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Есента вече чука на вратата, а междувременно 
новият покер сезон започна с високо темпо. Лятната 
атмосфера обаче все още не е напуснала и този брой на 
списанието, в който ще откриете PokerNews интервю с 
носителя на три гривни и титлата „Играч на годината” 
на WSOP 2009 - Джефри Лисандро, както и по нещичко 
за всеки от деветимата играчи, които ще се борят за 
най-престижното отличие в покера през ноември тази 
година. Освен това, налице е редовната порция от покер 
стратегии, които ще ви помогнат да подобрите играта 
си и да усвоите нови техники. Покер дестинацията този 
път ще ви отведе в Лондон, а от новия главен редактор 
на PokerNews, Матю Парвис, ще научите нещо повече за 
енергийните напитки и употребата им по време на игра. 
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Стефан “RedRat“  
Хаджистойков
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СвЕтОвнОтО ПО ПОкЕр в  
ЩатИтЕ ПрИкЛючИ С ИзкЛючИтЕЛнО 

СОЛИДнО ПрЕДСтавянЕ на 
ЕДИнСтвЕнИя бъЛгарИн в гЛавнИя 

тУрнИр, МИхаИЛ СтОйкОв, кОйтО 
завършИ на 121-вО МяСтО СрЕД 6494 

УчаСтнИцИ, 

а сега е време да се пренесем към предстоящите серии 
в Европа, както и към започналия вече шести сезон 
на European Poker Tour, който за втора поредна година 
PokerNews ще отразява директно, а финалните маси на 
всички турнири ще може да гледате на живо на нашия 
сайт. на родната покер сцена също предстоят няколко 
интересни събития през есента, и повече информация 
за тях ще откриете на нашата интернет страница. 
новата рубрика, Покер история, ще ви запознае с 
първата покер легенда, а Д-р тим Лавали ще ви разкаже 
за ефекта на пеперудата, в рубриката Покер психолог. 

Само седмица остава и до началото на PokerNews 
Cup 2009. Очаквайте подробни статии и интервюта на 
нашия сайт по време на събитието, което разполага с 

наД 20 тУрнИра в СвОята ПрОграМа  
И най-МаЛкО $250,000 за ПОбЕДИтЕЛя в 

гЛавнИя тУрнИр.

ако все още не сте го направили, побързайте да се 
включите в балканската PokerNews лига, която върви 
в PokerStars от миналия месец, за да спечелите $10,000 
пакет за следващият сезон на European Poker Tour.

Успех по масите и не забравяйте да следите 
BG.PokerNews.com, за да сте в час с всичко най-
интересно в света на покера.

a   a
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WS OPEМатю Парвис е новият главен редактор на PokerNews

Наскоро, Главният редактор на PokerNews.com, Хели Хинце, напусна своята позиция, като част от продължаващите промени 

в редакторския аспект на водещия информационен покер портал. Тя отстъпи мястото си на Мат Парвис, който изпълняваше 

същата длъжност в Bluff magazine доскоро. 

Хинце споделя: “Наслаждавах се на времето прекарано в PokerNews, и им желая всичко най-добро в бъдещата им работа. Ще 

бъде интересно да се проследи как покерът ще се развие в следващите няколко години и макар да вярвам, че едва ли някой 

знае какво ще се случи, важно е PokerNews да продължи координирано напред, с един добре предначертан редакторки курс”. 

Хинце пое поста от дългогодишния Главен редактор на PokerNews.com, Джон Колдуел, който напусна в началото на 2009. Според 

Деймън Рашиид, бивш CEO на компанията, който понастоящем изпълнява ролята на консултант на високо ниво, "Хели е една от 

причините, PokerNews да се разрасне до най-голямата и уважавана мрежа от покер медийни интернет страници. 

Новият Главен редактор споделя: „В едно кратко представяне мога да кажа, че се присъединявам към семейството на Poker-

News след четири години работа в BLUFF Magazine; първите две като Отговорен редактор и последните две като Главен редактор. 

Прекараното в BLUFF време беше невероятно за мен и аз съм изключително благодарен за придобития там опит. Сега обаче 

съм безкрайно въодушевен от асоциирането ми с най-голямата и уважавана покер медия на планетата, а възможност да се 

присъединя към екипа на PokerNews се откри няколко дена след края на World Series of Poker 2009. PokerNews винаги е бил много 

солиден играч на пазара. Компанията стартира горе-долу по едно време с Bluff, но използва различен модел – покер новини на 

вашия компютър, всеки ден. По онова време никой друг не предлагаше такава информация. Честно казано, продължава Мат, 

все още подреждам нещата в главата си в новата обстановка. Всичко, което правим, се превежда на 27 езика и трябва да 

сме сигурни, че предлагаме на покер света точни и безпристрастни репортажи. Всички ние се борим за нашите малки 

истории. Но в покера, всички се борим за едни и същи истории. Не опира чак толкова до това да си първи в отразяването. Ние 

всички ще печелим своите битки тук и там и ще бъдем първи в нещо. Битката е по скоро за един силен глас, на който нашите 

читатели могат да разчитат. 

За работата си, Матю казва: „Аз ще бъда отговорен за редакторското съдържание на PokerNews.com. Ще работя с Гари Гейтс, 

който води нашия екип за директно отразяване изключително успешно. Важно е всички аспекти на бизнеса да работят в една 

посока. Трябва да има едно централно колело, всяка спица, от което да е обособено направление в бизнеса. Трябва да имаме 

централизиран фокус и централизирано послание. Покер индустрията е все още доста млада, в сравнение 

със средствата за масова информация. Покерът е като че ли една крачка назад, затова е важно да 

застигнем останалите медии и да работим усилено, за да осигурим на нашите почитатели право 

на глас”. Посланието на Матю: „Смятам, че спокойно можем да наречем покер играчите хора 

с навици. Ние подреждаме стаковете си по един и същи начин, често играем в едни и 

същи онлайн турнири, и винаги залагаме на печеливши серии. Ок, добре, последното 

може би не се получава точно така. Та, когато читателите виждат, че в техния любим Po-

kerNews.com има редакторски трансформации, ние си даваме сметка, че тези промени 

може да засегнат обичайните им настроения. Е, бъдете спокойни, PokerNews.com ще 

остане вашият основен източник за всичко около покера и очаквайте още по-свежо и 

разнообразно съдържание и промоции. И много повече!
PokerNews Staff

WSOPE: Капитаните на отборите, които ще участват в Caesars Cup, обявяват 
първите си членове

Списъкът с участниците в първото издание на Caesars Cup, което ще се проведе тази есен в 

рамките на ‘World Series of Poker Europe’, започва да се попълва. Капитанът на американския отбор, 

Даниел Негреану, обяви първия си играч. Фил Айви ще е титуляр за САЩ, докато в тима на Европа, 

чийто капитан е Анет Обрестад, ще се изявява настоящият световен шампион Питър Ийстгейт. 

Останалите членове на отборите ще бъдат оповестени съвсем скоро.

Европейската комисия отхвърли белгийско предложение за регулация на 
онлайн хазарта

ЕК за пореден път се противопостави на страна-членка на Европейския съюз по отношение на въпросите, свързани с хазарта по 

интернет. Белгийската държава официално депозира в Комисията свое предложение, отнасящо се до промяна в регулацията засягаща 

компаниите, предоставящи онлайн услуги в областта на игрите на късмета и залаганията. Официалната организация, представляваща 

няколко големи европейски компании, които от години се занимават със залози и хазартна дейност (т.нар. EGBA - European Gaming and 

Betting Association) посрещна радушно решението на Европейската комисия. В проектозакона се посочва, че на територията на Белгия 

трябва да имат право да оперират единствено местни оператори на хазартни услуги, което е в разрез с Европейските принципи за 

равнопоставеност и свободна търговия със стоки и услуги на територията на целия Европейски съюз.

Tiffany Michelle и Maria Ho в следващият сезон на The Amazing Race

Снимките за новият сезон на  The Amazing Race започнаха на 12 юли в Los Angeles, 

а самото състезание започна на 15 юли. Michelle не се е появявала онлайн от 13 юли, 

когато оповести участието си във филмов проект. "Няколко дена снимки и съм направо 

на небето, харесва ми сценарият и екипа, но в същото време си припомням колко дълги 

могат да бъдат снимачните дни. Страхотно е да се завърна", написа жената останала 

най-дълго в Главния турнир на WSOP 2008. Michelle или Ho, обаче, може и да не са 

единствения избор на продуцентите на шоуто. На 14 май, Evelyn Ng писа в своя Twitter, 

че се подготвя за участие в риалити ТВ серии, но в последствие се оказа, че канадци 

не могат да взимат участие. 

"Прекарах два дена в подготовка 

за участие в риалити шоу, но се 

оказа, че канадци не могат да 

взимат участие … ставаше дума за 

риалити шоу на голяма ТВ мрежа" 

написа Ng. Според официалната 

форма за кандидатстване, шоуто 

е достъпно само за американски 

граждани, живеещи в САЩ. Тази 

новина дойде малко след като 

Bellande, който се появи в Survivor 

на CBS през 2007, разказа в 2+2, 

че негови приятели търсят две 

играещи покер жени за участие 

в предстоящо риалити шоу. 

Някои смятат, че първоначално 

продуцентите са се спрели 

на Ng, както и на Lacey Jones. 

Излъчването на The Amazing 

Race ще започне на 27 септември 

по CBS.

TiffANy MiCHEllE 

 MARiA HO

PN

PN

PN

PN
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 МарСЕл луСКЕ

ДжЕйСъН МЕрСиЕ 

Заключение на Европейската комисия: 
СаЩ нарушават международните 
търговски разпоредби

Разследването на ЕК беше провокирано от постъпилото през Декември 2007 оплакване от страна на организацията ‘Remote 

Gambling Association’ по отношение на прилагания от 2006 г. на територията на САЩ закон, забраняващ онлайн хазарта (“UIEGA” - 

Unlawful Internet Gambling Enforcement Act).

В доклада на ЕК се казва следното:

„Направеното разследване показва, че съществуват сериозни препятствия пред свободната търговия по смисъла на Регламента 

на търговските бариери (“Trade Barriers Regulation” – правен акт на ЕС). Освен това, разследването доказва наличието на негативни 

влияния върху бизнеса по смисъла на Регламента на търговските бариери, причинени от конкретни външни намеси във 

функционирането на този сектор от търговията. На база събраната информация в хода на разследването препоръчваме прилагането 

на конкретни действия”. Разследването е в ход от Март 2008, а резултатите от него бяха дълго очаквани. Но може и да не е чисто 

съвпадение фактът, че обявяването им става паралелно с разглеждането в САЩ на проектозакон, наречен ‘Internet Gambling Regulation, 

Consumer Protection, and Enforcement Act’, за който лобира Барни Франк, представителят на Щатите в разследването. В интерес на 

истината, докладът конкретно обръща внимание на факта, че действията на Европейската комисия са тясно свързани и с курса, 

който пое президентът Обама и неговият екип, като заявява: „Освен това, подходът на новата администрация към разследваните 

проблеми по смисъла на Регламента на търговските бариери би бил от полза за определянето на кои произлизащи нормативни 

актове реално са в интерес на обществото”.

Европейският комисар по Търговията, Катрин Алтън, заявява: „Хазартът по интернет е сложна и деликатна област и ние не 

желаем да диктуваме на Америка как да регулира този пазар в рамките на щатите. Въпреки това, тя трябва да спазва разпоредбите 

на Световната търговска организация. Надявам се, че ще успеем да достигнем до решение, което да удовлетворява и двете страни”. 

В случай че САЩ се нуждаят от допълнителна мотивация, докладът ясно посочва, че поведението им е свързано с големи загуби за 

европейските компании, на които вече не се осигурява достъп до американския пазар. Освен това докладът прогнозира загуби за 

Щатите в размер на над 10 милиарда долара към 2012, в случай че прилагането на UIEGA не се прекрати. В него се съдържа и остра 

критика към щатското правосъдие, което и в момента съди няколко европейски компании, въпреки че са напуснали американския 

пазар на онлайн хазартни и игрални услуги още през 2006: „В рамките на разследването се достигна до заключение, че въпросните 

съдебни преследвания са както законово необосновани, така и дискриминиращи поради факта, че дейността на европейските 

компании е била развивана изцяло по правилата на Световната търговска организация, с които САЩ са обвързани”.

Несъгласието с разпоредбите по отношение на хазартната дейност по интернет показва, че САЩ е в процес на оттегляне от 

задълженията, произтичащи от подписаното от тях Общо споразумение по търговията с услуги. В заключението си Европейската 

комисия заявява, че този процес може да окаже влияние върху действията, които ще предприеме, като освен това ясно посочва, 

че въпреки всичко ще бъде търсена отговорност от Щатите заради техните нарушения преди момента на официалното им 

оттегляне.

Ейми Калистри

луске и Мерсие се присъединяват към отбора на PokerStars

Марсел Луске и Джейсън Мерсие са най-новите попълнения в елитния отбор от професионални покер играчи на PokerStars. 

Луске, известен с прякора си „Летящият холандец”, е сред най-разпознаваемите лица на европейската покер сцена от дълги години.  

Така, присъствието на професионални покер играчи от Европа в ‘Team PokerStars Pro’ става още по-сериозно.

Звездата на Джейсън Мерсие (нямащ никаква връзка със съотборничката си Изабел Мерсие) изгря след като онлайн сателитът, 

благодарение на който участва в Европейския покер тур в Сан Ремо в началото на 2008, се превърна в трамплина, изстрелял го на 

първото място на Главното събитие. Оттогава очите на „съгледвачите” са вторачени в него, и след като през тази година той спечели 

своята първа златна гривна от WSOP, надделявайки над конкуренцията в $1,500 пот-лимит Омаха събитие, на PokerStars не бяха нужни 

допълнителни доказателства за качествата на младия играч.

Основателят на Pokerlistings.com  застрелян в Швеция

Покер общността отново скърби, след като бе съобщено, че Andreas Oscarsson е бил 

намерен застрелян в родния си град Тролхатън, Швеция. Тридесет и шест годишния основател 

на PokerListings, който живееше в САЩ, е бил на ваканция със своя две годишен син, когато 

според слуховете нападателят е нахлул с взлом и застрелял Oscarsson в леглото му. Също така бе 

съобщено, че синът на Oscarsson е бил в стаята по време на стрелбата и специален екип работи 

със семейството, докато майката на момчето пристигне в Швеция, за да бъде със сина си. 

Цялото покер общество е в шок, включително и ние в PokerNews. "Макар винаги да сме били 

в жестока конкуренция с PokerListings, ние уважавахме Andreas и сме натъжени от новината. 

