем, е на 
бойното поле или когато, 
свивайки в някоя малка пряка 
в тъмна дъждовна нощ, срещу 
него изведнъж светнат дългите 
светлини на някой ван без 
номера. Нея всъщност не я беше 
страх. Тя по-скоро беше силно 
разтревожена от присъствието 
на нахалния гризач в нашата 
кухня, както и от неизбежната му 
злочеста съдба в лапите на нашия 
опитомен тигър.

Но колко пъти ви се е случвало 
да кажете или да чуете някой 
да казва: „Страхувах се от 
огромното количество чипове 
на противника” или „Беше ме 
страх от възможния флъш, 
който се появи на борда.” Сега, 
очевидно е, че на покер масата не 
изпитваме „истински” страх. все 
едно дали говорим за тревога, 
безпокойство, загриженост, 
опасения, изтощение, съмнения, 
колебливост, паника, лошо 
предчувствие, подозрения, 
стеснителност, неудобство или 
неспокойствие, става въпрос все 
за емоции и чувства, които могат, 
и вероятно ще дадат отражение 
върху нашата покер игра.

Страхът е онова неприятно 
чувство, което се появява тогава, 
когато осъзнаем наличието на 
определен риск или опасност, 
независимо дали рискът е реален 
или опасността илюзорна. 
Страхът също може да бъде 
описан и като крайна неприязън 
към опеделени условия на средата, 
обекти, хора или ситуации. Такива 
състояния са алгофобията (страх 
от височини), херпетофобията 
(страх от влечуги), един-аут-о-
фобията на ривър картата, и т.н.

онези от вас, които са готови 
да изрекат „Аз никога не се 
страхувам на покер масата!”, ще 
помоля да си представят една 
ситуация. След флопа правите 
порядъчно голям залог на полу-
блъф. Нямате готова ръка, но 
пък определено има много, ама 
наистина много карти, които 
биха ви помогнали да направите 
страхотна ръка. Тъкмо бутвате 
част от чиповете си напред и 
чувате човекът от ляво на вас да 
казва  
„All-in!”

Усетихте ли това? Хайде де, 
признайте си! Усетихте ли го?

Няма значение, важното е, че 
от началото говорим точно за това 
нещо. Наречете го страх. Наречете 
го безпокойство или тревожност. 
Наречете го както желаете, 
важното е, че то се появява по 

Никой няма да ви остави на мира, 
ако знае, че след първоначалния 
ви пас, издаващ несигурността 
ви, при един премерен залог от 
негова страна със сигурност ще се 
уплашите и ще хвърлите ръката 
си. Заменете този ваш страх с 
някой по-доходоносен. Например 
със страхът, че може и никой да 
не плати префлоп залога ви, и с 
това, че съществува риск вашите 
покет попове да спечелят само 
блайндовете.

Страхът от успеха и страхът 
от провала също играят своята 
роля на покер масата. в страха от 
провала се съдържа съмнението 
до колко сте достойни за победата, 
както и страховете от онова, което 
успехът може да ви донесе. ето ви 
и едно доказателство, че не всеки 
иска да бъде победител.

Джейми Голд, шампионът от 
Главното събитие на Световните 
Серии по Покер през 2006 година, 
сподели по време на последните 
дни на Сериите, че е бил ужасен 
от мисълта за победа – не 
заради дванадесетте милиона 
долара, разбира се, а защото се 
е страхувал от славата, която 
щял да придобие. в интервю 
за ESPN.com, Голд обясни, че 
мисълта за мигновената слава 
до такава степен била завладяла 
съзнанието му, че дори обмислял 
да „прехвърли” чиповете си на 
Пол Уасика и да завърши втори.

„Не го искам това,” казал Голд, 
„виждал съм какво е причинило 
на други хора.”

Говорете каквото искате за 
господин Голд, няма значение. 
Страхът от победата, страхът от 
провала и страхът по принцип 
съществуват на всяка маса, във 
всяка игрална зала на планетата. 
Дълбоко се страхувам, че това 
е истината. ще говоря още за 
страха и тревогата в друга статия, 
където ще разгледам въпроса 
защо вашите страхове може да  
ви струват скъпо, издавайки 
играта ви.

Д-р тим  
ЛАвАЛи

Тревожност и СТрах
снОщи Ми се сТОри, че чух някаквО скиМТене ОТ кухняТа. каТО ОТиДОх Да прОверя каквО 

сТава, заварих МОяТа пО-ДОбра пОлОвинка, нашаТа кОТка, и еДин Мъничък сив гризач напълнО 
вцепенени, все еДнО преД Мен беше Оживяла сцена ОТ ТОМ и Джери. МеТнах еДна кърпа върху 
МишОка и гО ТранспОрТирах навън (вкъщи не си паДаМе пО убийсТваТа, Та за ТОва каТО хванеМ 
някОя гаДинка я пускаМе на свОбОДа).

СтрАХът от 
уСПеХА и 

СтрАХът от 
ПровАЛА Също 
игрАят СвоятА 
роЛя нА Покер 

МАСАтА.

време на покер игра и вие трябва 
да знаете как да се справите с него, 
защото то може или да изцеди 
и последния ви чип, или да ви 
помогне да подобрите играта си. 
отново казвам, няма значение 
как ще го наречем, важното е да 
не се страувате да го използвате, 
преследвайки победата.

Страхът от дадени обекти 
или конкретни ситуации може 
да се придобие с времето. При 
животните това явление се 
нарича условен страх. Бидейки 
вид животни, хората също 
са способни „да се научат” да 
изпитват тревожност в дадени 
ситуации, когато се сблъскат с 
определени стимули или събития. 
Също така, ние можем да се 
отучим от страхове, които сме 
придобили по-рано през живота 
си. Представете си, че сте с чифт 
попове, но на флопа се появява 
асо. от какво ви е страх? Ами от 
асото, разбира се. Добре де, ако 
не поведете играта сега, правейки 
подходящ залог, другият играч 
просто ще ви остави да минете 
метър и да видите търн картата, 
така ли? Това няма как да стане. 
Той със сигурност ще заложи, 
най-малкото за да потвърди 
страховете ви. един добър играч 
винаги би направил достатъчен 
залог при асо на флопа, щом е 
усетил колебание във вашата игра. 

Не го искам това,”  
казал голд, „Виждал съм 

какВо е причинило 
на други хора.”PN
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аскоро влязох в мъчително слаба серия. 

както и по-рано съм писал, започнах своето онлайн 
приключение с покер банка в размер само на $50, 
за да се пробвам и аз, наред с многото други покер 
автори, да повторя постижението на крис Фъргюсън, 
който направи $10,000 онлайн, започвайки от нулата 
(да, знам, че моето е хитруване, но, повярвайте ми, не 
разполагам с толкова излишно време, че да минавам 
през ада на фрийролите, само и само за да направя 
първите няколко долара. Съдете ме.)

в началото имах известни скрупули по 
отношение на нивата, на които играех. Позволявах 
си да участвам само в игри и турнири, които бяха 
съобразени с банката ми. Пиковият момент дойде, 
когато бях превърнал моите $50 в $2300. Тогава 
нещата изглеждаха доста добре по отношение на 
бъдещите ми печалби. По същото време си бях 
поставил ограничение, според което, ако влезнех в 
лоша серия и загубех повече от 20% от натрупаното 
до момента, трябваше да се насиля и да изтегля 
пари от сметката и да ги похарча за забавление със 
семейството си. Така премахнах $1350 реализираните 
до момента печалби, с което си гарантирах, че целият 
проект ще бъде едно печелившо начинание за мен. 
Да, знам че няма кой знае колко „хазарт” в това, но 
пък не съм привърженик на теорията, според която 
един играч трябва да се разори няколко пъти, преди 
да направи своя „голям удар”. Аз вярвам, че ако 
държите тази идея в съзнанието си, дори и да успеете 
да ударите голямата печалба, то в крайна сметка ще 
загубите и нея.

Което ме връща към моя 
първоначален въпрос, а именно – 
какъв тип играч сте?

една от най-приятните части в начинанието ми 
беше постепенното изкачване към по-високите 
лимити. Докато в началото $1 печалба от игра на 
Стъд с лимити $0.04-$0.08 беше повод за радост, то 
когато удвоявах 80-те долара, с които започвах игра 
с лимити $2-$4, или пък когато „влезнех в парите” на 
турнир с вход $20, определено усещането беше по-
приятно. Притокът на ендорфин е по-силен, когато се 
печелят по-големи суми.

Започнах да определям себе си „минимум” като 
$2-$4 лимит играч, SnG играч в диапазона между $12 
и $27 вход, и играч на $0.50-$1.00 игрите без лимит. 
За съжаление, намалялата в следствие на тегленето 
покер банка, беше подложена на доста сериозен риск, 
който носи нормалното вариране на печалбите и 
загубите в покера. всъщност така и стана. към този 
момент онлайн парите ми за покер бяха по-малко 
от $250, поради комбинация от инатливо слаба игра 
и задвижваната от собственото ми его представа на 
какви нива „заслужавам” да играя.

егото казва: „Продължавай да играеш на същите 
нива! късметът ти със сигурност ще се появи, и щом 
веднъж си се доказал като успешен играч там, значи 
отново ще бъдеш такъв!”