Поднасяме искрени съболезнования към неговото семейство, казва Деймън Рашиид, Главен 

Консултант на PokerNews. Тони Джи добавя, "всички ние в PokerNews сме изключително тъжни от 

загубата на този чудесен конкурент." 

PokerNews ще продължи да следи ситуацията и ще добави допълнителна информация, когато 

има такава. PN

PN

PN
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х 
 
 
ичкок е роден на 27 

май 1837 в малко градче, наречено 
трой гроув, щата Илиной. Името, 
което му дават неговите родители 
е Джеймс бътлър хичкок, но 
по-късно получава прякора 
„Дивия бил” заради свирепостта, 
с която участвал в множеството 
престрелки. а славата му на 
комарджия и стрелец се разнесла 
след 1865, когато след скандал 
по време на игра, Джеймс убива 
брутално небезизвестния тогава 
картоиграч Дейвид тъд. като 
дете Джеймс помага във фермата 
на баща си до 1855, когато 
навършва 18 години. След това 
започва работа на дилижанс по 
направлението Орегон – Санта 
Фе. 

 През 1861 работата го запраща 
в небраска. там за първи път се 
прочува, след като сам залавя 
цяла банда престъпници, а заради 
жестокостта му по време на тази 
и всички последвали престрелки, 
започват да го наричат „Дивия 
бил”. Журналистът Джордж 
Уард никъкъс, който прекарва 
известно време заедно с него и 
по-късно описва приключенията 
му в поредица от книги, спомага 
за популяризирането на този 
прякор. въпреки че в по-голямата 
си част книгите не се базират 
на реалността, те превръщат 
Дивия бил хичкок в една от 
най-забележителните уестърн 
легенди още приживе – легенда, 
която устоява на времето и след 
повече от век все още е една от 

най-вълнуващите истории за 
зората на покера. През 1871, бил 
хичкок става шериф в градчето 
абилейн. Получава заплата от 150 
щатски долара – доста прилично 
възнаграждение за времето си, 
като допълнително прибира 
процент от данъците, както и по 
50 цента за всяко безстопанствено 
куче, което застреля. По-късно е 
уволнен, защото не си изпълнявал 
задълженията, а вместо това 
прекарвал по-голямата част от 
времето си в игра на карти и 
пиене. тогава се принуждава да 
смени професията и се включва 
в пътуващата трупа на бъфало 
бил. Покрай него се сприятелява 
с келамайти Джейн и Джон Уесли 
хардин, докато са отседнали в 
Дедууд, с които работи през 1872 
и 1873. за съжаление бил имал 
сериозни проблеми с алкохола, 
като се случвало да не изтрезнее 
по цели седмици. това принудило 
бъфало бил да го уволни. 

градчето Дедууд е мястото, 
в което се развива действието 
в сериала на HBO, с участието 
на кейт карадайн, посветен на 
Дивия бил хичкок. въпреки че 
във филма се представя една от 
популярните версии, все още 
не е ясно каква точно е била 
последната карта, която е държал 

бил секунди преди да умре. така 
или иначе въпросната ръка е 
била съставена от асо пика, асо 
спатия, Осмица пика и Осмица 
спатия – четири карти, които 
стават известни като „ръката на 
Мъртвеца”. въпреки че в сериала 
петата карта е деветка каро, все 
още не е ясно какво наистина 
се е случило и защо „ръката на 
мъртвеца” е станала известна 
само с 4 карти – дали бил е 
посрещнал своята участ преди да 
е погледнал сменената си карта, 
или пък е застрелян моменти след 
като е хвърлил една излишна и е 
очаквал смяна. тук митовете са 
различни, но историята мълчи.

 във всички статии посветени 
на смъртта му се казва, че 
мястото, където е изиграл 
последната си покер игра, е 
град Дедууд, щата Дакота. в 
каубойското свърталище “Nuttall 
& Mann's Saloon” Дивия бил 
винаги заемал едно определено 
място, от което имал видимост 
към целия салон. на 2 август 
1876 обаче му се наложило 
да седне на друг стол, защото 
почти всички места били вече 
заети. това билa и фаталната му 
грешка – тъй като се намирал 
с гръб към вратата, нямало как 
да забележи как промъкналия 
се зад него Джак Маккол вади 
револвера си и хладнокръвно го 
убил с два куршума 45 калибър 
в тила. Джак търсел възмездие 
за смъртта на брат си, който бил 
застрелян от хичкок. По време 
на последвалото дело Маккол 
заявил, че искал да отмъсти за 
брат си и че съвсем справедливо е 

пречукал Дивия бил. Скоро съдът 
в Дедууд го оневинил и го пуснал 
да свобода.

Историята обаче не свършва 
тук. Джак Маккол е арестуван 
в друг град, докато пиел в 
местен бар и шумно се хвалил 
как бил убил Дивия бил и как 
отървал въжето след това. тогава 
местните власти го хванали и 
го изправили пред съд за втори 
път. градчето Дедууд по това 
време се намирало на индианска 
земя, която административно не 
влизала в границите на Щатите. 
за това съдът в янктън, щата 
Дакота (официална американска 
територия) изобщо не взел 
под внимание първоначалната 
оправдателна присъда. Освен това 
в хода на делото станало ясно, че 
Маккол изобщо не е имал брат, а 
убийството на Дивия бил хичкок 
е било безпричинно. Джак 
Маккол бил признат за виновен 
и бил обесен на следващия 
ден. След това вестниците 
публикували разнопосочни 
версии за причината, поради 
която Маккол е застрелял 
хичкок. Повечето обаче 
разказвали по един или друг 
начин следната история: Дивия 
бил се познавал с Джак и редовно 
играели покер заедно. Един ден 
обаче Маккол загубил всичко, 
а хичкок си тръгнал доста по-

да си купи закуска. това вбесило 
Маккол до такава степен, че по-
късно същия ден решил да си 
отмъсти за обидата. Издебнал бил 
в гръб и го убил по най-подлия 
начин, без дори да го предизвика 
на дуел (каквато била легалната 
практика за решаване на спорове 
в Дивия запад). 

Управителят на салона 
разказал, че дори след като 
срещнал смъртта си, бил хичкок 
продължавал да държи картите 
си. така двете черни аса и двете 
черни осмици станали известни 
като „ръката на мъртвеца”. 
Според друга версия, въпреки 
че на масата имало труп с два 
куршума в главата, останалите 
комарджии настояли да 
довършат разиграването, тъй 
като в пота били събрани много 
пари. Оказало се, че накрая 
никой не успял да бие ръката 
на мъртвеца, а самият той явно 
е предвкусвал тлъстата сума 
и за това стискал картите си и 
очаквал толкова настървено 
края на разиграването, когато 
щял самодоволно да прибере 
купчината пари. Уви, нямал шанса 
да се наслади на печалбата, а за 
„джентълмените” на масата не 
останало нищо друго, освен да 
разделят помежду си парите на 
Дивия бил, които така или иначе 
нямало да му трябват повече.

Джанис КарОл

„Дивия Бил”   Хичкок 
биЛ Хичкок не е биЛ Просто някакъв 

си комарджия от дивия заПад. и 
въПреки че е известен с т.нар. „ръка 
на мъртвеца” (чифт черни аса и чифт 
черни осмици), животът на този 
човек съвсем не се е свеждаЛ само до 
картите.

първата 
покер 
легенда

въПрЕкИ чЕ в ПО-гОЛяМата СИ чаСт кнИгИтЕ нЕ СЕ базИрат на 

рЕаЛнОСтта, тЕ ПрЕвръЩат ДИвИя бИЛ хИчкОк в ЕДна ОТ  
най-забЕлЕжИТЕлнИТЕ уЕСТърн лЕгЕндИ 

богат. на следващия ден, разорен 
и отчаян, Джак отишъл в бара, 
където Дивия бил с насмешка му 
предложил един долар назаем, за PN
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„От играчи, за играчи" мотото на Unibet Poker получи 
по-дълбок смисъл след края на ‘Unibet Poker Weekend’, 
с победата на Стоян вергиев в турнир предизвикал 
огромен интерес и желание за игра.

Интересът към турнира изуми 
всички и се оказа, че десетки 
играчи не успяха да вземат 
участие. Серия от сателити в 
спонсориращата онлайн покер 
зала Unibet Poker класира 
солидната бройка от 25 играчи 
в турнира с вход €250 +25, и 
след супер сателит, проведен 
в казино Интернационал, 
бройката нарасна до 33. 
Останалите 37 места бяха 
изкупени мълниеносно и 
общият брой на играчите в 
турнира достигна 73, което 
добави зашеметяващите 
€5,470 към гарантирания 
от казиното и Unibet награден фонд от €12,500. 

Играта започна точно в 18:00, както беше предвидено. 
Организаторите от казино Интернационал се бяха 
погрижили за всичко необходимо и изпълнената с 
плакати и банери на Unibet Poker зала изглеждаше 
както винаги готова за много покер битки.  Форматът 

на турнира и големият брой класирани 
онлайн участници очевидно предизвикаха 
голям интерес и в залата видяхме да влизат 
няколко известни лица. най-много се 
открояваше фигурата на спечелилата супер 
титлите Мисис българия 2006 и Мисис 
вселена 2007, Елеонора Манчева, която в 
изискан тоалет разсейваше успешно всичко 
живо около себе си. Игор Марковски също 
се включи в играта в Unibet Poker Weekend.

в началото на турнира темпото беше бавно и в рамките 
на 1 час отпаднаха само няколко играчи. в турнира 
определено не липсваха участници от други страни, 
с някои познати от предишни турнири лица от русия, 
норвегия, Израел и румъния. Предвижданията, че в края 
на вечерта в игра ще останат 20 играчи се сбъднаха и в 
02:27 играта бе спряна.

Ден 2 започна точно по разписание и 20-те покер 
бойци заеха своите места по покер масите в 18:00. 
Играта започна бавно, но въпреки това в първото ниво 
отпаднаха четирима.

в крайна сметка, както често става, най-силната стартова 
ръка в покера, чифт аса, стана причина са сформирането 
на финална маса. Пламен тодоров рейзна префлоп с 
надежда да привлече вниманието на някой от по-големите 
стакове. георги георгиев реши да участва в ръката с Q-J, и 
хвана чифт дами на флопа. Стигна се до all-in, но вале на 
ривъра попари Пламен и той подметна с насмешка към 
приятел „Мислех да ги хвърля, ако дойдат".

така до финалната маса се добраха следните играчи:

Място 1 - Иван Стефчев  Място 6 - невян ковачев 

Място 2 - христо генов  Място 7 - Пламен Ставрев 

Място 3 - Жельо Желев  Място 8 - Димитър йосифов 

Място 4 - владислав бакалов  Място 9 - Eskila Mogstad 

Място 5 - георги георгиев  Място 10 - Стоян вергиев 

Първи групата напусна Пламен Ставрев, който с A♥J♦ 
не успя да надвие владислав бакалов и неговите A♠K♥. 
честта да спука балона се падна на христо генов. След 
отпадането на Ицо някаква своебразна прокоба, която 
имаше нещо общо с цифрата 8, обгърна финалната 
маса. явно никой не искаше да заеме 8-то място и отне 
повече от два часа, за да се стигне до този момент. в хода 
на битката за оцеляване, осмицата отново показа рога, 
когато Eskila Mogstad оцеля инфарктно с 8♠ на ривъра. 
най-накрая, след като се беше утроил, невян ковачев 
влезе all-in с A♠J♥, и Стоян вергиев плати с A♦10♠. 
Десетка на борда развали магията и в играта останаха 7.

Eskila Mogstad си тръгна следващ от турнира, по-богат с 
€1,000. това се случи малко преди 4 сутринта, но темпото 
остана все така бавно. в един момент обаче, играта се 
отпуши, и след троен all-in от масата стана Жельо 
Желев. чифт деветки се оказаха недостатъчни, за да 
победят A♦J♠ или K♦K♥ и на Жельо се паднаха €1,186 
от наградния фонд. 

Малко по-късно, поредният all-in бе дело на влади 
бакалов, който се раздели с последните си 45,000 префлоп 
с 5♥5♦ и Митко йосифов плати с A♣K♣. Флоп A♦Q♣6♣ 

изведе Митко напред, а търн 5♣ донесе флъш за него и 
трета петица за влади. нещата клоняха към поредното 
отпадане, когато нереалната 6♠ остави влади в играта, 
удвоен до над 90,000 в чипове. 

Отличен 6 и печалба от €1,551 получи Иван Стефчев, 
който след нова порция затишие рискува за последно с 
A♣8♦ и георги плати с 6♦5♦. 6♥ на ривъра отреди на 
Иван петото място в турнира.

Половин час по-късно Митко йосифов рейзна до 30,000 
от бутона и без колебание влади бакалов влезе all-in с 
чифт двойки с общо 93,000 от гб. Митко плати с A♦8♣ и 
на борда се наредиха 7♠3♠9♥J♣10♥, с магически стрейт 
за Митко, който елиминира влади на 4 място, с печалба 
от €2,281.25. 

Светлина в тунела (и навън) се показа, когато Митко 
влезе all-in с K♦3♠ и георги плати с A♥10♠. никой не 
получи подкпрепа от борд 6♠J♦7♣J♣6♥ и третото 
място отиде при Митко, който спечели €3500.

Unibet Poker Weekend или по-скоро Unibet Poker 
Marathon, изживя своя финален спринт. След 10 минутен 
директен двубой крепостта най-после падна и покорител 
на най-високия връх се оказа класиралият се за турнира 
играч на BG.PokerNews Стоян "deakpower" вергиев. в 
последния all-in за турнира, Стоян вече имаше повече 
чипове от георги георгиев. Двамата обърнаха съответно 
Q♦Q♠ и 5♣9♣, и борд 5♠K♥6♣J♣10♠ сложи край на 
турнира. 

Стоян спечели €3,500 + €1,000 според сключената по-рано 
сделка и сподели, че ще отдели прилична част от тях, за да 
отпразнува своя 23 рожден ден след 2 седмици. 
така приключи изключително успешният и много добре 
организиран, първи за българия ‘Unibet Poker Weekend’, 
а ние само можем да ви обещаем още такива приятни 
и забавни моменти, първият от които е в средата на 
септември, когато ще се проведе уникалното Унибет Опън, 
като този път над €700,000 ще се разиграят в Прага.