егото казва: „Трябва ти само един-единствен 
добър турнирен резултат и отново ще се върнеш там, 
където ти е мястото!”

Същият този вътрешен глас настоява да 
направиш безнадеждното плащане на ривъра, когато 
противникът ти е хванал една от чаканите четири 
карти. Страхувам се, че това всъщност е гласът на 
губещия.

Победителят контролира егото, а не егото него. 
Победителят е спокоен, защото знае, че вселената 
не му дължи нищо, и осъзнава, че късметът е 
променлива величина. освен това за него не е 
срамно да слезе на по-безопасните ниски нива, 
където може спокойно да преосмисли своята игра 
и да си пробие отново път нагоре. в много аспекти, 
точно провокираното от егото хазартно отношение 
причини настоящия срив на икономиките, с който 
светът трябва да се бори сега. Банкерите създадоха 
ситуация, в която започнаха да играят на все по-
високи и по-високи нива и правеха все по-рискови 
залози. всичко беше чудесно, докато варирането 
на печалбите, както винаги се случва, не обърна 
посоката си.

През последните дни драстично намалих нивата, 
на които играя, както и входовете, които плащам 
за турнири. върнах се назад към игрите с лимит 
$0.25-$0.50 и турнирите с вход $4-$5. Ако трябва да 
съм честен, не ми е лесно. Хващам се, че действам 
по-рисковано със слаби карти, просто защото не 
ценя стойността на парите, за които играя. Ставам 
нетърпелив по отношение на това колко бавно се 
трупат печалби на ниските нива. в резултат на това 
преследвам ръце, които знам, че трябва да хвърля. 
Ироничното е, че в миналото, когато играех дори 
на по-ниски нива, аз бях напълно удовлетворен от 
малките победи. Но вкусът на бързите печалби не ми 
дава спокойствие.

Трябва да направя нещо съвсем 
просто. Трябва да си върна 
нагласата, с която започнах 
цялата тази работа. Не 
е сложно, трябва 

само да се наслаждавам на предизвикателството да 
играя най-добрата си игра, в името на печалбата, 
независимо от лимитите. Да останеш фокусиран през 
цялото време и да знаеш правилните ходове, които 
трябва да направиш във всеки един момент, носи 
удовлетворение, което в много отношения е дори по-
голямо от самите парични печалби.

Били сте там, нали? онова място, в което всичко 
става кристално ясно, където знаете точно кога да 
блъфирате, усещате правилния момент да тормозите 
другите, наясно сте кога трябва да се пасивни. Това 
е територия, която се населява от големите играчи. 
Там живеят онези, които печелят в дългосрочен план. 

Това е мястото, на което искрено 
желая да бъда.

ще се видим по 
масите!

какъв играч МислиТе, че сТе? с ТОва иМаМ преДвиД 
слеДнОТО – на какви лиМиТи сМяТаТе, че е пОДхОДящО 
Да играеТе? няМа значение Дали гОвОриМ за игра на 
живО или пО инТернеТ. вашеТО МясТО на гОлеМиТе 
Турнири ли е? вие 100-200nl играч ли сТе? МОже би 
сТе еДин ОТ „гОлеМиТе” в белажиО? или нивОТО ви е 
за $0.50-$1.00 МасиТе с фиксиран лиМиТ? ОТгОвОръТ 
ви крие пОТенциален риск за вашаТа пОкер банка, 
ОсОбенО ДОкаТО се ОпиТваТе Да я изгражДаТе.

ДА оСТАНеШ ФоКуСИраН ПрЕз цялоТо врЕмЕ И ДА 

ЗНАеШ ПравИлНИТЕ ходовЕ, коИТо ТРЯБвА ДА 

НАПРАвИШ във вСекИ еДИН МоМеНТ.

Победителят 
контролира 
егото, а не 
егото него.

PN
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Аарон 
ХенДрикС

Когато се изправим срещу        собственото си его 



MTTв     средната фаза вие трябва да 
разграничавате два различни типа играчи. едните 
играят за победата (категория 1), a другите ще бъдат 
щастливи, ако просто спечелят своята входна такса 
обратно, като оцелеят след балона (категория 2). 
Уверете се, че сте играч от категория 1, но играйте 
смислено. Начинът, по който да играете се определя 
от размера на чиповете, с които разполагате. когато 
играете по начина, по който аз ви съветвах в ранната 
фаза на турнир, вие трябва често да сте около 
средния стак. Понякога дори вече ще сте в топ 30 и 
понякога вие ще сте с малък стак. 

Играта с голям стак 
(2x средния или повече) 
Чудесно е да го имаш. С голям стак е нормално 

да се играе по-отпуснато и дори да не играете така, 
играчите ще го очакват от вас. вашата задача е да 
откриете каква съпротива ще ви окажат на масата. С 
малко късмет ще имате много играчи от категория 2 
и ще може да крадете блайндовете 5 пъти във всеки 
кръг. основно ще играте всякакви две карти и ще 
влизате във всеки пот с рейз. Размерът на моите 
рейзове обикновено не е стандартните 3ГБ - аз 
предпочитам 2,5ГБ. Защо? Просто, защото се опитвам 
да разбера колко силна е масата и защото ще трябва 
да хвърлям моите слаби карти срещу всеки ри-рейз. 
По този начин се спестяват чипове. Някой, който се 
отказва при рейз от 3ГБ, също ще се откаже и при 
рейз от 2,5ГБ в тази фаза и ако имате добра ръка, ще 
стане по-лесно да съберете някой с малък стак. 

Ако масата е слаба, вие ще откриете, че може 
да прибирате много от блайндовете. За начало 
започнете да крадете от бутона, след това от cutoff 
(Со) и т.н. до UTG (ако ви позволят да направите 

това на масата). Главното правило за този тип игра 
е, че трябва да сте първият в пота. Ако играч преди 
вас е лимпнал, тогава това е –EV (expected value - 
oчаквана печалба) ход, да се опитвате да направите 
чиста кражба. очевидно все пак може да вдигнете 
залога, но вече не с всеки две карти. Ако някой влезе 
all-in след вашия рейз, тогава анализирайте ръката 
така. колко голям е неговият стак? За по-малко 
от 1/10 от моя стак и относително добри шансове 
(2:1), аз ще платя с всеки две карти. Това ще ви даде 
предимство, защото ще изградите имидж на маниак 
на масата. Ако играч ви види да плащате all-in рейз 
с ръка, като 3♥ 9♠, ще помисли два пъти преди 
следващият all-in срещу вас. Трябва да осъзнавате, че 
ако това се случи веднъж, тогава следващият път не 
можете да платите с подобна ръка, защото вашият 
опонент всъщност ще има добра ръка този път. Ако 
играчът има среден стак, аз ще платя с Т-Т+ и A-Q+ 
и може би някои по-слаби ръце, ако този играч има 
имидж на по-освободен играч. в тази фаза на МТТ 
аз ще играя в много ситуации, в които шансовете за 
победа ще са 45/55 и 40/60 както мога, докато моят 
стак ми позволява да го правя. Ако опонентът ми 
има голям стак и е способен да ме изкара от турнира, 
тогава аз ще плащам само с A-k, A-A и k-k. Ако той 
вероятно е също и много стегнат играч е възможно 
да хвърля дори а-К. когато рейзвате с боклуци, 
трябва преди това да се уверите, че след вас няма 
играч с много малко чипове или играчът на ГБ не е 
обвързан с пота. Иначе е чисто прахосване на чипове. 

Третирайте всеки рейз от бутона или CO като 
опит за кражба и се пробвайте да откраднете на свой 
ред, като направите 3-бет с всяка по-стойностна 
ръка, като свързани от боя или ниски чифтове (в 
случай, че все пак ви платят извън позиция). все пак 
вие трябва да следите какъв е имиджът на вашите 
опоненти и да правите това само срещу играчи 
със среден или голям стак. Срещу играчи с малко 

чипове, просто няма да можете да се откажете, ако 
заложат всичко. Правете това толкова често, колкото 
играчите на масата ви позволяват да го правите. Рано 
или късно вие ще получите супер силна ръка и в 
резултат на играта ви на маниак има голям шанс тази 
силна ръка да ви се изплати много добре. 

Игра с малък стак 
За жалост няма да имате голям стак всеки път 

и понякога ще стоите на масата с м* от 8, чакайки 
за добра ръка. ето тук наистина има значение дали 
сте играч от категория 1 или не. Ако сте добър 
играч вие лесно може да си позволите да загубите 
входната такса за МТТ и това да не се отрази на 
вашата сметка, ако я управлявате добре. Ако вашият 
случай е такъв, тогава не играйте за доларите, които 
може да вземете веднага след балона, а играйте за 
крайната победа в турнира. С M от 8 или по-малко, 
аз бих играл по правилото "First in is All-in" с всеки 
две карти. ще се изненадате колко често вие ще 
успявате да откраднете блайндовете, защото нямате 
останала никаква стойност при хвърляне, изградили 
сте стегнат имидж по-време на турнира и винаги 
ще има играчи от категория 2 на вашата масата. 
единственото изключение за това правило, е когато 
има играч с голям стак на ГБ. в този случай може да 
влезнете all-in само с много силна ръка. Знайте, че 
ако това проработи веднъж, може да изчакате цяло 
завъртане преди отново да го направите, защото сега 
имате м от 9. 