унибет Покер уикенд
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акво значи това? значи, че вие трябва 

да взимате предвид всички различни фактори 
в определено време и място, преди да правите 
агресивните си ходове. какви са блайндовете/
антето? какъв е размерът на вашия стак? на 
каква позиция сте? какво се е случило преди да 
дойде вашия ред? какви са игровите тенденции 
на опоненти, играли преди вас? какви са игровите 
тенденции на играчите, които са на ход след вас? И 
т.н. и т.н. трябва много неща да се взимат предвид, 
но точно тук е разликата между средно добрия 
играч, който просто реагира по инстинкт и слага 

имате да речем 12 000 чипа и блайндовете са 
1000/2000), агресията става много по-голям фактор. 
Обикновено не е нормално (дори е грешно) да 
платите рейз тук, вие трябва или да заложите всичко 
или да се откажете в тази ситуация. ако сте първи 
на ход, почти винаги е грешно ако лимпнете (освен 
ако не държите силна ръка и знаете, че даден играч 
след вас ще направи рейз). рейзът вкарва в размисъл 
играчите, които трябва да играят след вас – дали да 
рискуват X брой чипове с Y карти, които държат? 

Какъв е размерът на вашия стак? 
колкото по-голям е вашия стак, толкова по-

изявена трябва да е агресията ви. ри-рейзване 
на играчи, които са лимпнали от начална/средна 
позиция, ви дава възможност да разберете къде се 
намирате в ръката. Много пъти те ще се отказват. 
ако ви ри-рейзнат, вие трябва да вземете решение 
базирано на това кой е този играч и какви са 

тендециите му на игра (както и силата на вашата 
ръка). ако просто ви платят, то вие имате позиция 
спрямо тях, което е един от най-важните фактори 
в играта след флопа. например, имаме трима 
играчи, които са лимпнали. вие сте с голям стак от 
30k, а всеки от тримата играчи има между 10-15k. 
блайндовете са 100/200, което значи 3 х 200 + 100 + 
200 = 900, натрупани в пота. вие ри-рейзвате до 1500 
и само един ви плаща. Имате 8-6 от различни бои. 
Флопът е 5-7-K. Платилият играч спокойно може да 
има K-Q, но заради вашата игра преди флопа, тук е 
много вероятно той да пасува, като ще очаква вие 
да заложите и той да ви чек-рейзне. вие, разбира се, 
пасувате. 

на търна пада безобидна четворка. Опонентът ви 
изстрелва залог. вие сте в позиция и това може да 
му коства много (дори всички) чипове тук, защото 
вие сте агресорът преди флопа. така може да се 

играе само когато имате чипове и позиция, но не 
и когато сте с малък стак. С малък стак е по-добре 
да седите и чакате силни ръце, с които да залагате 
много агресивно (т.е. големи рейзове или all-in преди 
флопа) и да бъдете готови да се обвържете с пота 
независимо какво се отвори на флопа, което значи, 
че ако сложите повече от 40% от стака си преди 
флопа, в повечето случаи трябва да влезе all-in на 
всеки флоп (казвам повечето, а не всички). 

Тендеции на опонентите? 
трябва да обръщате внимание на това как 

хората залагат/играят на вашата маса и това е 
изключително важно умение. Дали играчът, който 
е лимпнал от UTG е такъв, който прави това често 
или е просто хитър опонент, който може да направи 
подобен ход с голям чифт, надявайки се да ри-рейзне 
някого. Срещу първия тук е по-добре да играете 
агресивно, но срещу втория ще бъде добър ход, ако 
се откажете и изчакате по-добра ситуация – или пък 
може да се опитате да видите флопа евтино и да се 
надявате, че ще може да разбиете силната му ръка, 
ако хванете силен за вас флоп. 

Играчите на блайндовете склонни ли са да 
се откажат от ръката си при рейз от играча на 
бутона или този преди него? ако е така, вие трябва 
безмилостно да атакувате блайндовете им с всеки 
две карти и всеки път. ако не е така, обаче, трябва 
да внимавате. Също не е лоша идея да подготвите 
бъдещите си ходове. ако някои играчи постоянно 
рейзват блайндовете ви от началото на турнира, 
оставете ги. те ще си мислят, че могат да правят 
това отново и отново. По-късно в турнира, когато 
блайндовете и антето значат нещо, е вашият момент 
да действате. той/тя ще ви постави на по-добра ръка, 
отколкото всъщност ще имате и обикновено ще ви 
оставят да приберете пота, след вашия рейз. 

нека кажем, че сте много агресивни преди флопа. 
Проблемът тук е, че много хора не знаят кога да 
престанат... с това само да слагат чипове в пота. 
например, на горния флоп 5-7-K, ако играчът бе 
направил залог, вместо да пасува, много играчи 
биха му платили в опит да завършат проекто 
ръката си. това може да бъде грешка в много 
ситуации, в зависимост от размера на залозите и 
стаковете (вашите и тези на опонентите ви). това, 
както и повечето неща в покера, ще зависи от 
вашите опоненти и колко те ще заложат. ако те 
залагат слабо, тогава може би е добре да отвърнете 
подобаващо с рейз, за да разберете къде се намирате 
в ръката. ако ви ри-рейзнат, тогава решението ви 
да се откажете ще бъде много лесно и ако платят, 
ще може да видите какво той/тя ще направи, когато 
се появи следващата карта. в подобни ситуации 
позицията е решаваща. 

аарон 
ХЕНДриКС

да се играе агресивен Покер е 
ПечеЛивша стратегия. няма да видите 
много играчи да ПечеЛят турнири,  
като само ПЛащат и често се отказват 
от картите си... те ПечеЛят със заЛагане 
и рейзване. ПробЛемът При много 
играчи е, че те не разбират агресивната 
игра и как ПравиЛно да я ПриЛагат. 

парите в средата на масата и великия играч, който 
взима всяка вероятност под внимание. Ще направя 
кратък преглед на няколко от по-горните теми и 
тяхното значение. 

Какви са блайндовете/антето? 
когато имате голям стак (моментът в началото 

на турнирите, когато вашият стак е значително по-
голям от блайндовете т.е. имате примерно 10 000 
чипа, а блайндовете са 25/50), трябва да избягвате 
50/50 ситуациите или такива, където може да 
рискувате целия си стак. агресията е добра идея 
тук, но трябва да можете да се откаже от ръка, без да 
обвързвате стака си с нея. в подобна ситуация също 
е добре да плащате рейзове, но ако сте на позиция 
след играча, който е рейзнал. 

когато чиповете намалеят (по-късно в 
турнир, когато стакът ви обикновено е в по-
малко съотношение спрямо блайндовете, т.е. 

КОлКОтО  
ПО-гОляМ Е 

ваШия СтаК, 
тОлКОва  

ПО-иЗявЕНа 
трябва Да Е 

агрЕСията ви

трябва Да 
ОбръЩатЕ 

вНиМаНиЕ На 
тОва КаК ХОрата 
Залагат/играят 

На ваШата 
МаСа и тОва Е 

иЗКлючитЕлНО 
важНО уМЕНиЕ
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обедата, която 

записа в RAZZ шампионата, го 
нареди до Фил хелмют, Фил айви, 
тед Форест и Пъги Пиърсън – 
единствените играчи в историята 
на покера, успели да спечелят три 
златни гривни в рамките на едно 
издание на WSOP.

на сутринта, след като изравни 
внушителния рекорд, Лисандро 
даде специално интервю за 
медиите:

PokerNews: Какви бяха 
очакванията ви преди началото 
на Световните серии по покер?

Лисандро: Преди старта на 
WSOP аз бях изключително 
разочарован, защото не успях 
да намеря спонсор. Изпратих 
запитвания на много места, както 
е обичайно да се прави преди 
подобно събитие, но никой не се 
заинтересува. След това споделих 
за това с приятели и накрая казах 
„знаете ли какво – не ми пука! Ще 
отида сам и ще ги разбия!”

Мисля, че съм постигнал 
доста в покера, но въпреки това 
винаги е имало нещо, което ми 
е пречило да направя големия 
удар. това е причината, или по-
скоро оправданието, поради което 
започнах да се съмнявам дали 
съм направил достатъчно, за да 
получа онова, което заслужавам (а 

именно да бъда спонсориран).
тази година поразпитах насам-

натам. не получих отговор. никой 
не ме подкрепи. тогава ще отида 
там и сам ще спечеля три гривни 
– това казах на най-близките си 
приятели. И ето, вече имам три 
гривни.

PokerNews: Изпитвате 
ли по-голямо задоволство 
от постижението си сега, 
особено като не получихте 
спонсорството, което вероятно 
сте заслужавали, преди началото 
на тазгодишните WSOP?

Лисандро: Да ви кажа, 
няма значение. Дори и след 
като спечелих трите гривни, 
спонсорите не се свързаха с мен. 
все още не са го направили. Може 
би в някаква степен ми завиждат. 
вероятно е така, защото отстраних 
толкова много от техните играчи.

PokerNews: Джефри, вие сте 
част от елита на световния покер. 
По-голямата част от хората не 
знаят какво се случва там. Има 
ли съперничество между вас и 
останалите и дали възприемате 
спечелването на няколко гривни 
като доказателство, че сте по-
добър от тях?

Лисандро: не, аз не се 

състезавам с никого. Искам да 
постигна нещо в покера за себе 
си. ако съм един от петимата 
най-успешни играчи за всички 
времена, това би било чудесно. 
ако съм десети – отлично. 
ако съм достигнал до топ 100, 
това все още би било сериозно 
постижение. не може да се каже, 
че първото място ми е самоцел.

PokerNews: Вероятно вие 
сте единственият в историята 
на покера, който има реални 
шансове да спечели четири 
златни гривни в една година. 
Мислили ли сте какво би било 
историческото значение на още 
една евентуална победа?

Лисандро: това би било 
прекрасно и със сигурност ще 
се помни през следващите сто 
години. 

PokerNews: Вие играете 
покер на най-високите лимити 
от много време насам. Чак 
в последно време обаче се 
ориентирате към турнирния 
покер и към спечелването на 
титли от WSOP. Какво ви накара 
да промените амбициите си?

Лисандро: Прав сте. наистина 
не съм участвал в кой знае колко 
турнири до преди няколко години. 
Спомням си, че навремето бях 
спечелил десетина турнира 

PokerNews Staff

Джефри  ЛисанДро 
                 шампион на шампионите

Джефри ЛисанДро е от Перт, 
австраЛия, като в момента живее в 
итаЛианския град саЛерно. на 24 Юни 
Лисандро сПечеЛи своята четвърта 
зЛатна гривна и трета за 2009 г.

ЗНаЕтЕ ли КаКвО 
– НЕ Ми ПуКа! 
ЩЕ ОтиДа СаМ и 
ЩЕ ги раЗбия!”
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в Европа – 1994 и 1995 бяха 
наистина успешни години за 
мен. тогава стана нещо, хм 
интересно – някои списания 
и интернет сайтове изписваха 
името ми погрешно и заради 
това не получих реална оценка 
за постиженията си. точно по 
това време отидох в Ирландия, 
където изиграх четири турнира. 
всички участници бяха доста над 
средното ниво. във всеки турнир 
имаше около 150 ирландски 
професионални играчи и като 
отидох там никой не беше чувал 
за мен. Спечелих първия турнир 
и всички казаха „Дори не го 
познаваме тоя, какво изобщо 
прави тук?” После дойде вторият 
турнир – спечелих и него. вече 
спряха да говорят. третият 
също го взех. в последния бях 
солиден чип-лидер като започна 
директният двубой, но в крайна 
сметка завърших втори. По-
късно спечелих още три турнира 
и като теглих чертата се оказа, 
че печалбите ми са смешни. От 
всички турнири бях спечелил 
около сто хиляди долара. въпреки 
че по-добри резултати от това 
нямаше как да реализирам, аз 
имах пред себе си само $100,000, 
в които дори не включвам 
разходите за пътя и хотелите. за 
това през следващите седем-осем 
години почти не играех в турнири. 
към този вид покер се върнах 
чак през 2003, защото наградните 
фондове вече бяха започнали да се 
увеличават значително. в момента 
определено си заслужава.

PokerNews: Представете си, че 
през тези години бяхте взимали 
участие в Световните серии. 
Колко гривни щяхте да имате 
сега?

Лисандро: Да, може би чаках 
повече от необходимото, за да се 
завърна в турнирния покер. Още 
през 2000 трябваше да го направя. 
Определено мога да кажа, че щях 
да притежавам повече гривни. 
Можеше и да съм станал много 

по-добър играч, от колкото съм в 
момента. така или иначе, мисля, 
че съм на високо ниво, но все още 
развивам и обогатявам играта си. 
С всеки изминал турнир ставам с 
една идея по-добър от преди.

PokerNews: Това е удивително 
изказване. Все още се 
усъвършенствате и развивате 
като играч. Какво имате 
предвид?

Лисандро: Уча се как да 
постигам по-добри резултати.

PokerNews: Но как така? Вие 
играете покер от много години. 
Какво сте научили за играта 
наскоро, което не сте знаели, да 
кажем, преди година или две?

Лисандро: ами вземете 
например H.O.R.S.E. – ако минем 
през петте разновидности на 
покера, ще стигнем и до лимит 
холдем, а това е играта, на 
която всички са добри. значи 
моята стратегия трябва да 
е адекватна. ако бях в кеш-

игра и имах възможност да 
извлека максимума от някой 
стойностен залог например, щях 
да се опитам да го направя. но в 
турнир предпочитам да спестя 
тези чипове, защото искам да ги 
използвам в другите игри, където 
имам огромно превъзходство 
пред конкуренцията. за разлика 
от Стъд, ‘Eight-or-Better’ игрите 
и Razz покера, останалите умеят 
да играят лимит холдем точно 
толкова добре, колкото и аз. 
аз избягвам да се забърквам 
в рискови ситуации и пазя 
чиповете си за игрите, в които 
имам по-голямо предимство. 
това е нещо, върху което все още 
работя. човек има ограничен брой 
куршуми и трябва да подбира 
най-удачните ситуации, в които 
да стреля.

PokerNews: Нещо малко по-
лично. Известен сте с платнените 
шапки, които винаги носите. 
Бихте ли казали защо?

Лисандро: шапката ме кара 
да се чувствам по-добре, помага 
ми да влезна в ритъм. когато 
я сложа, всичко различно от 
концентрацията върху играта 
изчезва. това е едновременно 
бизнес и война. Щом махна 
шапката, значи е време за почивка.

PokerNews: Колко шапки 
има в гардероба на Джефри 
Лисандро?

Лисандро (усмихва се): ами 
нека просто да кажем, че имам 
няколко.

PokerNews: Кой е най-добрият 
австралийски покер играч – Джо 
Хачем или Джефри Лисандро?

Лисандро: Според мен в 
австралия няма по-добър играч 
от Джо хачем. Да спечелиш 
главното събитие е огромно 
постижение, за което винаги 
ще те помнят. това е като при 
надбягванията с коне – може 
да спечеля и десет състезания 
подред, обаче всеки ще помни кой 
е станал шампион на Kentucky 
Derby.