Друг недостатък на малкия стак е това, че вече не 
можете да поставяте капани на останалите играчи. 
Не правете грешката да се опитвате да им залагате 
капани. в повечето случаи сами ще влезете в такъв. 
Ако аз имам A♥ A♦ на UTG позиция, тогава просто 
ще заложа всичко, а няма да се опитвам да правя 
лимп/рейз. Погледнете го от страната на вашите 
противници. Те виждат играч с малко чипове да 
лимпва от UTG за 800 чипа, с още 7000 останали. в 
повечето случаи първата мисъл, която идва на ум 
на играчите е "той има чудовищна ръка и ще вкара и 
останалите си чипове при всички случаи". Само ако 
сте големи късметлии в този случай и на играч след 
вас също е раздадена силна ръка, катко на вас, тогава 
ще получите рейза, на който се надявате. По-голям 
шанс има големите стакове да искат да ви платят с 
така наречените ace-crackers. Не им давайте подобен 
шанс. Друго предимство на мигновеният all-in с 
най-добрата ръка е това, че големият стак често ще 
плаща след като види как играч с малък стак залага 
всичко от UTG и си мисли, "той може и да има нещо, 
но неговият обхват от ръце е твърде голям, а и кой 
идиот залага всичко с A♥ A♦ от UTG?" След което 
той любезно ви удвоява. 

Среден стак 
Със среден по големина стак няма нищо, за което 

да се тревожите. все още играем за победа и вие 
лесно може да превърнете вашият среден стак в 
голям стак с умна игра. 

Поставяне на капани със среден стак. 
Има два начина да поставяте капани с високи 

чифтове и под-високи чифтове имам предвид а-а и 
К-К и може би а-К от време на време. единият начин 
да поставяте капани, който може би е най-добре 
познатият, е лимп-рейз. Това е просто лимпване от 
ранна позиция, за да изпратите заблуждаващ сигнал 
за слабост и след това да ри-рейзнете, когато друг 
играч преди вас ви е рейзнал. (Бележка: ако имате 
м* от 30, тогава не залагайте всичките си чипове, а 
просто направете порядъчно голям 3-бет от 12ГБ). 
Този начин на игра е относително добре познат, 
така че моля ви не се опитвайте с ръка като Q-Q, 
защото, ако ви рейзнат след вашият 3-бет просто 
ще изгорите. вашите опоненти бързо ще разберат 
какво правите и ще ви плащат само с ръце, които ви 
бият, освен ако играчът срещу вас вече не е силно 
обвързан с пота. Също така гледайте да не попаднете 
сами в капан. С това искам да кажа, че лесно може 
да се получи пот с няколко играчи, след като всички 
те просто платят и видят флопа. в този случай не 
напъвайте повече с вашата ръка, а се стремете да 
запазите пота малък. И дори по-важно, бъдете 
готови да хвърлите вашите а-а ако двама или 
повече играчи заложат всичките си чипове, след като 
сте заложили на флопа. вашият по-висок чифт вече 
не струва нищо. в случай че играете по този начин с 
К-К и а дойде на флопа, тогава също ще се наложи 
да се откажете. Поставянето на капани не идва без 
никакъв риск и това е малка цена, която ще трябва 
да платите. 

Малко по-познатият начин на игра е да платите 
залог след като вече един или повече играчи са 
платили. Представете си, че има рейз от начална 
позиция. вместо обичайният стандартен ри-рейз, за 
да изолирате вашия опонент, вие просто плащате. 
Този ход обикновено работи доста добре. Ако тогава 



MTT средна фаза

еТО и пОреДнаТа МТТ сТаТия, иДваща каТО прОДължение на „MTT ранна фаза” ОТ Миналия 
брОй на списаниеТО. ДОкаТО за раннаТа фаза аз ви препОръчвах Да вниМаваТе и Да играеТе 
TaG (TiGhT-aGGrEssivE), за среДнаТа МТТ фаза ви препОръчваМ пО-агресивен сТил на игра. ТОва 
е прОсТО зараДи факТа, че пО вреМе на Тази фаза ще иМа пОвече "МърТви пари" на МасаТа, каТО 
резулТаТ ОТ пО-висОкиТе блайнДОве. кОгаТО гОвОря за среДнаТа фаза на МТТ, иМаМ преДвиД, 
кОгаТО са ОсТанали 100 чОвека, ДОкаТО "балОна" се спука (приеМаМе, че МТТ е запОчнал с най-
МалкО 1000 играча). играчиТе ОбикнОвенО запОчваТ Да вниМаваТ за балОна и спираТ Да играяТ 
ТвърДе МнОгО ръце. слеДОваТелнО вие Трябва Да изпОлзваТе ТОва. 

аКо маСаТа Е Слаба,  
вИе ще оТкРИеТе, 

Че можЕ да 
ПрИбИраТЕ мНоГо оТ 

блайНдовЕТЕ.
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някой друг реши да рейзне отново преди флопа, 
потът ще стане достатъчно голям, за да може просто 
да заложите всичките си чипове, дори да имате м* 
от 30. Ако пък никой друг не рейзне и вие видите 
флопа, никой играч няма да ви сложи на Аса и 
след като първоначалният играч, който е рейзнал 
направи C-Bet, вие лесно може да рейзнете all-in, 
понеже в 90% от времето играчите ще ви слагат на 
проекто ръка или топ чифт и ще ви плащат по-често, 
отколкото ще се отказват. И дори те да хвърлят 
картите си, вие пак ще приберете добър пот. 

Ако, обаче, вие не получите чудовищна ръка, 
трябва да се опитате да откраднете някой и друг 
блайнд или да направите силни ходове в големи 
потове. ето 2 примера за такава игра: 

Игра срещу слаби блокиращи 
залози под мотото "J-high 
ще спечели" 
както може да видите аз играя в тази ръка, 

защото имам позиция. Дори да съм чип лидер на 
масата, аз съм просто малко над средният стак в 
МТТ. По-важното е това, че аз играя ръката срещу 
два опонента с почти еднакъв стак от чипове, което 
ми дава достатъчно стойност на хвърлянето. 

Флопът не ми дава нищо повече от "дупчен" 
и възникна следната ситуация. Глупакът на ГБ 
направи малък блокиращ залог от 800 в пот от 
7,600 и първоначалният рейзър Се оТкАЗА!!! (аз 
приемам, че той е държал нещо като чифт деветки. 
Ако имаше друго, той поне щеше да е хванал 
някакъв чифт или жалка проекто ръка като моята 
и с шансовете, които получава, той трябваше да 
плати). Аз плащам с намерението да представя нещо, 
което се вижда на флопа. Неговият обсег от ръце 
е A-J, A-Q, Q-J или всякакъв k с ужасен кикър. На 
търна той прави друг блокиращ залог от 2,400 в пот 
от 9,200. Аз рейзвам, за да имитирам тройка, която 
може лесно да имам, съобразно с това как играх 
ръката досега. Аз също не рейзвам толкова много 
тук, а достатъчно, за да получа информацията, която 
ми е нужна. Първо, защото съм склонен да се откажа 
от ръката, ако той влезе all-in и второ, за да запазя 
достатъчно чипове, с цел да направя вероятен блъф 
на ривъра. (Бележка: рейзът на търна е решаващ, 
защото ако само платим, той ще реши, че нямаме 

нищо и няма да можем да направин сполучлив 
блъф на ривъра). След неговият пас на ривъра, 
единственото нещо, което остана да се направи, 
е да се заложи, тъй като ще загубим, ако просто 
пасуваме и се наложи да си покажем картите. Не 
правете грешката тук да изстреляте слаб залог, както 
той направи на флопа и търна, защото той лесно и 
правилно ще ви плати с а в ръка, дори да е само, за 
да получи информация. Аз все още имитирам 10 тук 
и залагам половината пот. Това все пак ми оставя 
м* от 15 в случай, че той е играл бавно своята 
чудовищна ръка през цялото време. 

Плащане на блъф под мотото 
"аз имам боклуци, но твоите 
боклуци са по-слаби" 
Говорил съм за тази ръка и преди в моят блог, но 

това е перфектният пример за разкриване на блъф. 
Подлецът беше с голям стак и играеше много LAG 
(loose aggressive). Той беше истински тиранин. (Знам, 
че рейзнах с нищо, но просто исках да открадна 
блайндовете и бях първи в пота). Бях 90% сигурен, 
че мога да го поставя на 1 от 3 възможни ръце. Само 
A-high с пропуснат флъш, 5-6 или 5-3 и аз биех 
всичките тези ръце. Причината, поради която не го 
поставих на чифт в ръката е, защото той просто ми 
плати преди флопа. Той залагаше, което всъщност 
показваше сила, но аз рейзнах, за да разбера дали 
моят топ чифт с топ кикър е добър. Той само ми 
плати залога, което за мен е ясен знак, че водя тук. 
Последвано от слаб залог на търна и мигновеният 
all-in залог на ривъра, това е автоматично плащане 
за мен. всички проекто ръце бях пропуснати и той 
със сигурност нямаше A-J (виждал съм го да прави 
3-Bet с A-10 преди флопа). Помислих малко преди 
да направя това плащане, след като беше за всичките 
ми чипове и исках да се уверя, че мисленето ми е 
правилно. Бележка: Не плащам тук, защото не мога 
да се откажа от топ чифта на флопа, а просто поради 
факта, че съм сигурен, че тук аз държа най-силната 
ръка. И за това аз съм склонен да рискувам всичките 
си чипове. 