Мисля, че съМ постигнал 
доста в покера, но 

въпреки това винаги е 
иМало нещо, което 

ми е пречило 
да направя 

големия удар

ДОри и СлЕД 
КатО СПЕчЕлиХ 
тритЕ гривНи, 
СПОНСОритЕ НЕ 
СЕ СвърЗаХа С 

МЕН

PN
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Покер еЛитът се отПравя към Лондон всеки сеПтември, ПривЛечен от евроПейския вариант 
на световните серии По Покер – wsope, и ембЛематичната ept u.k. cПирка, но интересът към 
тези събития даЛеч не е само „еЛитен”, доказатеЛство за което е разширяването и на двете 
тоП Покер събития в ангЛийската стоЛица. Лондон е дом на много казина и играЛни кЛубове, 
между които ПоПуЛярното Grosvenor victoriA, еЛегантното fifty, и неоновия empire, където 
се Провежда wsope. ангЛийската Лира вече не държи стряскащия от минаЛото ваЛутен курс и 
времето за Пътуване до стоЛицата на британия никога не е биЛо По-ПодХодящо. Покер масите 
може да са вашата основна цеЛ, но от куЛтурна гЛедна точка, Лондон е достатъчно богат 
и всеки миг в града за вас ще бъде ценен. гигантското коЛеЛо на име lonDon eye е мястото 
за Панорамни снимки, а атракции като BiG Ben, pArliAment, tAte moDern museum, и nAtionAl 
GAllery са на минути разстояние. на театър отидете в west enD, а Природата в royAl pArks 
(kensinGton GArDens, HAmpsteAD HeAtH и др.) е очароватеЛно естествена.

The Houses of Parliament и Big Ben – The Houses of Parliament е мястото 
където се коват и приемат британските закони. настоящата сграда е завършена 
през 1840, след като пожар унищожава предишната. готическият стил е дело 
на Sir Charles Barry и A.W. Pugin. Парламентарната традиция е въплъщение на 
разкоша, церемониалността и величието. кралицата се вози в своята каляска до 
Уестминстър, за да даде старт на всяка нова сесия на Парламента, обикновено 
във втората седмица на ноември. И едно предупреждение: в летните месеци 
тълпи от туристи и коли се надпреварват в пресичане на Parliament Square. По 
време на Лятното Отваряне, посетителите могат да си купят билет за разходка из 
Парламента. това е възможно само през лятото, когато Парламентът не заседава и 
членовете работят далеч от Уестминстър. част от комплекса е и емблематичната 
камбанария Big Ben, чиято камбана бие на всеки четвърт час. 

Buckingham Palace – Известен като "Buck House", дворецът е служил 
за постоянна лондонска резиденция на Монарха от управлението 
на кралица виктория насам. Сградата датира от 1702 като градска 
резиденция на херцога на бъкингам, построена на мястото на известен 
бордей, и е продадена на George III от сина на дука през 1762. Сградата е 
обновена за Принц регента от Nash между 1825 и 1830 и отново, от атън 
Уеб за коронясването на George V през 1913. това е най-големия частен 
дом в Лондон – в сградата има над 660 стаи. 

Tower Bridge – Една от най-известните лондонски атракции на 
възраст малко над 100 години, Tower Bridge има две подвижни 
платформи, всяка от които тежи около 1,000 тона и е издигана 
повече от милион пъти от построяването на моста. Повдигането с 
електрическите мотори, заменили старите парни двигатели, отнема 
само 90 секунди. От Tower Bridge се вижда HMS Belfast, 11,500-тонен 
кораб, започнал бомбардировките над нормандския бряг в D-Day. 
най-близките станции на метрото са Tower Hill и London Bridge. 
работно време: всеки ден 10:00-18:30; ное-март 10:00-17:15.

Trafalgar Square – тук се намира статуята 
на Admiral Lord Nelson, която се издига на 
50 метра над площада. Построена в памет на 
неговата морска победа през 1805, статуята е 
фокусът на това величествено място. Trafalgar 
Square е построен през 1830 и е популярно 
място за политически битки и е бил дом на 
хиляди гълъби. Скорошно разпореждане на 
кмета на Лондон забраняващо продажбата 
на храна за гълъби има за цел да предпази 
този район на Лондон от здравни проблеми. 
гълъбите изглежда не разбират, че не са 
желани и все така се виждат хранещи ги 
туристи, които запаметяват моментите с 
някоя и друга „гълъбова” снимка. всяка 
година хора от цял Лондон се събират тук на 
31 декември, за да отпразнуват настъпването 
на новата година. четири величествени 
бронзови лъва, всеки с височина по над 3 
метра пазят основата на статуята на Nelson, 
а църквата St Martin-in-the-Fields, със своите 
обедни концерти, датиращи от 1721 я прави 
популярна дестинация за туристи от цял свят. 

Покер есен   в Лондон
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The Casino At The Empire
това е едно определено ново казино, отворено на самия Leicester Sq. 
Сградата разполага с ресторанти, барове, казино и има съвсем пресен 
лиценз. това е едно страхотно място, дом на турнирите от WSOPE 
сериите от 2007 насам. След старта на сериите преди 2 години, 
когато турнирите се проведоха в общо три казина, от 2008, WSOPE 
събитията протичат само в The Casino At The Empire. Отпред, на 
емблематичния лондонски площад изпълнен с кина, атмосферата е 
невероятна до късно вечер, а в казиното има оживена игра не само 
по време на Световните серии по покер Европа.
Информация за членство: както всяко друго казино в UK, за да 
влезете в The Casino At The Empire, трябва да станете член на клуба – това е безплатно и единственото, 
което ви трябва е лична карта, паспорт, шофьорска книжка или кредитна карта. регистрацията става и на място, и онлайн на 
посочената отдолу интернет страница.
Игри: Понастоящем, най-големия турнир е с вход £100 и rebuy, а през уикендите игрите варират от £10 с rebuy до £50 с rebuy – 
с 90 минутни периоди. Пълната програма с покер игри ще откриете на сайта на казиното. кеш игри разбира се има постоянно, 
а таксата е на час, вместо рейк – всъщност, в момента таксата е най-ниската възможна сред покер клубовете в Лондон.
Aдрес: 5-6 Leicester Street London WC2H 7NA
телефон: +44 (0) 203 014 1000         
уебсайт - www.thecasinolsq.com

The Tower of London – този страховит монумент се извисява над реката в източния край на старите 
градски врати. Известна като място за оковаване и екзекуции, сградата е използвана и за кралска 
резиденция, оръжейна, монетен двор, менажерия, обсерватория и – за функция, която все още изпълнява – 
хранилище за бижутата на короната, които вероятно са причината за големия наплив от туристи в кулата. 
Една част от бижутата пазени в кулата от 1327 насам са на показ, откакто Charles II позволил на публиката 

да ги разглежда. най-старото скъпоценно чудо е `Anointing Spoon`от дванадесети век; най-
известна е `Imperial State Crown`, притежаваща 317-каратов индийски диамант, наречен ‘Kohinoor’, 
сапфрир от пръстен, за който се твърди, че е погребан с Edward the Confessor, както и подбрани 
изумруди, рубини и перли. Макар че може да разгледате комплекса самостоятелно, добре е да се 
присъедините към някоя от обиколките с гид, които се правят на всеки 30 минути от някой от 
четиридесетте безкрайно фотографирани Beefeaters. тези бивши служители са най-известни със 
своите алено златни тюдор стил костюми. 

London Eye – разположена на брега на река темза близо до Станция ватерло, това е една изключително посещавана лондонска 
атракция, която ще сбърка представите ви за поглед върху града. всъщност, това е най-голямото колело за наблюдение в света, 
откъдето идва и името му. този гигантски кръг прави един пълен оборот за 30 минути, осигурявайки невероятна гледка към 
града и неговото величие. конструкцията се издига на 135 метра над темза и тежи 2,100 тона. ако небето е чисто, от върха се 
открива панорамна гледка на 40 км разстояние. работно време: всеки ден от 10:00 – 20:00 и до 21:00 в периода юли – септември. 
Big Ben, и Houses of Parliament се намират на отсрещния бряг на реката по диагонал и камерата ви едва ли остане без работа.

Мартин Хаджистойков
PN
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okerNews поднови договора с Bluff и за трети 

пореден път официално отрази сериите на живо на 
своите интернет страници по цял свят. Фил хелмют 
не успя да счупи собствения си рекорд за най-много 
спечелени WSOP гривни, а българинът Михаил 
Стойков стигна до невероятното 121 (от общо 
стартирали 6,494) място в главния турнир на топ 
покер сериите в Лас вегас. 

какво ще стане на финала предстои да видим, 
докато много от анализите и изводите за изминалите 
серии, вече са направени. 

в приключилите 56, от общо 57 събития, много 
рекорди бяха поставени, подобрени или надминати, 
макар че не малко от интересните случки и истории 
убягнаха от общия медиен фокус, в суматохата и 
хвърчащите наоколо милиони. хубавото в покера 
както винаги е, че често в центъра на вниманието се 
оказват абсолютно непознати или пък не особено 
силни играчи. това показва за сетен път, че в тази игра 
всеки има възможност да победи, и никой не бива да 
подценява възможностите си. Ето някои интересни 
и паметни моменти от изминалите серии, които 
определено заслужават вниманието на публиката: 

Едно от най-изумителните постижения беше 
успешно защитената титла на танг Лу, който спечели 
златна гривна в Събитие #3 на WSOP 2009 - Omaha 
Hi-Low Split-8 or Better – най-големия Omaha High-
Low Split турнир на живо в историята. Лу спечели 
своята първа гривна през 2008, с победа в Събитие 
#6, Omaha Hi-Low Split-8 or Better. И нещо повече, Лу 
завърши на второ място в същото това събитие през 

2007. този играч доминираше тотално и в събитието 
през 2009, като завърши Ден 1 като чип лидер, Ден 
2 на втора позиция и седна на финалната маса в 
Ден 3 отново като чип лидер, преди да триумфира 
като шампион. така, Лу има едно второ и две първи 
места в три последователни години. в заформилия 
се необичаен спектакъл, много играчи от кеш игрите 
и от други турнири наоколо спряха, станаха от 
местата си и аплодираха невероятното постижение 
на Лу, след победата му през 2009. Мнозина смятат 
постижението на Лу за едно от най-великите в 
историята на играта.

Джефри Лисандро грабна приза WSOP Играч 
на годината, след като спечели 3 златни гривни 
в Събитие #16 Seven Card Stud, Събитие #37 
Championship Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or 
Better, и Събитие #44 Seven Card Razz. така, Лисандро 
вече има общо 4 гривни в своя актив. Първото си 
златно бижу той спечели с победа в турнир от WSOP 
сериите през 2007, след като дълго време беше в 
списъка на топ про играчите без гривна. С тези свои 
WSOP постижения, Лисандро затвърди още повече 
репутацията си на един от най-добрите Seven-Card 
Stud играчи на планетата.

Фил айви ще заеме едно от деветте места на 
финалната маса на главния турнир през тази година, 
при общо 6,494 стартирали в най-голямото покер 
състезание играчи. Преди това обаче, той спечели 
гривни с победи в Събитие #8 2-7 Draw Lowball No 
Limit и Събитие #25 Omaha/Seven Card Stud Hi-Low-8 
or Better. на 32, айви притежава общо седем златни 
гривни, и е един от най-известните и уважавани 
покер играчи. О, и също така, Mercedes-Benz SLR 
McLaren…той е и един от малкото играчи със 
значителни успехи и в турнирите, и по кеш масите. 
когато айви спечели Събитие #25, огромна тълпа от 
почитатели и ентусиасти заобиколи масата, на която 
той беше седнал. 

Друга епична история, е тази за победата на 
Дейвид бах в престижното Събитие #49 Championship 
H.O.R.S.E. с вход $50,000. Със своеобразен рекорд от 
18 часа и 44 минути, Събитие #49 регистрира втора 
по времетраене финална маса (игрално време) по 

време на WSOP, с общо 480 раздадени ръце. От WSOP 
коментираха, че въпреки неоспоримото лидерство на 
главния турнир като глобален шампионат, в някои 
отношения H.O.R.S.E. събитието е по-престижно, 
доказателство за което е участието на топ имена в 
това състезание на най-високо ниво. Повечето топ 

(#17). Паркър спечели $223,688 и своята първа 
гривна с тази победа, и това беше само началото 
на една невероятна и незабравима седмица. Само 
два дена по-късно, Паркър се регистрира в $2,500 
No Limit Hold’em Six-Handed Събитието на 9 юни, в 
края на което се оказа на поредната финална маса. 

World Series of Poker 2009 –           
Резултати и очаквания

Мартин 
ХаДжиСтОйКОв

worlD series of poker (wsop) 2009, оПредеЛено ще 
бъдат заПомнени с доминиращото Представяне 
на джефри Лисандро и фиЛ айви (особено, ако 
ПосЛедният сПечеЛи гЛавния турнир През ноември). 
Лисандро сПечеЛи три гривни, все в stuD турнири, с 
което си осигури и титЛата wsop играч на годината, 
докато айви се сдоби с две гривни и място сред 
деветимата от ноември 2009. 

про играчи считат победителя в това събитие за най-
добрия във всички игри турнирен играч на годината.

анжел гижен, който спечели своята първа гривна 
в Събитие #32 No-Limit Hold'em, стана втория 
мексиканец, печелил WSOP златна гривна досега. 
Фреди Елис пък, стана петия афро-американец 
спечелил гривна, с първата за него победа досега, 
в Събитие #6 Championship Seven Card Stud. това 
беше и първото участие на Фреди в WSOP събитие. 
Познатият на повечето покер играчи грег Мюлер, 
спечели Събитие #50 Limit Hold'em Shootout и 
Събитие #33 Limit Hold'em Championship. С тези свои 
победи, Мюлер потвърди статуса си на най-добър 
лимит турнирен играч в световен мащаб. 

Докато айви, Лисандро и грег “FBT” Мюлер 
спечелиха по няколко гривни по време на WSOP 2009, 
най-впечатляващото участие в сериите без съмнение 
беше това на брок Паркър. Считан от мнозина за 
онлайн покер легенда, Паркър стигна до своята първа 
WSOP финална маса на 7 юни, и успя да се справи с 
невероятния недостиг на чипове, за да надделее над 
емблематичния PokerStars Team Pro играч Даниел 
негреану, в $2,500 Limit Hold’em Six-Handed събитие 

той отново изтръгна победа, този път надделявайки 
на онлайн колегата Джо “floes” Сирок, което му 
донесе втора гривна само за шест дни игра. той 
продължи непоколебимо напред и на 10 юни: Паркър 
игра в $1,500 No Limit Hold’em Събитие, насочил 
вниманието си към състезанието за титлата Играч 
на годината. той отпадна рано в този турнир, но 
завърши WSOP 2009 с шест печалби и на шесто място 
в класацията за Играч на годината. 

рекордът на всички времена за общ брой от 
58,720 участници, поставен през 2008, беше пометен 
с допълнителни 2,155 играчи през 2009. бяхме 
свидетели на много исторически постижения, но 
истината е, че всеки един от онези 60,875 играчи 
взели участие в 57-те събития от програмата на 
сериите, направи тези моменти реалност. Общият 
награден фонд за 2009 надмина $174 милиона, и само 
за втори път в историята на WSOP всеки от играчите, 
които ще седнат на финалната маса в главния 
турнир, ще спечели повече от $1 милион. И като 
говорим за милиони, за да се запознаете с бъдещите 
(някои настоящи) милионери, просто обърнете 
страницата... 

POkERNEWS 
ПОДНОви 

ДОгОвОра С 
Bluff и За трЕти 

ПОрЕДЕН Път 
ОфициалНО 

ОтраЗи СЕриитЕ 
На живО 

На СвОитЕ 
иНтЕрНЕт 

СтраНици ПО 
цял Свят

рЕКОрДът 
На вСичКи 

врЕМЕНа За  
ОбЩ брОй 
От 58,720 

учаСтНици, 
ПОСтавЕН ПрЕЗ 

2008, бЕШЕ 
ПОМЕтЕН С 

ДОПълНитЕлНи 
2,155 играчи 

ПрЕЗ 2009
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акто вече знаете, това означава, че всеки 

от тях ще напусне битката с поне милион в джоба, 
но историите около голямата деветка тепърва ще се 
заплитат. Ще има да слушаме за едни $8.5 милиона, 
за един усамотен дърво секач с почти $60 милиона в 
чипове, за стойността на златната гривна, и за опита 
на една от най-големите покер звезди да покори най-
високия покер връх. Слухове и коментари ще има 
в излишък, а междувременно ние каним на сцената 
Деветимата от ноември, според тяхното богатство в 
чипове (засега):

дарвин  Муун – вероятно няма по-неподходящ 
кандидат за водач на последната покер група в 
месеците до финала. "какво, в турнира са стартирали 
6,400 играчи?" запитал изуменият Муун, не свикнал 

с такова внимание. "най-вероятно 6,300 от тях 
са по-добри покер играчи от мен”. Един от най-
приятните и ведри персонажи на WSOP небосклона 
в последно време, 45-годишният собственик на 
дървообработвателен бизнес от Мериленд настоява, 
че славата не го интересува и иска само да играе 
покер, макар че не един и двама манипулатори ще се 
опитат да променят мнението му. С повече от четвърт 
от чиповете в игра, той следва да бъде считан за ранен 
фаворит, макар да няма гаранция, че серията от ръце, 
която го доведе до тази позиция, ще продължи.

Ерик  бюхман – Докато Муун е тук заради 
любовта към играта, бюхман е доста по- 
користолюбив. ветеран от турнирната сцена на живо 
с девет WSOP и четири World Poker Tour печалби в 
последните пет години, 28-годишният жител на Valley 
Stream, N.Y., не се притеснява от своето вдъхновение. 
"честно казано признанието не ми върши работа", 
споделя бюхман с гримаса на лице в края на 
8-дневната борба за финала. "това няма значение. аз 
съм тук, за да печеля пари". 

Стивън  беглайтър – никой от останалите в 
борбата играчи не се радва на такава емоционална 
подкрепа, като 47-годишния нюйоркчанин беглайтър. 
И това изглежда ще се повтори през ноември. 
беглайтър, бивш служител на Bear Stearns, почти не 
бе в състояние да дава интервюта заради "Begs! Begs! 
Begs!" виковете на заобиколилите го приятели и 
роднини. При въпроса, на каква подкрепа ще разчита 

през ноември се разнесоха викове "целия град" и бяха 
направени предположения за над 200 човека. "Ще 
има много хора! нямам представа колко, все пак", 
споделя беглайтър, спечелил своето място с победа в 
едногодишна лига с участието на 20 покер играчи от 
неговия приятелски кръг, наречена Newcastle Poker 
Tour. "Tези момчета имат парче от мен", добавя той 
за своите приятели, участници в лигата, с голяма 
усмивка на лице. "те всички ме … подкрепяха, и аз 
съм сигурен, че всеки, който може, ще го направи. Да 
стигна до тук със споделения опит на тези момчета 
е наистина невероятно. всички те играят с вярата, че 
могат да ме победят". 

джеф  Шулман – Едва ли някой от играчите на 
финалната маса ще предизвика повече коментари от 
шулман, редакторът на списание Card Player. шулман 
предизвика сериозна полемика с твърдението си, че 
ще изхвърли гривната на боклука, ако я спечели. "това 
няма нищо общо с това, че списание Card Player вече 
не притежава изключителните права за отразяване 
на WSOP", обяви 34-годишният жител на Лас вегас. 
"това е свързано с липсата ми на уважение към WSOP 
и ръководството тук и това, което то причини на 
играчите. нямаше да я нося дори да бяхме най-близки 
приятели с тях. когато преди години имах шанс да 
спечеля, аз казах, че няма да я нося. шокиран съм от 
това, че хората носят тези грозни неща". "ако спечеля, 
никога повече няма да играя в Rio, или на WSOP", 
продължава шулман. "ако спечеля, никога повече 
няма да играя покер.” това, което със сигурност 
можем да кажем е, че около Джеф със сигурност няма 
да бъде скучно.

джо  Када – най-младият от Деветимата от 
ноември, 21-годишният када има шанса да подобри 
рекорда на Питър Ийстгейт за най-млад шампион, 
но играта не е нова за него. "Играя покер от вече 
около шест години", казва спокойният жител на 
щата Мичиган. "Изкарвам си хляба с това от четири 
години. започнах да играя професионално на 17". 
С харизматично изражение и в свои води сред 
демонстрираното към него внимание, този онлайн 
про може да види звездата му да изгрява бързо в 
дните на късната есен. 

Кевин  Шафел – шафел е полупенсиониран 
бизнесмен на 51 от Флорида, който няма планове 
да кръстосва страната. "ако ме искат, да дойдат до 
Флорида", предупреди шафел малко след като си 
осигури място сред Деветимата от ноември. той 
твърди, че ще остане далеч от покера. "чувствам 
се невероятно", споделя той. "току що си вдигнах 
лимита на текстовите съобщения на 1,500. трябваше 
да си пусна неограничен брой, защото ще прескоча 
бройката тази вечер. точно сега не мисля за покер 
игра. трябва да се удвоя два пъти, и ще стана чип 

лидер. Ще играя голф. Много голф." 
Фил  айви – най-харизматичната покер звезда 

и вероятно най-добрия играч в света, айви успя 
да оцелее в Ден 8 на главния турнир и да влезе в 
последната деветка. "Идея си нямате колко исках 
това да стане", казва айви, който със сигурност 
би прескочил 12 седмичната пауза, за да довърши 
турнира веднага. "Днес беше лош ден, но аз успях. 
бих казал, че чакането е недостатък, защото играта 
с тези момчета е малко отегчителна. Ще забравя 
някои от нещата, които съм видял от тях и ще трябва 
да възпроизвеждам някои от ръцете в съзнанието 
си. бих довършил играта сега". запитан, как ще 
отвърне на несъмнено очакващата го медийна атака, 
айви взима просто решение - "Ще сменя номера на 
мобилния си телефон". това обаче едва ли ще възпре 
гладната тълпа покер играчи, които ще се струпа в 
подкрепа на седем кратния носител на гривна.

антоан  Саут – Единственият представител на 
Франция на финалната маса в турнира, на когото се 
възлагат големи надежди заради бертран гроспелие 
и Людовик Лакай, Саут има честта да представя една 
от водещите европейски нации. Само на 25, бившият 
студент по инженерство решил да се потопи в покера 
изцяло през миналия октомври. Едва ли съжалява 
сега...

джеймс  айкънхед – айкънхед привлече 
световното внимание, когато грант хинкъл надви 
неговите A-K с 10-4, и спечели изпълнения с над 
3,900 играчи $1,500 no-limit hold 'em турнир, който 
постави рекорд преди около година. С навършени 
27, сега английският про е „по шорти” на финалната 
маса. "тези $8.5 [милиона] за първото място и 
гривната, да стана световен шампион, тези неща ме 
окриляват", споделя Ейкъндхед, щастлив, че успя да 
влезе в групата. "наистина имам две цели, и те са за 
едно и също нещо – да спечеля голямата награда и 
турнира. за да спечелиш, трябва да си фокусиран 
върху първото място. Славата около всичкото това 
е наистина нещо голямо, но не съм мислил много 
за това. Ще действам спрямо ситуацията и ще се 
фокусирам върху покера". 

а всички ние ще се фокусираме върху новия 
покер сезон и ноемврийската битка на последните 
девет в главния турнир на WSOP 2009. Преди това 
обаче, само след дни започва поредното WSOP 
предизвикателство – сериите в Европа. Лондон ще 
бъде център на покера вселената в продължение на 
седмици с турнирите от програмата на WSOPE 2009, 
спонсорирани от Betfair, и очакваната грандиозен 
Ерт фестивал, и само можем да се надяваме някой 
да повтори невероятното постижение на Иван 
Демидов от 2008 и да заплете още повече интригата 
на Деветимата от ноември. 

Мартин 
ХаДжиСтОйКОв

Запознайте 
се с Деветимата от Ноември

721!!! ако се чудите какво общо има това чисЛо 
с играчите, ПроПравиЛи си Път до най-жеЛаната 
финаЛна маса в Покера, отговорът е Прост. това е, 
така да се каже, съотношението между тъЛПата 
и ядрото на гЛавния турнир на wsop 2009. с други 
думи, единствените играчи, които все още не са 
ПрикЛЮчиЛи с участието си в 40-то издание на 
гЛавния турнир са 721 Пъти По-маЛко от общо 
стартираЛите в най-грандиозната световна Покер 
битка 6,494 чиП състезатеЛи. 

СлуХОвЕ и 
КОМЕНтари  

ЩЕ иМа в  
иЗлиШъК, а  

МЕжДуврЕМЕННО 
НиЕ КаНиМ 
На СцЕНата 

ДЕвЕтиМата От 
НОЕМври,  

СПОрЕД тяХНОтО 
бОгатСтвО  
в чиПОвЕ

PN
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аред с повечето покер величия, своята 

ангажираност към благотворителното дело показаха 
и множество популярни холивудски лица, изявени 
спортисти и музиканти, които платиха по $5,000, за 
да вземат участие в събитието. Организациите, които 
тази година ще бъдат отговорни за управлението 
на набавените средства и предоставянето на 
хуманитарна помощ на засегнатите цивилни райони 
от жестоките боеве в Дарфур, са “International Rescue 
Committee” и “ENOUGH”.

взелите участие филмови и телевизионни 
знаменитости получиха честта да минат по 
символична червена пътека, преди да започнат 
играта. Сред играчите се открояваха ко-домакинът 
Дон чийдъл, Джон алегзандър, брат гарет, Патрик 
брюел, Сара Силвърман, бен афлек, Дийн кейн, 
Седрик “The Entertainer”, нели, рене анжелил, 
Мат Деймън, Монтел Уилямс, Марио адинолфи, 
Дженифър тили и други. Светът на спорта беше 
представен от чарлз баркли, Майк тайсън, шон 
Уейн, кени Смит, Ди Джей Мбенга, хърчил Уокър 
и др.

Елитът на световния покер беше представен 
подобаващо, като в турнира играха огромна част 
от идолите на младите покер играчи по света. Сред 
тях бяха собственикът на PokerNews тони Джи, 
както и райън натлън, ко-домакинът ани Дюк, Джо 
хачем, крис Фъргюсън, Ерик Сайдел, грег реймър, 
Фил гордън, Дженифър харман, миналогодишният 
победител от същото събитие Джон хениган, Илон 
шварц, брандън канту, Денис Филипс, виктор 
радмин, Лука Пагано, Майк Матюсоу, Джейсън 
Мерсие, хауърд Ледерър, Джон Джуанда, Мат 
грахам, Питър Ийстгейт, шон Дийб, анди блох и 
много други.

немалко от знаменитостите са известни 
както със страстта си към покер играта, така и с 
предишни благотворителни дейности, в които са 
взимали участие. “Ante Up For Africa” е идеалната 
възможност за комбиниране на тези две неща. 
Монтел Уилямс споделя своите мисли за събитието: 
„тук е събран елитът на покер обществото, както 
и множество покер ентусиасти, обединени от една 
чудесна кауза. аз самият следващата седмица 
заминавам за африка, където ще работя по 
документален филм за проблемите на различни 
региони. благотворителният турнир е събитие, 
в което аз истински вярвам, според мен това е 
начинът да покажем положителната страна на 
играта, както и да докажем на обществото, че “World 
Series of Poker” са хубаво нещо.

актьорът Дийн кейн разказва: „Миналата 
година бях в кения за 14-15 дена, заедно с една 
благотворителна организация. Станах пряк 
свидетел на много от нещата, които се случват 
там, и искам да ви кажа, че независимо дали 
става въпрос за бедността в кения, за СПИн 
пандемията или за геноцида в Дарфур, случващите 
се неща са невероятни. ние постоянно чуваме за 
тях в новинарските емисии, но всъщност не им 
обръщаме никакво внимание, защото не ни засягат. 
но чак когато видим действотелността с очите си 
ставаме способни да разберем за каква трагедия 
става въпрос. като баща и загрижен гражданин 
на света, аз постоянно се опитвам да помагам и 
да привличам всеобщото внимание върху тези 
проблеми. Покер играчите играят карти за огромни 
суми, но всъщност те са наистина щедри хора. 
това доказа и миналогодишният благотворителен 
турнир, когато всички спечелили дариха печалбите 
си за добрата кауза.

както бившият световен шампион грег реймър 
отбелязва, „Онези, при които ще отидат тези пари в 
африка, са най-бедните и нуждаещи се хора в света. 
те са принудени да се справят с такива трудности, 
каквито никой в тази страна не може дори да 
си представи. за нас отделеното малко време, 
усилия и пари в помощ на тези хора е проява на 
добросърдечност и показва отношението на покер 
обществото към проблемите им”.  в самия покер 
турнир, алекс болотин победи адам ричърдсън, 
в директен двубой за гривната. на финалната 
маса играха също раф Фурст, Ерик Сайдел, крис 
Фъргюсън, Фил гордън Джон хенигън и Дженифър 
харман, а крайното класиране на всички, 
достигнали до парите, изглежда така:

Хайли ХиНцЕ
АлексАндър Болотин 

спечели благотворителния турнир 
“Ante Up For AFricA”

Алекс Болотин 
спечели 

специАлния 
БлАготворителен 

турнир от 
прогрАмАтА нА 

2009 World SerieS 
of Poker, нАречен 

“Ante UP for  
AfricA”

1   АлексАндър Болотин  $176,449
2   АдАм ричърдсън  $109,194
3  рАф фурст  $72,308
4  ерик сАйдел  $51,601
5  крис фъргюсън  $38,550
6  фил гордън   $30,760
7  джон ХенигАн  $25,900
8  мАтю кей   $22,970
9  дженифър ХАрмАн трАниело  $21,439
10  филип том  $15,713
11  клей БрАун   $15,713
12  мАт лесинджър  $15,713
13  джеймс джойнър  $12,517
14  стиВ ЗолотоВ   $12,517
15  джеймс сАуърс  $12,517
16  джон джордж  $10,653
17  мАт грАХАм   $10,653
18  ричърд сиджъл  $10,650

138 Покер играчи и известни Личности взеХа участие в 
събитието, на което espn ще отдеЛи сПециаЛно внимание, 

когато Пусне теЛевизионните еПизоди на световните серии По 
Покер По-късно тази година.