както може да видите, има много пътища, които 
водят до рая от чипове. Ако се случи да не ви идват 
никакви карти или да не попадате в никакви добри 
ситуации, тогава ще се наложи да прибегнете до 
стратегия за игра с малък на брой чипове. ще 
продължим със статиите за МТТ и следващата ще 
бъде свързана с късната фаза в турнир на много 
маси. Засега обаче преминахте балона и може да сте 
спокойни, че върнахте поне входната си такса. 

М* - "М" Зоната на Dan Harrington 
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Залагат повече от необходимото
Начинаещите, които за първи път виждат чипове, 

често ще залагат повече от необходимото с високи 
чифтове, независимо от кикъра. За опитните играчи, 
това е обикновено в разрез с всякаква разумна 
тактика, така че се пригответе за масивен обстрел с 
чипове, често имащ за цел да имитира големи ръце, 
които вероятно ще са по-слаби от вашите.

Не ги блъфирайте!
един новак надали е наясно кога е най-подходящо 

да имитира силна ръка, или кога трябва да използва 
позицията си, за да блъфира успешно. Ако той залага, 
плаща или пасува, с цел да покачи евентуален ваш 
залог, често ще има някаква ръка. Бъдете внимателни, 
когато обмисляте да направите голям контра-залог, 
целящ сплашването на неопитния опонент.

Плащат всичко
Начинаещите холдем играчи са известни с това, 

че обикновено плащат всичко. Те обожават да гонят 
до дупка проекто-флъшове и не обичат да хвърлят 
чифтове, дори когато борда ги заплашва с вероятен 
флъш или стрейт. Ако опонентът ви има ръка, която 
по някакъв начин е свързана с общите карти, няма 
нужда дори да обмисляте евентуален стойностен 
залог. Той няма да се откаже от ръката си. внимавайте, 
ако смятате да правите мощен блъф, залагайки 
всичките си чипове. Често новаците ще ви плащат 
дори и с нисък чифт.

Не подбират картите
Начинаещите играчи ще плащат 1ГБ всеки път 

преди флопа, защото не са свикнали да се отказват 
от картите си. Ако са на малкия блайнд и в картите 
си имат картинка, винаги ще си доплащат и ще 
защитават ревностно своите блайндове, срещу 
вашите опити за кражба от бутона. Забравете за 
опитите да крадете блайндове, баз да имате някаква 

ръка. Почти винаги ще ви бъде платено. какво 
означава всичко това? За да надиграете тези хора, 
използвайте стеснен диапазон от начални ръце, а 
когато залагате, играйте силно от самото начало, до 
ривър картата. Много вероятно е тази игра да ви 
се отплати щедро. Нищо няма да постигнете, ако 
използвате сложни и комплексни ходове, като контра 
кражби и пресираща игра. Те просто не работят на 
тези микро-нива.

кОгаТО играеМ Тексас хОлДеМ на ниски лиМиТи, МнОгО е важнО ОснОвнаТа ни сТраТегия Да 
бъДе играТа „пО учебник”, каТО избягваМе прОявяванеТО на фанТазия и слОжни хОДОве срещу 
неОпиТни ОпОненТи. нискиТе нива привличаТ главнО нОви играчи или хОра, кОиТО играяТ за 
забавление. за Да пОбеДиМ ТОзи Тип ОпОненТи, нашаТа сТраТегия Трябва Да бъДе пОДчерТанО 
Дисциплинирана, вМесТО Да се „фукаМе” с всяка нОва Техника, кОяТО научиМ.

бъдЕТЕ вНИмаТЕлНИ, 

коГАТо оБМИСЛЯТе ДА НАПРАвИТе 

ГоЛЯМ РИРейЗ, цЕляЩ 
СПлашваНЕТо На 

НЕоПИТНИя оПоНЕНТ.

Слаби помощни карти (кикър)
всеки обича да вижда асо в картите си. 

Начинаещите с удоволствие ще играят всяко асо, 
независимо от втората карта, която дъжат. Накажете 
ги за лошия избор на стартовата им ръка. Ако 
свържат тяхното асо с общите карти, те ще мислят, 
че имат най-силната ръка, което ви дава шанса често 
да ги биете, ако имате по-силен кикър. Уверете се, 
че не им позволявате да виждат флопа евтино, като 
покачвате залога от добра позиция и ги карате да 
ви плащат с втора по сила ръка след вашата. Да се 
надяваме, че като загубят няколко пъти от вас с 
доминираното си асо, ще си научат урока.

BG.PokerNews.com
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КаК да ИГраЕм уСПЕшНо 
На ниските лИмИТИ?

СъС СРеДеН По ГоЛеМИНА 
СТАк Няма НИЩо, за 

КоЕТо да СЕ ТрЕвожИТЕ. 
PN



лИвърПул 
ПрЕГоваря за 
рЕКордЕН доГовор С 
„КарлСбЕрГ”
камен ДАМянов

ливърпул преследва рекорден контракт с датската 
компания за бира "карлсберг", който ще налее в касатана 
клуба 60 милиона английски лири за срок от четири години. Мърсисайдци се надяват скоро да приключат успешно преговорите с 
пивоварната за договор, който ще задмине спонсорските сделки на основните конкуренти във висшата лига Манчестър юнайтед 
и челси. сегашната сделка на ливърпул с "карлсберг" е за срок от три години и осигурява на хората на бенитес около 10 милиона 
английски лири включително и с бонусите от шампионската лига, като ще приключи през сезон 2009-2010. въпреки това американските 
собственици на клуба Том хикс и Джордж жилет искат да разбият досегашните рекорди с нов 4-годишен контракт. Те искат да отвеят 
рекламния договор на Манчестър юнайтед с aiG на стойност 56 милиона, както и 5-годишната сделка на челси със "самсунг" възлизаща 
на 50 милиона паунда. Досегашните договори на ливърпул с "карлсберг", който е основен спонсор на клуба от 1992 година насам, се 
смятаха за много по-нископлатени от тези на конкурентите за титлата във висшата лига. евентуално бързо приключване на преговорите 
за нов договор с пивоварната може да осигури и допълнителни средства за бенитес на трансферния пазар през лятото.

ИСКаТ ГолФа в  
олИмПИйСКаТа ПроГрама  
ПрЕз 2016 ГодИНа
кристина бЛизнАшкА

борбата за влизане на голфа в олимпийската програма достига своя връх. изпълнителният директор на us PGa Tour Тай вотоу 
обясни, че спортът е достатъчно влиятелен, популярен и залага на феърплей и мястото му е в олимпийската програма през 2016 година. 
Международният олимпийски комитет ще вземе официално решение през октомври кои два нови спорта да станат олимпийски. 
сред претендентите, освен голф, има още ръгби, скуош, карате, бейзбол, софтбол и летни кънки."всички си даваме сметка и виждаме 
какво въплъщава голфът, колко универсален спорт е, какво влияние има от комерсиална гледна точка, какъв зрителски инетерс 
предизвиква и колко известни са всички играчи по целия свят, каза вотоу пред "ройтерс". - не може да не се споменат и ценностите 
като почтеност и спортсменство, които голфът проповядва. всичко това напълно отговаря и принадлежи към олимпийския идеал 
и олимпийската идея. голфът заслужава мястото си в олимпийската програма и е най-подходящият кандидат да се присъедини към 
останалите спортове", кометира още шефът на американския тур.

уЕйН рууНИ ЩЕ СТава баЩа?
валентина неДевА

съпругата на английския национал уейн рууни - колийн, е бременна в третия месец, разкри близък приятел 
на семейството. нападателят на Манчестър юнайтед, който реализира два гола при победата на "Трите лъва" 
вчера срещу словакия, бил ''страшно развълнуван, радостен и наистина въодушевен", че първото му дете 
ще се появи на бял свят през септември. колийн и уейн, които са неразделни още от тийнейджърските си 
години, се венчаха на пищна церемония за 3 милиона лири на италианската ривиера миналото лято. 

според техни приятели влюбените говорели за нов член на семейството още от коледа. Друг източник, 
близък на семейство рууни, заявил пред изданието The Mail: ''и двамата са на седмото небе заради добрата 

новина. колийн е вече в третия месец и двамата са щастливи, че мечтата им да създадат семейство ще се осъществи.''
все още не е ясно обаче дали г-жа рууни очаква момченце или момиченце. звездата на "червените дяволи", който е най-голямото 

от три деца, многократно е казвал, че иска три или четири деца. законната му половинка също никога не е крила желанието си за 
голямо семейство.''искам да съм майка, отдадена изцяло на децата си,'' сподели преди време 22-годишната колийн. - бих искала 
голямо семейство, но мисля, че докато не се появи първото дете, не можеш да прецениш колко би искал да имаш.''

говори се, че двойката вече е получила обещание за един милион лири за първата снимка на бебето - повече отколкото Дейвид и 
виктория бекъм взеха за фотосите на сина си бруклин. причина за твъреденията за евентуална бременност на колийн станала нейна 
снимка на на концерт на лайънъл ричи в Манчестър преди около седмица, когато тя била с широка сатенена блузка, а наскоро била 
видяна да излиза от ресторант в ливърпул, покрила корема си с кашмирен шал. през уикенда пък била забелязана да пазарува в 
супермаркет в ливърпул и закръгленото й коремче си личало под синия велурен анцуг. след като напазарувала солидно, футболната 
съпруга оставила майка си колет и брат си антъни да бутат тежката количка и да носят някои от покупките. 

говорител на семейството съобщи снощи: ''слуховете за тази бременност са многобройни и отказахме да ги коментираме много 
отдавна.''

маКЕНроу въвлЕчЕН в далавЕрИ С 
ПроИзвЕдЕНИя На ИзКуСТвоТо
кристина бЛизнАшкА 

Макенроу въвлечен в далавери с произведения на изкуството
името на бившия номер 1 в света Джон Макенроу бе замесено 

в инвестиционни далавери заради връзката му с търговец на 
произведения на изкуството, като според информацията 
общият размер на измамите е 88 милиона долара. 

59-годишният търговец на картини лорънс 
селандър е бил арестуван вчера в дома си, след като 
са били установени нередности в галерията му, 
както и наличието на откраднати експонати, съобщи 
главният прокурор на Манхатън робърт Моргентау. 
селандър не се е признал за виновен по обвиненията, 
а съдът в ню йорк е определил гаранция на стойност 
1 милиона долара. ако вината му бъде доказана, той 
може да получи максимална присъда от 25 години 
затвор.засега властите са установили наличието на 26 
жертви на измамната схема на селандър, сред които е и 
петкратният шампион от "уимбълдън". според 
предварителните проверки Макенроу, 
който е известен с влечението 
си към произведенията 
на изкуството, е загубил 
2 милиона долара 
заради две картини.
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ФИа С Нова ИдЕя: ИСКаТ 
СТаНдарТЕН”СвЕТовЕН двИГаТЕл” 
за вСИчКИ авТомобИлНИ СЕрИИ
Sportal.bg

президентът на Международната автомобилна федерация (фиа) Макс Мозли разкри днес плановете за създаването на "световен 
двигател" през 2013 година, който ще може да се ползва в различни категории, включително формула 1, формула 2, световния рали 
шампионат (wrC) и др. идеята е в още много ранна фаза, и се очкават тепърва дискусии със световните автомобилни произодители. 
"Този дизайн ще работи във формула 1 под формата на турбо двигател, а в по-долните категории и като атмосферен мотор. в рали 
шампионата ще може да се ползват и двата варианта. ще се опитаме да комбинираме различните класове на моторния спорт. ако 
успеем, това ще е много важно и полезно, защото ще се спестят огромни разходи", обясни Мозли. Той добави, че през следващите 
години двигателите във формула 1 ще могат да се развиват в много посоки, включително и със системата „керс". британецът иска 
в шампионата да се въведат и други системи за възстановяване на енергията. Освен от спирачките, това можело да става още от 
изпускателните тръби, охлаждането и много други. 

дЕТЕТо ЩЕ ПровалИ ФЕдЕрЕр, 
ПлашаТ Го баЩИТЕ в ТЕНИСа
кристина бЛизнАшкА

ако роджър федерер мисли, че появата на първото му дете ще повлияе в 
минимална степен на целта му да изравни или даже да подобри рекорда на пийт 

сампрас от 14 титли от големия шлем, той трябва да се събуди от този сън. както е 
известно, 27-годишният швейцарец обяви официално, че с приятелката му Мирка 

вавринек ще стават родители и изрази увереност, че това по никакъв начин няма да 
попречи на кариерата му. истината обаче е друга и всеки един родител, минал през 

безсънните нощи, може да сложи край на заблудата на роджър. именно това направиха 
близкият приятел на федерер иван любичич и легендарният борис бекер.

"сигурен съм, че това ще бъде голям шок за роджър, няма съмнение в това, заяви 
хърватинът, който има 5-месечен син. - животът на всеки човек се променя изцяло. 

приоритетите са други. Ти вече не си най-важният човек в семейството, даже 
губиш и жена си за известно време", предупреди 30-годишният любичич. 

няма да е прекалено, ако се каже, че родителските грижи и печеленето 
на трофеи от големия шлем не вървят ръка за ръка. великите шампиони 

борис бекер, евгени кафелников и андре агаси са успели да прибавят в 
колекциите си само по една титла след раждането на първото им дете. Джими 

конърс е единственият тенисист, който успешно е комбинирал семейния живот 
и кариерата си, като е спечелил три от общо осемте си мейджър трофея след 

раждането на сина му брет през август 1979 година. не със същия късмет могат да 
се похвалят Джон Макенроу, иван лендъл и щефан едберг. бащите в тениса са успели 

да спечелят едва 10 от последните 115 турнири от големия шлем."бащинството променя 
напълно живота на човек, коментира бекер, който все пак успя да грабне трофея от australian open 

1996 след раждането на първия му син ноа. - по-трудно е да се фокусираш върху едно нещо, тъй като вече мислиш за детето си, за жена 
си и тенисът минава на втори план. Това е неоспорим факт", каза още германецът, който е печелил шест турнира от шлема.

оСъдИха ромарИо за Побой  
Над ФЕН

Sportal.bg

бившият бразилски национал ромарио ще трябва да плати обезщетение в размер на 30 000 
реала (10 000 евро) за нанесен побой над фен преди шест години. Тогава през 2003-а недоволен от 
представянето на флуминензе и на ромарио фенът замери своя идол и останалите футболисти с 
шест живи пилета по време на тренировката на отбора. Освен това въпросният привърженик на 
футбола нарече играчите с обидната дума "maricas", която означава хомосексуалисти и страхливци. 
след края на тренировката ромарио си взел душ, а след това атакувал с юмруци фена на трибуните. 
световният шампион от 1994 година бил подпомогнат в деянието си от физиотерапевта зе колмеиа. съдът отхвърли молбата на 
адвокатите на ромарио за намаляване на сумата по обезщетението. присъдата вече е потвърдена на две инстанции, но все пак на 
защитата остава още едно възможно обжалване.

лИЕТувоС рИТаС СПЕчЕлИ КуПаТа На ЕвроПа
Sportal.bg

Отборът на летувос ритас спечели титлата от втория по сила в европа клубен баскетболен турнир за мъже - купа европа (бившият 
турнир улеб). на финала в Торино литовците победиха химки (Москва) с 80:74 (22:22, 13:22, 18:18, 27:12) точки. Марийонас петравичус 
бе най-резултатен за победителите с 20 точки, бабраускас добави 18. лиетувос ритас осъществи впечатляващ обрат, след като през 
втората част губеше с 14 точки разлика. новите шампиони в състезанието направиха серия от 18:0 и поведоха с 64:62 в последната 
четвърт. с този успех летувос ритас си осигури място в евролигата на улеб през следващия сезон. Това е втори трофей за тима от 
литва в този турнир. в него участва и българският шампион лукойл академик, който не успя да премина груповата фаза. 

Април/МАй 2009 www.BG.pokernews.com 5756 www.BG.pokernews.com Април/МАй 2009



основите на борсите за залози
всички борси за спортни залози (Betfair, BETDAQ, 

Betsson и други) се базират на един и същ принцип 
– играчите залагат едни срещу други, а не срещу 
букмейкър. Борсата взима малка комисиона за всеки 
залог.

как залагаме на борси?
като играч, вие имате 2 избора: да направите залог 

ЗА даден резултат, или СРещУ даден резултат. 

Залагаме За селекция
До тук, всичко е като обикновено залагане при 

букмейкър. Избирате своя победител и правите залог. 
освен ако не ви харесва коефициентът, то просто 
натиснете бутона ‘ЗА’ и променете коефициента в 
панела с информация за залога ви, преди да изпратите 
своя залог. като натиснете бутона ‘Изпрати’, залога ви 
автоматично ще се появи в частта със залози ‘СРещУ’, 
където ще се надяваме играч ще приеме залога ви. 
Ако никой не хареса коефициента, за който искате да 
заложите, то вие имате няколко опции: 1) да намалите 
коефициента, 2) да промените сумата на залога; 3) да 
приемете предлагания коефициент в момента.

Залагаме СРеЩу селекция 
Тук вече вие играете роля на букмейкър и 

предлагате коефициенти на другите играчи на 
борсата. При тези залози, ако играчите които залагат 
ЗА дадена селекция загубят, то вие печелите. С други 
думи, залогът СРещУ означава, че вие залагате 
селекцията да загуби. 

Пример: 
Залагаме при коефициент 1.50 СРещУ това Челси 

да победи в Лигата (това означава, че залагаме Челси 
ДА Не спечели Лигата).

Залогът ни е €100 – това е максималната сума, 
която можем да си позволим да загубим.

Тъй като залагаме 1.50 СРещУ, можем да приемем 
залози до €200. (€200 x 1.5 = нашия залог €100).

Ако Челси спечели Премиершипа, ще загубим 
€100. Ако загубят, то ние ще задържим облога €200.