PN
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ТуРНИРЕН ПОКЕР



х 
 
 
ей, покерът е нож с две остриета! Да 

видим всички начини, по които може да губим:
1. възможно е да имате втората най-добра ръка. 

ако хванете сет аса на флопа и някой през цялото 
време ви плаща с поп и двойка от различни бои, но 
общите карти се наредят така, че на ривъра да хване 
флъш, тогава вие оставате с втората по сила ръка и 
губите.

2. възможно е да унищожат ръката ви по 
невероятно нелеп начин. виж точка 1.

3. решавате, че трябва да бутнете всичките си 
пари на флопа, разчитайки да ви излезе проекто-
стрейт. Е да, обаче, освен, че отсреща ви плащат с 
готова мощна ръка, нито на търна, нито на ривъра 
успявате да хванете нещо и губите. По дяволите, не 
може ли поне веднъж да излезе тоя стрейт, когато 
най-много ви трябва?

4. виждате в картите си две аса и залагате силно, 
обаче в крайна сметка някой ви бие с два чифта 
тройки и седмици.

5. Имате два чифта, обаче падате от сет попове. 
боже господи, това няма ли да свърши най-накрая?

6. Майната му, бутам всичко напред с A-Q. 
какво? A-K? не е истина... Много ясно, че това 
магаре ще държи A-K, когато аз съм с A-Q!

7. вече не ви пука и плащате на някого с голо асо 
на флопа, защото сте сигурни, че той блъфира. Опаа, 
май не блъфира...

8. Може да излезете от равновесие (тилт). вижте 
точки #2, #3, #4, #5, #6 и #7

т.е. може да загубите и когато имате предимство 
и когато сте назад в ръката, а в един момент ще ви 
избият балансите, защото и двете неща се случват 
постоянно.

както казах, покерът е нож с 2 остриета. всички 

сме попадали в някоя от ситуациите по-горе. готов 
съм да си заложа цялата покер банка, че вие сте 
минали през всичките. хайде, признайте си го, и 
двамата знаем, че е така. аз намерих прекрасен 
начин да избягвам тези негативни емоции – просто 
не играя толкова много, колкото играех преди.

Осъзнавам, че се очаква от мен да ви говоря 
колко е чудесно и прекрасно да играете, ако можете 
дори денонощно в PokerStars и Full Tilt Poker. Е да, но 
освен това моята задача е и да ви кажа, че си нямате 
представа колко лесно може да се превърнете в 
един от онези опитни плъхове, които полудяват и 
започват сами да се удрят в стените, когато някой 
ги дразни по-дълго. След като сте търпели известно 
време, в един момент не издържате и започвате да 
правите неща, за които не бихте си помислили в 
нормална ситуация. Лошото е, че дори след като 
дразнителят се е махнал, вие продължавате да 
се държите 

ако някое от 2 годишните ми бЛизначета иЛи Пък 
4 годишният ми син не се държи По обичайния 
начин, като наПример да ме фрасне в израз на обич, 
обикновено гo оставям на мира за известно време 
и не гo закачам. По същия начин съм се научиЛ да 
си Поставям ограничения и да се сПирам, когато не 
играя идеаЛния си Покер, докато не се Почувствам 
отново в Перфектна форма.

неадекватно, 
докато не изпаднете 
в състояние да не можете да 
разсъждавате. вече до такава степен сте подвластни 
на бушуващите в тялото ви емоции, че спира да ви е 
грижа за случващото се.

Ето така се губят най-много пари на покер и за 
това, когато усетите, че нещо не е наред с вашата 
собствена игра, просто си дайте почивка. нямам 

ЗаЩО ли 
въОбЩЕ СЕ 

ЗаНиМаваМ 
С ПОКЕр?!?” 
На таКива 

ОбиКНОвЕНО 
ОтгОваряМ С 
ДуМитЕ „аМа 

НаиСтиНа, 
ЗаЩО ли 

въОбЩЕ СЕ 
ЗаНиМаваШ С 

ПОКЕр?”

кОгатО ИграЕтЕ  
ПОкЕр, вИЕ Трябва  

да ПравИТЕ  
ЕднО- 

ЕдИнСТвЕнО 
нЕщО – Да ИграЕтЕ 

ПОкЕр
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ПОКЕР СТРАТЕГИя

Poker Peaker

ПОдОбрЕТЕ СвОяТа Игра,           КаТО СИ дадЕТЕ ПОчИвКа



Едно е сигурно, тази година WSOPE 2009 ще са пълни с екшън. Да погледнем какво имаме в разписанието със събития:

Дата  Събитие  Buy-in

Четвъртък, 17ти септември, 12:00 Free Million Dollar Game Топ 15 класирали се шампиони от   
1-дневно събитие No Rebuy/Add-ons Регионалните кръгове в Betfair
 
Петък, 18ти септември, 12:00  No-Limit Hold'em (Event 1) £1,000
4-дневно събитие No Rebuy/Add-ons + £75

Понеделник, 21ви септември, 12:00  Pot Limit Hold'em/Pot-Limit Omaha (Event 2) £2,500
3-дневно събитие No Rebuy/Add-ons + £150

Сряда, 23ти септември, 12:00  Pot Limit Omaha (Event 3) £5,000
3-дневно събитие No Rebuy/Add-ons + £250

Петък, 25ти септември, 10:00 Caesars Cup - Europe vs. USA One-day invite-only event, 
1-дневно събитие (No-Limit Hold'em Special Event) plus one Betfair online qualifier
 No Rebuy/Add-ons

Събота, 26ти септември, 12:00 WSOP Europe Main Event No-Limit £10,000
6-дневно събитие  Texas Hold'em (Event 4) + £350
 No Rebuy/Add-ons

WSOPE Лондон започва с БЕЗПЛАТНАТА ИГРА ЗА МИЛИОН ДОЛАРА, в която 15 Регионални шампиони от цял свят ще 
премерят сили за доста привлекателния $1,000,000. Това е първото по рода си събитие и съвсем първата по рода си 
възможност за български играчи директно да премерят сили за невероятната награда. 

След това доста напрегнато събитие следва битката на звездите, Caesars Cup, събитие от ранга на Ryder Cup, където най-
добрите покер играчи от Европа ще премерят сили с най-добрите от презокеанските си противници. Америка ще срещне 
Европа, като капитаните на двата отбора са респективно Негреану и Анет Обрестад. Кои са участниците в отборите 
можете да проследите на страницата на Betfair: www.wsope.betfair.com. Вие също можете да участвате в подбора на 
играчите, като просто гласувате или предложите своите играчи директно там. Те със сигурност ще се доста гласовити, 
наперени и пълни с трикове – така, че играта се очертава да е от ранга на самия финал на WSOP. Този септември Лондон 
определено няма да спи, но въпросът е какво ще правите вие през това време?

WSOPE 2009 – 
КАКВО ДА ОЧАКВАМЕ 

ТАЗИ ГОДИНА

предвид да станете и да се разходите до кухнята 
за няколко минути, искам да ви кажа, че трябва да 
изключите компютъра и да забравите за него за 
няколко дена.

Ето три признака, по които можете да познаете, 
че играта ви е лоша:

♠ Плащания от типа „дреме ми!” – започвате 
да влизате в ръце, когато сте наясно, че губите, но 
искате да видите какво държи този срещу вас. Или 
отчаяно се надявате да хванете една от двете карти, 
за да му направите ‘bad beat’. а в най-лошия случай 
може вече да сте отчаяни до такава степен, че да 
изпитвате потребност да загубите, за да продължите 
да се самосъжалявате. „Дреме ми!” Плащанията 

задачата ми не е просто да ви кажа да спрете, 
когато не ви върви. Искам да ви помогна да 
осъзнаете колко благотворно влияние върху 
собствената ви игра могат да окажат моментите, 
в които не се занимавате с покер. колкото и 
странно да изглежда, опасността да спре да ви пука, 
съществува и когато печелите, и когато губите, 
и когато не се случва нито едно от двете. когато 
сте напред, ще желаете да продължите да трупате 
чипове. когато изоставате, ще разчитате да дойде 
някоя голяма ръка, която да обърне тенденцията. 
когато нито печелите, нито губите, вие просто 
искате да се случи нещо, ама каквото и да е, само и 
само да ви избави от скуката.

Ето как постъпих аз. казах си „никакъв покер 
в понеделниците и вторниците!” тези вечери ще 
използвам, за да гледам филмите, за които иначе 
не ми остава време. Промяната беше малка, но 
благодарение на нея вече имам на разположение 
два прекрасни дена, свободни от покер. това беше 
добро начало. После започнах да се питам защо ли 
се чувствам добре в понеделник и вторник, както и 
защо ли изпитвам облекчение от факта, че не играя? 
ами елементарно е, просто понякога имам нужда да 
почета някоя книга или да изгледам един-два филма 
със семейството си.

както споделих по-рано, имам три малки деца, 
а това само по себе си е достатъчно натоварващо. 
Оказа се, че в повечето случаи облекчението идва от 
факта, че мозъкът ми казва: „Ох, добре, че не трябва 
да мислим много тази вечер. толкова е хубаво, 
имахме нужда да си отдъхнем.”

Ок, последен съвет. Преди да отворите някоя 
кеш маса или да се регистрирате за поредния 
турнир, минете през следните три стъпки:

1. Уверете се, че имате желание да играете. ако не 
сте сигурни, просто не се захващайте.

2. След като седнете на масата, но тя не се 
окаже толкова динамична, колкото сте очаквали, 
си задайте въпроса „ама сигурен ли съм, че ми 
се играе?”, и ако отговорът е „Да”, добре. това ще 
означава, че играете заради самата игра, а не с 
надеждата да натрупате състояние за една вечер.

3. Обещайте си, че ще станете в момента, в 
който усетите, че започвате да скучаете, или когато 
играта спре да ви доставя удоволствие, или когато 
започнете да правите глупости, само и само да си 
възвърнете загубеното в предишните ръце.

ако трябва да съм честен, не понасям хората, 
които след като получат лош удар от покер-
съдбата, започват да се питат „защо ли въобще 
се занимавам с покер?!?” на такива обикновено 
отговарям с думите „ама наистина, защо ли въобще 
се занимаваш с покер?”

СЛЕД катО СЕДнЕтЕ на 
МаСата, нО тя нЕ СЕ  

ОкаЖЕ тОЛкОва 
ДИнаМИчна, кОЛкОтО  

СтЕ ОчакваЛИ, СИ заДайтЕ 
въПрОСа  

„аМа СИгурЕн 
лИ СъМ, чЕ МИ СЕ 

ИграЕ?”

Са ДЕФИнИцИята на термина ‘Tilt’ в покера, и 
гарантирано ще погубят банката ви по-бързо, от 
колкото можете да си представите.

♠ започвате да си „говорите” сами – когато 
се появят мислите от типа на „защо не може поне 
веднъж да извадя късмет?”, „кога ли ще се случи да 
ми излезе проекто-ръката?” или крайното „защо 
ли изобщо се занимавам с покер?”, значи трябва да 
спрете за известно време.

♠ Сърфирате, чатите или гледате телевизия 
докато играете – или и трите наведнъж. когато 
играете покер, вие трябва да правите едно-
единствено нещо – да играете покер. точка по 
въпроса. Щом се занимавате със странични неща, 
значи играта не ви е достатъчно интересна. редно 
е да прекратите и да се върнете към покера, когато 
играта спре да ви отегчава. PN

34 www.BG.pokernews.com Септември/ОктОмври 2009

  a ПОКЕР СТРАТЕГИя



С 
 
 
ъществуват безброй примерни ситуации 

и начини да загубите своите „обвързани” вече 
чипове. Понякога това сработва за вас на един 
следващ етап, но често действа като бомба със 
закъснител във вашия собствен окоп, или пък 
ви кара да подскачате нагоре-надолу в опит да се 
задържите на седлото, колкото може по-дълго. 
казват, че човек трябва да знае две и двеста, а в 
покера това наистина е важно. за това малко по-
натам, а сега, на въпроса.

на всеки покер играч се случва да нагази дълбоко 
в пота, и за това наистина има много причини. често 
плащаме голям залог на флопа, понякога с повече от 
половината ни останали чипове и въпреки че това е 
оправдано от математическа гледна точка, цифрите 
често остават студени към нас и безпристрастно 
показват, каквото си искат. на търна хоризонта не 
просветлява и „ни поискват”. започва голямото 
мъдрене, и мислената ези тура прескача лудо в 
съзнанието ни. „Е аз вече платих прекалено много, 
за да се откажа” – прозвучава някъде вътре. „не, 
ще ми се смеят, ако сега хвърля”. „какво правя в 
тази ръка, всъщност?” Е, почакайте малко. ако 
говорим за смях, то, който се смее последен, най-
добре се смее. И помислете дали това вече не ви 
се е случвало някъде. на светофара до вас има 
предизвикателство, и само след секунди политате в 
шеметна надпревара в желание да стигнете първи до 
следващото кръстовище. някъде по средата обаче 
нещата започват да куцат и колкото и да натискате 
газта, все оставате по-назад. Има вероятност да 
изцедите още някоя и друга капка от изнемогващия 
мотор, но вероятно ще предпочетете да отстъпите, 
преди да е станало твърде късно. ремонтите са скъпи. 
горе долу така седят нещата и в покера. ако сте 

дали половината или две трети от стака си в ръка, 
по средата или преди края на която не се вижда 
светлина в тунела, ще ви трябва много сила, за да се 
откажете там, със съзнанието, че оставате на системи 
или че влизането с единия крак в пота все пак не 
означава, че трябва на всяка цена да стигнете до ръба. 
не изцеждайте стака докрай, и с малко чипове може 
да се играе. ако почувствате, че ви бият, откажете се 
навреме въпреки сериозното ви обвързване с пота. 
това са едни от най-тежките ситуации в покера, и 
само силата на духа и правилната преценка могат да 
ви върнат в правия път. 