Финал на Шампионската Лига между Манчестър 
Юнайтед и Барселона може и да е доста прималив 
за УеФА, телевизионните мрежи, спонсорите и 
неутралните зрители, с една стъпка по-близо след 
хвърлянето на жребия за четвърт и полуфиналите. 
Двата лидера бяха комбинирани с единствените 
отбори останали извън големите 3 европейски лиги, и 
за Юнайтед пътят към финала изглежда доста гладък. 

Пазарът за победител в Шампионската Лига 
отразява мнението, че Юнайтед е фаворит с 3.45, 
следван от Барселона при 3.7. Да, въпреки че 
изглежда толкова ясно, не всички фактори са в 
полза на Юнайтед и Барселона. една от пречките е, 
че първите им мачове са като домакини, въпреки че 
предпочитанията са за игра като гости. 

Тези от вас, които правят залози ЗА победител 
измежду тези два отбора, сигурно вече са се 
разтревожили от статистиката че 14 от 18 четвърт 
и полуфинали за последните три сезона са били 
спечелвани от отбора, които играе първо като гост. 
Това е 78% успех. При победата на Юнайтед миналата 
година, те играеха като гости и в двете нива. Същото 
важи и за Барселона по пътя им към трофея през 
2006г. 

Да речем, че Юнайтед отстрани Порто, те все пак 
ще трябва да натрупат силни точки срещу Арсенал 
или виляреал в полуфиналите. Английски отбори, 
които играят като домакини срещу други английски 
или испански отбори, са се класирали 4 от 11 пъти 
(36%) за последните 10 сезона. Може би залог СРещУ 
Юнайтед при 1.78 не е толкова лоша идея. 

Същите данни важат и за Ливърпул и Челси. 

Залози на живо
Залагането на живо по време на мач, е една от най-

атрактивните функции на борсите. Betfair буквално 
оживява по време на игра. Можем да си гледаме мача 
и да забележим, че Реал Мадрид започва сериозно да 
притеснява Ливърпул. Ако изтичаме бързо и заложим 
СРещУ Реал Мадрид ще можем да се възползваме от 
покачването на коефициентите, но след това бързо 
заложим ЗА победа на Ливърпул с надеждата, че ще ги 
размажат във второто полувреме.

Съвети за обмяна на футболни залози
И така, към практичните съвети. Повечето борси 

за спортни залози предлагат същите футболни 
срещи като букмейкърите, така че ако искате да 
покриете рисковете си от букмейкърите, например за 
‘брой голове’, ‘жълти картони’, ‘хендикап’, можете да 
направите залози СРещУ тези позиции на борсата.

Залози за дълги позиции на футбол 
Най-страхотното при борсите е, че ако залагате за 

дълги позиции можете да смените залозите си и да си 
гарантирате приход при залозите за дълги позиции. 
Такива са например: ‘коефициентите за победител в 
Премиершипа’ или ‘коефициентите за победител в 
F.A Cup’.  Ако заложим €15 на Манчестър Юнайтед да 
стане победител в Лигата си в началото на футболния 
сезон при коефициент 8.00, през Януари вече със 
сигурност съжаляваме за решението си. Така че 
залагаме СРещУ Манчестър Юнайтед при 4.00 със 
залог €60.
манчестър юнайтед спечели лигата: 
първият ни залог е €105.00 + €15 залог = €120.00.

Нашият залог СРещУ губи, и печалбата ни е: 
€120.00 - €60 (губещия залог) = €60.00.

манчестър юнайтед губи лигата:
първият ни залог губи облога €15.00.

Нашият залог СРЕЩУ печели, и ни носи €20.00. 

Резултатът е €5.00 печалба.

С две думи, и в двата вариант печелим. Това може да 
се постигне с почти всички дълги позиции на футбол 
при борсите за спортни залози. още ли се чудите, дали 
да посетите тази страница: www.betfair.com 

При предходни три срещи в елиминационни фази, 
отборът гост винаги преминава в следващото ниво. 
Челси са аутсайдери с 2.08, а Ливърпул са с 1.89, но 
противно на коефициентите на борсата, статистиката 
сочи че сините имат по-голям шанс. Независимо 
кой отбор ще премине в следващата фаза, помнете 
че гостите винаги имат предимство в първите 
мачове. Ние считаме, че отдалечаването на Челси 
с 9.0 в пазара за Победител на Шампионската Лига 
е пресилена реакция, и независимо че Ливърпул 
показват върховна форма, не бихме ги отписали 
напълно.

Арсенал минаха под радара при тегленето на 
жребия, но те имаха късмет с първите срещи в 
четвърт и полуфиналите. виляреал, следван по 
сложност единствено може би от Манчестър 
Юнайтед, също има не лек жребий. Но за последните 
10 сезона, отбори които са преминали през четвърт 
финалите след като са играли гости в първите си 
мачове упешно са стигали до полуфиналите в 8 от 13 
пъти. Арсенал се предлага за финалист при 3.85 и 9.4 
за победител. 

Ако Барселона все пак се срещне с Манчестър на 
финала, то не се съмняваме че и двата отбора са си 
спечелили билетите за Рим с гордост.

още информация за Шампионската Лига:
коефициенти: 
http://www.betfair.com
Зона Футбол: 
http://soccer.betfair.com
Гледайте безплатно футбол: 
http://livevideo.betfair.com

Наръчник за борси за залози: 
КаК да залаГамЕ На ФуТбол?

Betfair

Залози за Шампионската лига : заЩо жрЕбИяТ 
ИзИГра лоша уСлуГа На барСа И 
маНчЕСТър юНайТЕд?

факТъТ, че МанчесТър юнайТеД и барселОна няМа Да се срещнаТ ДО саМия финал МОже 
и Да е ДОбра нОвина за Тези, кОиТО залагаТ за селекции, нО акО се разрОвиМ в архивиТе, 
сТаТисТикаТа ще пОкаже сиТуацияТа в съвсеМ Друга свеТлина.
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онката с 30 препядствия покрива 7.242м. Това е 

една от най-скъпите гонки в Англия с награден фонд 
900 000 паунда. Хиподрумът се намира до Ливърпул 

и е уникален сам по себе си с 16 специално създадени 
препятствия. Най-трудни са тези, където частта 
за приземяване е на по-ниско ниво от началото на 
скока, което означава, че конят усеща промяната едва 
когато е във въздуха. Най-известното препятствие е 
Стената стол (The Chair Fence), където се наблюдава 

точно обратното разположение – повърхността за 
скок е на по-ниско ниво от това за приземяване. 
Гонката е пълна с драма и емоции – падащи жокеи, 
развилняли се коне, напътстващи викове. За 9 минути 
жокеи и коне се превръщат в едно и ви предлагат най-
грандиозното шоу в света на конните надбягвания.

всеки жокей мечтае да спечели трофея на 
Grand National, но много са виждали предела на 
възможностите си TAM. Сред тези, които са се 
проваляли са Terry Biddlecombe, John Francome, 
Josh Gifford, Stan Mellor, Jonjo O'Neill (който дори 

Betfair

в преДхОДнияТ брОй ви запОзнахМе с ОснОвиТе на кОнниТе наДбягвания. сега ще ви 
преДсТавиМ най-гОляМОТО съсТезание с препяДсТвия във великОбриТания, John sMiThs Grand 
naTional 2009. извесТнО Още каТО Grand naTional, ТОва събиТие ще прОвежДа ОТ 1839 гОДина. 
МясТОТО на гОнкаТа е енТрий (ainTrEE), англия - ainTrEE.Co.uk.

С многолетната си история, гонката може да 
предложи множество истории и герои. През 1977, 
например , Charlotte Brew е първата жена жокей 
и победител в Grand National. Най-честваният 
кон победител на всички време в Grand National е 
Red Rum – 1973, 1974, 1977 (финиширал на второ 
място през 1975 и 1976) – неговата статуя се 
издига пред хиподрума днес. През 1997, по време 
на 150 годишнината му, заплаха за бомба от ИРА е 
принудила организаторите да преместят гонката за 
понеделник (всички гонки се провеждат само през 
уикендите). 2000 е година в която син жокей и баща 
треньор успяват да спечелят желаната купа. 

И така, какво казват анализите за победителите 
тази година? 

Спортният свят е набелязал за победител един 
от следните: Kilbeggan Blade, Parsons Legacy или 
Rambling Minster. Можете да опитате техните имена 
при залозите, или просто да хванете едно число, да 
го умножите и разделите и да си изберете свой кон. 
А може и просто да разгледате цвета на екипа на 
жокея и да си изберете любим цвят (това е най-често 
избирания метод от дамите в Англия).

Не забравяйте, че можете да гледате безплатно 
Grand National директно на: http://livevideo.betfair.com. 