тук на помощ се притичва и анализът, който 
често успява да ни спаси с магическите си трикове. 
няма никаква магия тук, да си го кажем честно – 
анализът просто е нашата собствена мобилизация 
в труден момент. Способността ни да реагираме на 
предизвикателството, да върнем лентата назад, и 
да намерим пролука в действията на „насилника”. 
Умението да запаметявате развитието на ръцете 
ще бъде вашият ангел спасител в покер играта, и в 
комбинация с правилно тълкуване, нещата започват 
да изглеждат доста по-ясни. „не рейзна преди 
флопа от тази позиция, значи може би ръката му 
не е толкова силна, освен, ако не я играе бавно. на 
флопа заложи стабилно, но не изглежда нещо да го 
подкрепя. аз имам доста варианти на този етап, но 
ако платя, оставам „по шорти”... това е само пример, 
но идеята е да разсъждавате и по време на ръката, 
не само след нея. Иначе казано, не оставяйте всичко 
за накрая, вайкайки се за поредното безсмислено 
плащане. Постфактум, разсъжденията често ще ви 
служат за оправдание. 

Друг вариант на нещата разбира се, е ситуацията, 
когато обвързването има смисъл, усетили сте 
посоката на вятъра и смятате, че има смисъл в 
действията ви. Правилните решения повдигат 
много самочувствието, особено в трудни ситуации, 
изискващи детайлен анализ и много добра памет. 
бъдете внимателни обаче, защото тези мигове на 
наслада са успокояващи и може да провокират 
отпускане в следващ етап. Отпускане, което да 
доведе до онова небезизвестно обвързване, което 
така успешно проработи във ваша полза само пред 
минути.

И нещо друго за влизането в кюпа. Правете 
разлика между проекто ръка и „ако ми дойде”. 
Обвързването с пота много често е свързано 
с някакво очакване. Пресметнете добре 
възможностите си или разчитайте на анализ и защо 
не на малко интуиция. Да чакате 1-2 карти да ви 
„излезнат” е покер самоубийство, което може да 
ви навлече много неприятности. такова стъпване 
с единия крак в пота си е чиста проба авантюра. 
за съжаление, често ще оставате от лошия край 
и въпреки огромния брой завършващи проекто 
ръката ви карти, които мързеливо остават в тестето, 
избутвайки „някакви чушки” напред, но ако не 
друго, поне ще знаете, че сте играли правилно, а в 
продължителен период от време, правилната игра 
винаги носи добри резултати.

връщам се отново към приказката за две и 
двеста, и връзката тук е, че за да побеждавате, 
трябва да сте в състояние да играете еднакво 
добре както с много, така и с малко чипове. често, 
обвързването с пота ще ви оставя с малко чипове, 
но това не бива да бъде причина за разочарование 
или пък оправдание да биете отбой. Особено, ако 
сами сте си виновни, трябва да имате силата да 
поправите глупавата постъпка и да не се отказвате 

от битката с лека ръка. От другата страна на нещата, 
не оставяйте големия стак да бъде оправдателната 
причина за честото стъпване с единия крак в пота. 
в тази ситуация това ще бъде по-безболезнено, но 
в големи количества, повечето неща в човешкия 
живот са вредни. Преди да се усетите, стъпването 
с единия крак в пота ще се окаже във фазата на 
взимане на крайни решения. тогава ще трябва да 
правите сложни анализи, да мислите дълго, или да 
се оставите на милостта на последната седмица в 
тестето, която едва ли знае, че е така желана в този 
момент. Е, знае ли човек... 

Онлайн, нещата понякога са още по-трудни. 
времето лети като комета, „врагът” не е пред 
вас а вероятно на другия край на земята, а дори 
да е в съседната стая, нещата не стават по-
ясни. Ограниченото време за реакция може да 
ви стресира и подсъзнателно да ви попречи да 
анализирате трезво ръката. най-десният бутон за 
залагане идва някак като естествено облекчение за 
вас и софтуерът става най-добрия ви приятел или 
незаслужено отнася куп ругатни. 

И така, преди да стъпите с единия крак в 
пота, преценете дали другия е на твърда земя. 
Подвижните пясъци не прощават... 

Мартин 
ХаДжиСтОйКОв

БР. 9 - С ЕДИНИя    КраК в...ПОТа
с единия, че и двата даже. не че с единия не е 

достатъчно... в боЛшинството от сЛучаите. а вЛезеш 
Ли там, изЛизане няма. иЛи Пък... да, става въПрос за 
обвързването. с чиПовете, не с Партньора в живота. 
нашите ценни и неПрежаЛими чиПове. с които така 
Лесно се раздеЛяме, уж „само временно”. 

УМЕнИЕтО да заПаМЕТяваТЕ 
развИТИЕТО на ръцЕТЕ ЩЕ бъДЕ 

вашИят ангЕЛ СПаСИтЕЛ в ПОкЕр Играта

PN
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И 
 
 
забел се усмихва и 

отпива глътка от чашата червено 
вино, оглеждайки се наоколо. 
шапката, която носи, я кара да 
изглежда по-скоро като младо 
момиче, което за първи път вижда 
истински чипове. ако не знаехме, 
че тя е един от най-добрите покер 
играчи в света, който постоянно 
постига нови и нови успехи, 
надали щяхме да се досетим.

Изабел спечели дамското 
събитие в рамките на 2004 World 
Poker Tour и благодарение на 
своя агресивен стил на игра 
получи прякора „No Mercy”. От 
PokerStars бързо я забелязаха 
и й предложиха един от най-
изгодните възможни договори за 
спонсорство.

PokerNews успя да се добере до 
Мерсие в амстердам, където тя 
коментира сделката с PokerStars и 
още други неща:

Мерсие: за мен това беше 
една сбъдната мечта. Изведнъж 
получих възможността да 
подпиша договор за спонсорство 
с най-голямата покер зала в света, 
заедно с крис Мънимейкър и 
грег реймър. Оттогава имам 
възможността да играя в покер 

турнири навсякъде по света, без 
да се притеснявам за каквото и 
да било. Договорът не е безкраен, 
но така или иначе аз съм много 
доволна от условията. в PokerStars 
разчитат много на мен – освен 
добра игра, от мен се очаква да 
участвам в различни рекламни 
кампании на сайта, фото сесии 
и така нататък. Tова е страхотна 
възможност и аз съм поласкана, 
че най-добрата покер зала в света 
ме покани да се включа в техния 
отбор.

в началото играех само малки 
кеш-игри и трудно свързвах 
двата края. Сега не чувствам 
напрежението и се справям доста 
по-добре. Обикновено в 9 от 10 
случая ставам от масата с доста 
прилична печалба. не че играя 
често кеш игри, тъй като главно 
съм фокусирана върху турнирния 
покер. Понякога обаче се 

изкушавам, не се сдържам и сядам 
на първата кеш-маса, която видя. 
Ето, сега съм в амстердам – какво, 
да си седя в хотелската стая и да не 
правя нищо ли? (смее се)

PokerNews: Как млада дама 
като теб се вписва в мъжкия свят 
на покера на високи лимити?

Мерсие: нямам ни най-малка 
представа. на 3 годинки моите 
чичовци ме научиха да играя 
карти и зарове, и от тогава всички 
подобни игри като че ли ми идват 
от вътре.

PokerNews: Преди 3 години 
ти реши да промениш напълно 
живота си. Продаде всичко, 
спря да работиш и стана 
професионален покер играч. 
Нямаш къща и винаги носиш 
винаги всичко със себе си. 
Замисляла ли си се понякога 
дали това наистина е бил 
правилният избор?

Мерсие: абсолютно. Имаше 
период, в който нямах нищо 
и ми се налагаше да играя 
някакви дребни кеш-игри, за 
да си изкарвам прехраната. в 
продължение на 8 месеца ми беше 
наистина трудно, но нямах избор 
и трябваше да оцелея. тогава бях 

BG.PokerNews

иЗаБел  
”No Mercy” МеРсие - 
По стъпките на покер славата

ако изабеЛ мерсие не беше ПомоЛена 
да заеме Позицията на мениджър в ‘tHe 
AviAtion cluB’ в Париж Преди 8 години, и 
сЛед това не беше решиЛа да се отдаде 
изцяЛо на Покера, вероятно днес 
щяХте да можете да се възПоЛзвате 
от адвокатските й усЛуги. „По-добре 
не разчитайте на мен. – казва тя – вече 
съм забравиЛа всичко, което знаеХ 
Преди”.

изпълнена със съмнения. най-
критична точка достигнах, когато 
участвах в един едноседмичен 
турнир в ‘Tuning Stone’, ню йорк. 
бях в ужасяваща губеща серия, 
всичко вървеше по най-лошия 
възможен начин. никога до 
тогава не ми се беше случвало 
да не мога да спечеля дори една 
ръка в продължение на няколко 
седмици. беше ужасно. вечерта 
преди основния турнир плаках 
през цяла нощ в хотелската ми 
стая. нуждаех се от някакъв знак, 
за да разбера дали бях достатъчно 
добра, за да се превърна в 
професионален покер играч. на 
следващия ден получих чифт 
десетки още във втората ръка. 
всички пасуваха, а когато дойде 
редът на играча на големия 
блайнд, той заложи всичките си 
чипове. бях сигурна, че блъфира 
и след като помислих малко му 
платих. в този момент си казах 
„нека видим дали съм достатъчно 
добра”. Естествено моят опонент 
държеше покет аса и загубих. 
тъкмо вече ставах, мислейки си, 
че със скапаната ми покер кариера 
е свършено, и видях, че дилърът 



аЗ вярваМ, 
чЕ вСЕлЕНата 

виНаги Ни Дава 
ЗНаци, КОитО, 

За СъжалЕНиЕ, 
НЕ вСЕКи Път 
уСПяваМЕ Да 

виДиМ
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Мерсие: Дейвид Улиът е 
прав. не знам как да го обясня. 
Може би генетично заложено у 
жените е да са по-консервативни. 
вероятно онова, което най-
много липсва на покер дамите 
е опитът и рутината. това което 
знам, е че във всеки един момент 
давам максимума от себе си, за да 
мога да играя на нивото на най-
добрите професионални играчи, 
които дълбоко уважавам. През 
2006-а достигнах до финална 
маса от WSOP събитие, на която 
бях срещу Марсел Луске и Фил 
хелмют. По време на самата игра 
аз бях спокойна и съумях да 
покажа онова, на което наистина 
съм способна. Успях да поговоря 
с тях и да се пошегуваме след 
играта. това беше невероятно 
изживяване за мен. а фактът, че 
съм жена няма никакво значение 
в случая. аз просто играя покер 
и съм наясно, че имам още 
много да уча. тяхното ниво 
определено е доста по-високо от 
моето. благодарна съм, че имам 
възможността да общувам с хора 
като Devilfish, Луске и гас хансен, 
моят учител, от които постоянно 
научавам нови неща. те ми дават 
безплатни съвети, благодарение 
на което аз се развивам като играч. 
не е ли чудесно?

PokerNews: Бих искал да те 
попитам нещо, случвало ли ти се 
е да използваш чара си до такава 
степен, че да накараш някой да се 
откаже от ръката си? Чувствала 
ли си някога, че останалите те 
щадят по време на игра само 
защото си жена?

Мерсие: Може би винаги е било 
така. в покера се изисква много 
повече от това да използваш 
разни женски хитринки. Онзи 
ден наблюдавах една жена как 
играеше. Факт е, че формите й 
бяха доста пищни и ако трябва 
да съм честна, определено това 
се отразяваше върху играта. 
не бих имала нищо против да 
притежавам дарбата да влия 

по този начин! Определено си 
има предимствата. въпреки 
това, на играчи от ранга на тони 
Джи, такива не им минават. като 
говорим за тони, той е един от 
малкото играчи, които имат 
невероятно присъствие по време 
на игра. Ще се радвам, ако и аз 
имам такова присъствие. а в 
комбинация с едни големи гърди 
сигурно ще постигна чудеса (смее 
се)!

PokerNews: Какво би желала 
да кажеш на жените, които се 
занимават с покер?

Мерсие: знаете ли, аз получавам 
много имейли от момичета, които 
тепърва се захващат с покер. 
Любопитното е, че често дори не 
говорят за играта, а им е интересно 
как така съм взела решението да се 
отдам изцяло на покера. трудно им 
е да си представят, че те биха могли 
да зарежат всичко и да започнат 
от нулата. радвам се, че те черпят 
вдъхновение от мен. бих желала да 
им кажа едно нещо: Момичета, не 
се страхувайте от промените! без 
да експериментирате никога няма 
да намерите онова, което ще ви 
направи истински щастливи! Има 
само едно фатално нещо на този 
свят, и това е смъртта.

PokerNews: Ти страхуваш ли се 
от нея?

Мерсие: О, със сигурност се 
страхувам! Смъртта е навсякъде 
около нас и никога не знаем кога 
може да ни сполети нещастието. 
затова винаги се старая да давам 
най-доброто от себе си, във всяко 
едно отношение.

Покерът наистина промени 
живота ми. родом съм от малко 
градче, в което живеят 40,000 
човека. Само за последните три 
години имах възможността да 
срещна толкова уникални хора, 
колкото не съм си и представяла – 
интересни характери, удивителни 
личности. Покерът е отражение 
на живота на човек. Преди малко 
играх на една маса, където имаше 
един човек, който не можеше да 

ми връща някакви си два чипа. 
Седнах си обратно. По-късно, не 
само че оцелях, но дори стигнах до 
финалната маса, където разделих 
наградния фонд с останалите 
трима! ...От два чипа и стол.

PokerNews: Каза, че си поискала 
някакъв знак, какво имаш 
предвид?

Мерсие: Да, аз вярвам в 
духовното. аз вярвам, че вселената 
винаги ни дава знаци, които, за 
съжаление, не всеки път успяваме 
да видим.

PokerNews: Да се върнем към 
покера. Защо повечето известни 
играчи са заети повече с правене 
на бизнес, а не със самата игра?

Мерсие: защото големите 
пари не идват толкова от 
самата игра, колкото от нещата 
около нея. не е толкова лесно 
да се печели от покер, колкото 
повечето хора си мислят. рядкост 
са наистина успешните играчи. 
Ето защо посрещнах с отворени 
обятия сделката с PokerStars. 
в момента разполагам със 
собствен сайт, онлайн магазин, 
и имам възможност да пиша 
статии. благодарение на всичко 
това мога да играя свободно 
покер. Проблемът идва от там, 
че всички допълнителни неща 
дават негативно отражение върху 
самата игра. Преди няколко 
месеца главата ми беше пълна 
с толкова много работи покрай 
бизнеса, че почти всеки турнир, 
който играех, беше загуба на време 
и пари. в последствие успях да 
възстановя баланса. всичко това 
обаче може да повлияе и в друга 
посока – понякога, когато човек 
е изключително натоварен и 
ангажиран, просто зарязва всичко 
и решава, че този ден ще играе. 
винаги има повратна точка.