какво още може да намерите в интернет: 
коефициенти за всички конни гонки : 
http://horseracing.betfair.com/
Информация за статистика и резултати : 
http://form.horseracing.betfair.com/timeform 

не успява да прекоси финиша), Fred Rimell и Peter 
Scudamore. Съвсем наскоро, многократния шампион 
и рекордьор Tony McCoy също не успява да грабне 
титлата. Не успяват и Richard Johnson и Adrian 
Maguire. кои са имената на героите от последните 
осем години:

Всеки жокей 

мечтае да 
спечели 

трофея на Grand  

national, но 

много са Виждали 

предела на 
възможностите 

си. СПортният Свят 
е нАбеЛязАЛ зА 

ПобеДитеЛ  
еДин от 

СЛеДните:  
KilBeGGAN  

BlAde, PARSoNS 
leGAcy иЛи  
RAMBliNG  
MiNSTeR.GrANd NATioNAl 2009

John SmitS 

60 www.BG.pokernews.com Април/МАй 2009 Април/МАй 2009 www.BG.pokernews.com 61

година Победител  възраст  тежест  жокей  треньор

2008  ComPLy or die  9  10-09  Timmy Murphy  david PiPe

2007  siLver BirCH  10  10-06  Robbie Power  gordoN eLLiott

2006  NumBersixvaLverde  10  10-08  Niall Madden  martiN BrassiL

2005  HedgeHuNter  9  11-01  Ruby Walsh  WiLLie muLLiNs

2004  amBerLeigH House  12  10-10  Graham Lee  giNger mCCaiN

2003  moNty's Pass  10  10-07  Barry Geraghty  Jimmy maNgaN

2002  BiNdaree 8  10-04  Jim Culloty Nigel  tstoN-davies

2001  red marauder  11  10-11  Richard Guest  NormaN masoN

2000  PaPiLLoN  9 10-12  Ruby Walsh  ted WaLsH



FTOPS 6FTOPS  Full Tilt обяви ПроГрамаТа 
за FToPS xii, добавят Mini FToPS 

Д 
 
 
нес, от Full Tilt Poker обявиха програмата за дванадесетите Full Tilt Online Poker Series. FTOPS XII 

ще се проведат от 6-17 Май, 2009, и отново ще включват 25 събития в разнообразие от покер дисциплини, 
както и в предишните FTOPS серии. общият награден фонд за 25-те събития ще бъде $18 милиона, като 
кулминацията ще бъде Главния турнир ($2.5 милиона гарантирани), както и двудневното изпълнено 
със звезди high-roller събитие с вход $2,500+120. За първи път досега, към FTOPS ще бъдат прибавени и 
съответстващи MiniFTOPS серии. Тези нови серии ще вървят успоредно с основните и ще включват входни 
такси на стойност точно една десета от съответните FTOPS турнири. Гарантираните суми за miniFTOPS 
версиите на двудневното и основното събитие ще бъдат съответно $500,000 и $200,000. Full Tilt ще включи 
също така нови предизвикателства в предстоящото издание на FTOPS сериите. Такова е Zero to Hero FTOPS 
Challenge, където играчите трябва да се класират за участие в FTOPS събитие през квалификация с вход $1, 
и след това да заплатят входа за FTOPS събитието, за което са се класирали. 

Нека си го признаем, Британски тим ще достигне отново финала до Шампионската Лига през тази 
година, вероятно дори два отбора, но каквото и да стане е сигурно, че ще бъде фантастично събитие. от 
PKR дават шест VIP пакета за събитието в Рим, като всеки от тях е на стойност $3,500 и те ще бъдат част от 
Club PKR схемата за лоялни играчи. всеки фантастичен пакет включва самолетни билети, две нощувки и 
два пълни дни на едно от най-луксозните голф игрища Sheraton Golf Parco de' Medici Hotel & Resort, плюс 
едно от най-добрите места на олимпийския Стадион за най-големия футболен мач на планетата. 

Топ шест играчи, които спечелят най-много точки в PKR през настоящия Април, ще грабнат тези пакети, 
но офертата важи само за Gold, Platinum и Diamond VIP потребители. PKR има фантастична политика за 
„винаги нагоре, никога надолу", така че ако един път станете Gold потребител, то вие ще си останете такъв 
дори след дълга почивка от масите на залата. Промоции като тази дават още една причина да играете в PKR, 
както и фантастичния бонус до $2000 при първи депозит през BG.Pokernews, като не забравяйте да въведете 
бонус код BGPNeWS при регистрацията. 

отлични новини за всички вас, които играете повече ръце на покер за един месец, 
отколкото много други играчи за цяла година – Ladbrokes Poker продължава Рейк 
Състезание за Милион Долара. За последните 3 месеца, една от топ онлайн 
покер залите, която наскоро премина към мрежата на MicroGaming, раздаде 
по $1,000,000 на месец на играчите направили най-много рейк в залата. 
Сега от Ladbrokes обявиха, че тази промоция ще продължи поне още пет 
месеца, до края на Август.  Играчът събрал най-много рейк и финиширал 
на първо място прибира по $20,000 на месец, като за всички останали 
играчи от топ 10 наградите се простират от $7,500 до $15,000. Ако 
играете в Ladbrokes Poker, има голям шанс да вземете своя дял от тази 
надпревара. Трябва само да се класирате в топ 250, за да спечелите 
поне $1000, а дори играчът класирал се на 1000-то място прибира $250. 
Някои от играчите на средни нива споделят, че тази промоция е много 
по-добра, отколкото другите VIP оферти в различни зали от MicroGaming. 
Това наистина е рейк състезание, от което всички играчи могат да изкарат 
пари, не само тези, които по цял ден играят по масите, а и забавляващите се 
играчи. възползвайте се от това и се включете в надпреварата през този месец. 
Запомнете, че перз никоя друга зала в мрежата на MicroGaming не може да 
участвате в това Рейк Състезание, като освен това при регистрацията си в залата 
чрез BG.PokerNews може да се възползвате от специалния 100% бонус до $1000. 

BG.PokerNews.com 

шЕСТ ПаКЕТа за финала на 
шампионската лига от PKR

Ladbrokes удължава рейк състезанието за 
мИлИоН долара с още 5 месеца

ето и пълната програма на Full Tilt online Poker Series Xii: 

Събитие Дата час вход игра гарантирани 

1  5/6  21:00 et  $200+16  NL HoLd'em 6-max  $1,000,000 
2  5/7  14:00 et  $240+16  PL omaHa KNoCKout  $250,000 
3  5/7  21:00 et  $200+16  Limit HoLd'em 6-max  $300,000 
4  5/8  14:00 et  $500+35  NL HoLd'em 3x sHootout  $500,000 
5  5/8  21:00 et  $200+16  stud/8  $100,000 
6  5/9  14:00 et  $500+35  PL omaHa 6-max  $400,000 
7  5/9  16:00 et  $100+9  NL HoLd'em W/ reBuys  $600,000 
8  5/10  14:00 et  $240+16  NL HoLd'em KNoCKout 6-max  $750,000 
9  5/10  16:00 et  $500+35  NL HoLd'em Heads uP  $500,000 
10  5/10  18:00 et  $300+22  NL HoLd'em  $1,500,000 
11  5/11  14:00 et  $200+16  PL omaHa-8  $200,000 
12  5/11  21:00 et  $1,000+60  NL HoLd'em 6-max  $1,500,000 
13  5/12  14:00 et  $300+22  NL HoLd'em 4x sHootout 6-max  $300,000 
14  5/12  21:00 et  $500+35  Heros $300,000 
15  5/12  21:00 et  $200+16  NL HoLd'em turBo  $500,000 
16  5/13  14:00 et  $200+16  Ha (HaLF PLHe, HaLF PLo)  $200,000 
17  5/13  21:00 et  $300+22  NL HoLd'em 6-max W/ reBuys  $1,000,000 
18  5/14  14:00 et  $200+16  PL omaHa Heads-uP  $150,000 
19  5/14  21:00 et  $300+22  razz  $150,000 
20  5/15  14:00 et  $200+16  NL HoLd'em  $400,000 
21  5/15  21:00 et  $200+16  mixed HoLd'em 6-max  $150,000 
22  5/16  14:00 et  $2,500+120  NL HoLd'em (2-day eveNt)  $2,000,000 

23  5/16  16:00 et  $100+9  PL omaHa W/ reBuys  $350,000 

24  5/17  14:00 et  $120+9  NL HoLd'em KNoCKout  $1,000,000 
25  5/17  18:00 et  $500+35  NL HoLd'em (maiN eveNt)  $2,500,000 
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е можем да виним Гохан за това, че е 

дал такава оценка на Джони – по това време той не е 
бил супер-звезда, но все пак оценката му е била по-
висока дори от тези на Барбара Фриър, Гейб каплан 
и объри Дей. Не ме разбирайте погрешно, всички те 

легендарния играч и теоритик), Дан Харингтън, Мики 
епълман и Боб циафоне. Ако това не е списък с 
блестящи покер таланти, то аз не знам кое е.

Докато играчите отпадали, дългата и изпълнена 
с повратни моменти битка продължавала. Скоро 
изглеждало, че Боб циафоне ще смачка по-малко 
опитния Чен и по-непопулярния покер играч от 
Хюстън, Франк Хендерсън. Покерът обаче е игра с 
променливи величини. веднъж печелите с най-висока 
карта Асо, друг път губите с фул хаус. След събитието, 
Боб циафоне споделил своето разочарование от това, 
че загубил първия в историята на WSOP награден 
фонд в размер на един милион долара, и че точно 
Джони го е победил, изпращайки го на третото място.

По-късно вечерта, когато Чен и Хендерсън 
заложили всичко в последната ръка на турнира, 
Джони победил чифта четворки на Хендерсън със 
своите А-9, хващайки девятка на ривъра. Хендерсън 
се отправил към вкъщи с четвърт-милион долара, а 
Джони прибрал внушителните за времето си $650,000.

определено, Чен вече бил стъпил здраво на покер 
сцената, но онова, което го направило легенда, било 
спечелването на Шампионската титла от WSOP 
и през следващата година. в директния двубой за 
шампионската титла, Джони се изправил срещу 
младока ерик Сайдел. въпреки че имал още да 
работи върху уменията си за игра срещу малко 
опоненти, второто място на ерик било също толкова 
удивително, колкото и втората поредна титла за Чен, 
като се има предвид, че за младия тогава Сайдел, това 
бил едва втория голям турнир, в който участвал.

Тенденцията в края на 80-те години все повече 
и повече млади играчи да взимат участие в WSOP 
продължила, като през 1989 последният двубой на 
WSOP шампионата бил между Чен и Фил Хелмют. 
След като чифтът деветки на Хелмут успял да победи 
А-7 на Чен, 24-годишният Фил се превърнал в най-
младия шампион в историята на WSOP. След този 
неуспех, Джони Чен не могъл да спечели титлата през 
следващите три години.

въпреки това, към момента Джони има десет 
спечелени гривни и през 2002 година влиза в Залата 
на покер славата. Легендарността му станала още 
по-голяма, когато се появил във филма "Rounders" с 
участието на Мат Деймън. във филма, Джони играе 
себе си, като го наричат „най-добрият покер играч 
в света” – титла, която малцина биха дръзнали да 
оспорят.

По време на игра, Джони често е приветлив и 
разговорлив. Той вярва, че са необходими много 
големи усилия, за да може един играч да поддържа 
добър имидж на масата, и в крайна сметка да успее да 
премине от средното ниво към световната класа.

BG.PokerNews.com 

Джони  
пОДОбнО на акТьОриТе, кОиТО ДългО вреМе са неизвесТни и извеДнъж се превръщаТ в 

„звезДи за еДна нОщ”, ДжОни чан се е изкачвал бавнО и пОчТи незабележиМО пО сТълбаТа 
на прОфесиОналниТе пОкер играчи, ДОкаТО не направил гОлеМия си уДар пО вреМе на wsoP 
през 1987. ТОгава всички чуха за негО. някОлкО гОДини преДи ТОва Обаче, вОДещияТ авТОриТеТ 
в сфераТа на залОзиТе (и сОбсТвеник на El CorTEz hoTEl and Casino в лас вегас) Джаки гОхан, 
пОсТавя кОефициенТ 80:1 за шаМпиОнска ТиТла на чан в wsoP.

са много добри играчи, но дадените шансове за успех 
на Джони са били равни с тези на Бери Джонстън, 
който предната година заел трето място в WSOP 
шампионата. в крайна сметка, той печели титлата 
през 1986, така че самият факт, че някой е допуснат 
до списъка на Гохан, е достатъчно висока оценка за 
способностите на този играч.

Джони е роден през 1957 в кантон, китай. 

Семейството му се мести в Хонг конг през 1962, 
а през 1968 се установява във Финикс, Аризона. 
Джони трябва да е харесал пустинята, защото след 
преместването си в Хюстън през 1973 и влизането му 
в колеж (където завършва специалност Хотелиерство 
и ресторантьорство), често пътува до слънчевия Лас 
вегас.

въпреки че баща му се надявал той да приложи 
знанията от колежа в полза на семейния ресторант 
в Хюстън, Джони бил по-заинтересован от покера. 
Той взел всичките си спестени $120, и заминал за 
вегас, където научил по трудния начин, че живота на 
професионалния покер играч не винаги е лек. освен 
това осъзнал, че малката начална покер банка често се 
превръща в убиец на мечти.

Точно за една седмица Джони се разорил и 
започнал да търси работа. Покерът във вегас 
определено бил по-различен от колежанските 
25-центови игри. Чен заложил бижутата, които имал, 
намерил си работа и продължил да играе на ниските 
нива, докато не усвоил някои от основните начини 
да побеждава както туристите, така и дебнещите 
по казината местни играчи. в крайна сметка Джони 
прекратил работата си в казиното, и отново започнал 
да играе „на пълен работен ден”, но този път нещата 
били по-различни.

Постепенно се преместил от $1-$3 Seven-card stud 
и $2-$4 Холдем към по-високите $15-$30 лимити, 
като същевременно се включвал от време на време и 
в игри без лимит. По това време те не били много, но 
за сметка на това турнирите с вход $22 изобилствали 
от играчи. Повечето от тях Джони познавал от 
масите без лимит. Гъвкавостта и уменията, които 
притежавал, се отплатили подобаващо, когато Джони 
спечелил смесеното Стъд-Холдем събитие в Golden 
Nugget.

През 1982, Джони спечелил и Шампионата за 
купата на Америка, проведен във Vegas World Casino, 
собственост на Боб Стюпак, като самият той му дал 
прякора „Джони ‘The Orient Express’ Чан”.

към 1983, когато Джеки Гохан оценил 
вероятността Джони да спечели WSOP шампионата 
с коефициент 80:1, той тъкмо вече набирал скорост. 
Грабнал титлата в безлимитния турнир ‘Stairway to 
the Stars’, а през 1985 завоювал първата си гривна от 
лимит събитие на WSOP. През следващата година, 
в рамките на ‘Frontier Casino's Triple Crown Classic’, 
Джони спечелил три турнира, а през 1987 победил и в 
главното събитие на шампионата ‘Diamond Jim Brady’.

Познайте къде се озовал Джони през 1987 
г. – на най-трудната възможна финална маса на 
WSOP, където се изправил срещу елдън елиа, 
Франк Хендерсън, Джим Спейн, Джак келър, 
Хауърд Ледерер (това бил първият голям турнир за 

Чан 
Джони 

иМА ДеСет 
СПечеЛени 

гривни и През 
2002 гоДинА 

вЛизА в зАЛАтА 
нА Покер 
СЛАвАтА.
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ПОКЕР ЛЕГЕНДИ



PN

Австралиецът Андрю Милнър разработи покер маса, на която се играе с 

карти снабдени с RFID (radio frequency identification) чипове и HD камери за 

проследяване на всяко движение. Неговото творение е в състояние дори да 

определи мястото на картите в пълно тесто поставено на масата. 

Тънки RFID карти са прикачени към всяка карта и движенията се проследяват 

с четири отделни HD камери, сигналът от които постъпва във видео енкодер, за 

създаване на картина в реално време. Специален софтуер миксира постъпващата видео информация с данните от RFID 

чиповете до изходна „жива” картина, което позволява на зрителя да следи местоположението на всяка карта и движенията на играчите. 

Дори когато се намират в тесте, RFID чиповете се подреждат правилно и зрителят ще знае кога ще бъде раздадена всяка карта. 

За да сглоби своя продукт, Милнер изразходва около $7000 и три месеца време, но крайният резултат е много впечатляващ. Все още 

не ясно дали някой би искал да разполага с такова нещо извън ТВ студио, но Милнър, като директор на IT компания, очевидно си пада по 

детайлите, които продуктът внася в играта му.

BG.PokerNews.com

ХеМ електроннА, ХеМ не

ДругО пОДОбнО ТвОрение същО внася разнООбразие в пОкер живОТа и кОй знае 

каквО Още ни преДсТОи Да виДиМ в Тази насОка. 

Този път става дума за обикновена покер маса, която съдържа нещо необикновено в себе си. Не че не сме виждали подобна 

изработка вече, но тук става дума за нещо различно. Виждали сте електронна покер маса и знаете какво представлява тя. 

Огромен монитор в средата, за наблюудение, и 10 по-малки по периферията, чрез които се осъществява играта. Знаете какво 

представлява и обикновената покер маса. Сега вземете големия централен монитор от електронната покер маса, изрежете дупка 

в една обикновена и получавате продуктът на снимката. Е, мониторът не е толкова голям, но гледката е все така странна. Идеята 

сама по себе си вероятно изглежда странно на повечето хора, но нейните създатели очевидно да решили да материализират 

желанието си. Няма да се спираме в подробности на самата изработка, и ще кажем само, че идеята на създателите е програмата 

за управление на турнири да се пренесе от компютър върху самата маса. Удобно или не, оставяме на вас да прецените. А ако 

искате пробвате сами, ето линк към ръководството за монтаж: http://www.instructables.com/id/Put-an-lcd-in-your-Poker-Table. 

Също така винаги може да питате чичко Гугъл, ако се отегчавате от писане на дълги уеб адреси. И не гледайте телевизия на 

покер масата, докато играете! BG.PokerNews.com

PN
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ТЕХНО



тЕхНО ПОКЕр 

КлУБ
СОФИя

ул. лавеле №18

тел: 02/981 53 59

СОФИя

Бул. Мадрид №40

тел: 02/9430189

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

Ще откриете 

безплатно 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 

ПрИНЦЕС- 

трИМОНЦИУМ

ПлОВДИВ

КАЗИНО 

ИНтЕрНАЦИОНАл  

ЗлАтНИ ПяСъЦИ

КАЗИНО 

лОНДОН 

СОФИя

и на символичната 
цена от 2 лв в  
бензиностанции 
SHell и oMV, както  
и в магазините  
на Kaufland и  
Пикадили.