PokerNews: Devilfish каза 
преди няколко часа, че жените 
никога нямало да бъдат толкова 
добри покер играчи, колко 
мъжете, защото не са достатъчно 
агресивни. Какво мислиш за това?

приеме факта, че губи. След всяка 
една загубена ръка той викаше 
и псуваше. Можете ли да си 
представите Фил айви да реагира 
по подобен начин? затова смятам, 
че точно начинът, по който играеш 
покер, показва какъв човек си в 
действителност.

PokerNews (след кратък 
разговор Мерсие затваря 
телефона) Имаш ли човек до себе 
си? Влюбена ли си?

Мерсие: (с изненадан поглед и 
през смях): аз? не, защо? Оо това 
беше майка ми по телефона. тя 
купи дял от турнира ми и току що 
й казах, че съм загубила. Май е по-
добре да инвестира в нещо друго, 
не искам да й пропилявам парите.

PokerNews: Майка ти купува 
твои дялове? 

Мерсие: Да, но само в малки 
турнири. наистина ми е трудно 
да печеля в малките турнири, 
успявала съм само в Париж и 
амстердам. През повечето време 
играя в сериозни турнири, но 
майка ми не може да си позволи 
да инвестира в тях. Понякога си 
мисля, че родителите ми не са 
случили с дъщеря. Преди да се 
родя дълго време са се опитвали 
да си имат детенце, но не са могли. 
След толкова чакане се появявам 
аз, поизраствам малко и още на 12 
години напускам дома си. Сигурно 
не им е било никак приятно.

PokerNews: Ти спомена че 
Гас Хансен е твоят учител. 
Извинявай за въпроса, но се 
носят слухове за вас. Знам, че 
въпросът е глупав, но на хората 
им е интересно дали...

Мерсие (напушва я смях): С гас 
хансен сме просто много добри 
приятели и той е моят покер 
ментор. това е.

PokerNews: Благодаря за 
интересното интервю, Изабел! 
Пожелавам ти много успехи на 
покер сцената.

Мерсие (с усмивка): Искрено 
благодаря! Ще се радвам отново 
да си поговорим някой ден!

в ПОКЕра СЕ 
иЗиСКва МНОгО 
ПОвЕчЕ От тОва 
Да иЗПОлЗваШ 
раЗНи жЕНСКи 

ХитриНКи

PN

ИзабЕЛ СПЕчЕЛИ ДаМСкОтО 
СъбИтИЕ в раМкИтЕ на 

2004 WORLD POKER TOUR И 
благОдарЕнИЕ на 

СвОя агрЕСИвЕн СТИл 
на Игра ПОЛУчИ ПрякОра  

„NO MERCY”
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бщо взето, в покера има три ситуации, в 

които може да се намирате:
 “Малък Стак” – разполагате с 10 големи 

блайнда (гб) или по-малко.
 “Среден Стак” – между 10 и 40 гб.
 “голям Стак” – 40 гб и повече.
Да разгледаме трите ситуации и да видим как 

количеството чипове пред нас (т.нар. „стак”) се 
отразява върху играта ни.

малък стак
когато сте с 10 гб или по-малко, вариантите за 

игра се свеждат до това да заложите всичко или 
да се откажете. тук нямате възможност да търсите 
стойност на отказа, или с други думи не можете да 
накарате някого да се откаже от ръката си, залагайки 
всичко, ако преди това той е рейзнал. вие просто не 
разполагате с достатъчно чипове, за да направите 
неговия отказ математически правилно решение. в 

представим, че сте с 40 гб и получавате J-J. Опонент 
от средна позиция открива със залог 4 гб. ако бяхте 
с критично малко чипове, вашето решение щеше да 
е вече ясно – бутате всичко и се молите да спечелите. 
Със среден стак обаче, разполагате с няколко хода 
(отказването не е един от тях). Може или да платите, 
или да направите не много голям рейз, или да 
заложите всички чипове. всъщност разликата между 
последните две не е чак толкова голяма. на практика 
дали ще рейзнете 15-20 гб, или ще влезнете ‘all-in’, 
резултатът е един и същ. И в двата случая получавате 
предимство, поставяйки противника си под голямо 
напрежение. Проблемът с този вид залог обаче е, че 
почти винаги ще ви плащат само онези ръце, които ви 
бият. Друг вариант е рейзът ви да е малко по-малък, 
да кажем 10 гб (не забравяйте, че преди вас вече има 
заложени 4). ако не сте сигурни дали картите ви са 
достатъчно добри, така ще изискате от този срещу вас 
да дефинира ръката си. разполагате и с опцията само 
да платите, за да видите евтино флопа. ако бяхте с 
малък стак, нямаше да имате право на избор.

голям стак
когато вие сте онзи с многото чипове, имате 

свободата да правите много повече неща на покер 
масата. тук вече говорим за истински покер. Можете 
да си позволите ходове, които биха били немислими 
за някой с малък или среден стак, защото не сте 
притеснени от мисълта, че ако допуснете грешка 
тя може да е фатална. Онова, което играчът с голям 
стак на практика прави, е да оказва влияние върху 

мисловния процес на противниците си.
Да кажем, че имате 100 гб, а другият е с 40 гб. 

Двамата виждате флопа и вие правите стандартен 
залог в размер ¾ пота, което в нашия пример ще 
означава 7 блайнда. нямате никакви карти, но това 
не е от значение. 7 гб не е толкова много на фона на 
40-те, които има противникът ви, но един евентуален 
ваш продължаващ залог на търна и ривъра е повод 
за притеснение на другия още на флопа. той е наясно, 
че ако плати тук, най-вероятно ще му се наложи да 
посрещне още залози на следващите етапи, което 
може да означава и да заложи всичко. При това 
положение, ако той има прилична ръка, в повечето 
случаи би ви атакувал още тук. Ето защо блъфът на 
играч с голям стак има много по-сериозни шансове 
за успех.

в нашия пример видяхме как голямото 
количество чипове оказа положително влияние 
върху развоя на ситуацията за нас, като накара 
противникът ви да допусне грешка. така че 
следващият път, когато някой ви попита дали 
размерът има значение, можете спокойно да му 
кажете следното нещо:

Да, размерът има огромно значение. колкото ти 
е по-голям (нали не сте забравили, че говорим за 
стака), толкова по-добре!

аарон 
ХЕНДриКС

разМЕръТ 
има значение

коЛко Пъти ви се е сЛучваЛо да играете на кеш маса 
иЛи в турнир и сЛед това някой да ви зададе въПроса 
коЛко чиПа сте имаЛи иЛи до къде сте стигнаЛи? 
защо ви Питат това? някои Хора може би се надяват 
да ПоЛучат информация, която евентуаЛно да 
изПоЛзват, ако ви срещнат на масите, но основната 
Причина е, че размерът на вашия стак често оказва 
вЛияние върХу решенията на оПонентите ви. 

Да, размерът има огромно значение. 
КолКото ти е по-голям 

(нали не сте забравили, че говорим за стака), 
толКова по-добре!

тези ситуации разчитате на ръце с добри шансове 
за победа при показването след ривъра. такива са 
чифтовете и високите карти, а в ‘all-in’ ситуация вие 
се нуждаете от тях, защото почти със сигурност 
ще ви бъде платено. някои професионални играчи 
дори съветват да играем и конекторите от една боя, 
тъй като е по-малко вероятно ръката ни да бъде 
доминирана, ако отсреща платят. когато сме с малко 
чипове, почти винаги е по-добре ние да отваряме 
играта със залог, защото така принуждаваме другите 
да взимат трудни решения. за играч, който има пред 
себе си само 20-30 гб, би било неприятно да рискува 
7 от тях. ако преди това обаче самият той е направил 
рейз 3-4 гб, няма да се поколебае и ще ви доплати. в 
интерес на истината е по-добре да атакуваме с ръка 
от типа на K-10, отколкото да платим с K-J или K-Q. 

когато вие действате първи и заложите всичко, 
получавате двоен шанс да спечелите. Първо – в 
случай, че всички се откажат, и второ – ако вашата 
ръка издържи след като ви бъде платено. ако обаче 
решите да платите нечий залог с всичките си чипове, 
имате един-единствен вариант за победа. ръката 
ви задължително трябва да е доминираща при 
сравняването на картите, защото в противен случай 
отпадате.

среден стак
когато разполагате с не чак толкова много 

чипове, но все пак достатъчно, за да не се чувствате 
дискомфортно на масата, вие имате значително по-
големи възможности за маневриране. нека да си 

PN

42 www.BG.pokernews.com Септември/ОктОмври 2009

  a

Септември/ОктОмври 2009 www.BG.pokernews.com 43

ПОКЕР СТРАТЕГИя



а 
 
 
з се занимавам 

професионално с покер и не мога 
да проумея как е възможно да 
се гледа на него просто като на 
някаква си игра с карти. Мога 
единствено да съм благодарен, че 
това погрешно схващане битува 
в съзнанието на огромна част от 
играчите, само защото навремето 
някой е решил да нарича покера игра. 

в повечето игри има ясни конкретни цели и  
който ги постигне първи – той печели, а другият 
губи. Игрите имат определено начало и край. като 
цяло, след някаква серия от ходове или поредица от 
събития се обявява победител. за професионалиста 
покерът изобщо не изглежда по този начин. 
Повечето хора вярват, че това е една игра. голяма 
част от езика, който се използва, подкрепя 
погрешната идея, като например: „Отивам да 
поиграя малко покер”, „Дано победиш днес”, 
„Турнирът беше със сто и петдесет играчи” и т.н.

но, покерът не е игра, покерът е инвестиционен 
пазар, покерът е като една голяма финансова борса. 
той няма нито начало, нито край. няма победители 
или загубили, въпреки че се появяват хора, които 
бързо печелят много или профукват огромни 
суми отведнъж. така или иначе не съществува 
някакво идеално състояние, към което да се 
стремим, за да спечелим „играта”. всеки, когото 

хората считат за победител в покера, е такъв само 
на база съществуващите в обществото социални 
стандарти, норми и стереотипи. Покерът обаче сам 
по себе си е неспособен да определи победител. той 
е просто един пазар, в който хората могат да решат 
да участват, да останат, да спрат или да напуснат. 
Отделният покер турнир трябва да се разглежда 
като единична борсова сделка. Усещането, че 
„играта свършва”, когато някой надделее над 
конкуренцията, е нищо повече от една заблуда, 
илюзия или оптическа измама – все едно е как ще го 
наречем.

Подобно на стоковата борса, където за всяка 
транзакция се заплаща такса, практикуването на 
покер си има своята цена. Дали ще е под формата 
на рейк, такса на час или нещо друго, това отразява 
безусловната истина, че за да правиш бизнес, трябва 
да си платиш съответната цена. така или иначе, 
за разлика от повечето зрели пазари, уникалната 
положителна черта на покера е фактът, че повечето 
от участниците са едни невежи инвеститори. това 
означава, че болшинството от „играчите” в този 
пазар са неспособни ефективно да разграничават 
изгодните от неизгодните възможности, и 
следователно средното ниво на компетентност тук 
е значително по-ниско в сравнение с близки по 
размери пазари. 

Уникалността идва и от там, че всяка „сделка” 
(изиграна ръка) в покера е олицетворение на 
идеалния свободен пазар, където всички участници 
разполагат с еднакво количество информация, но 
някои са способни да я интерпретират по-добре 
от други. Добра илюстрация за нашия случай 
е FOREX търговията. всички FOREX търговци 
имат еднакъв достъп до графиките и анализите на 
отделните трендове и от самите тях зависи дали 
ще могат да използват правилно предоставените 
им данни. който е способен да интерпретира и 
експлоатира наличната информация най-добре, 
той ще печели най-много пари. Друг интересен 
аспект е, че участниците в покер пазара не винаги 
действат рационално. Поради факта, че те са там „за 
да поиграят покер”, техните цели са по-различни, 
отколкото биха били, ако възприемаха покера като 
инвестиция, вместо като игра. често се случва 

някой да участва само за забавление, или за да си 
прекара весело с приятели, да задоволи глада си 
за хазарт или пък нещо друго. Понякога хората 
дори играят покер за разнообразие – за някои няма 
разлика между него и стандартните хазартни игри 
като бакара, рулетка, бинго, слoт-машини или крапс.

тези хора са катализаторът на пазарното 
действие, ако се върнем на аналогията с 
финансовата търговия. въпросните играчи са нещо 
като голям производител, който стъпва на пазара 
с някакъв капитал и има нужда спешно да купи 
суровини и материали, за да може да ги вложи в 

производство и възможно най-бързо да се върне с 
готови продукти, които да продаде на същия пазар. 
хората, които правят търговия поради причини, 
различни от „сключването на най-изгодната сделка” 
(като притиснатия от времето производител, за 
когото споменахме), обуславят функционирането на 
пазара. Онези, които се занимават c покер поради 
причини, различни от извличане на максималната 
възможна полза, провокират функционирането на 
покер пазара. за да има победители, трябва да има 
губещи, иначе системата се срива и пазарът 
спира да функционира.

това ни води до един 
изключително съществен 
извод за покера: Дори и 
средностатистическият 
посредствен играч 

Дейвид Сааб

ПОКЕр:  печеленe         на пари от една заблуда
най-широко разПространената забЛуда По 

отношение на Покера е, че това е „само една игра”, 
бЛагодарение на което той ПредЛага една от най-
добрите възможности за ПечаЛба на гоЛеми суми.
за наша радост средностатистическият играч не 
е сПособен да инвестира особено умно в Покера, 
защото, ако умееше, нашите ПотенциаЛни ПечаЛби 
щяХа драстично да намаЛеят. така иЛи иначе, ако 
усПеете да разберете, че Покерът е много Повече от 
някаква си игра, Пред вас веднага ще се отворят 
Прекрасните възможности за гоЛеми ПечаЛби, 
независимо от нивото ви.

нО, ПОкЕрът нЕ Е Игра,  
ПОКЕръТ Е 

ИнвЕСТИцИОнЕн 
Пазар, ПОкЕрът Е катО 
ЕДна гОЛяМа ФИнанСОва 

бОрСа
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може да започне да трупа печалби срещу онези, 
които се считат за по-добри от него, стига разумно 
да инвестира само тогава, когато знае, че това 
ще му донесе успех. Може да звучи невероятно, 
но е истина. Повечето пари в покера се правят 
защото поради една или друга причина някои хора 
отказват да действат рационално. Онези играчи, 
които инвестират само в ситуации, които ясно 
разграничават и разпознават като доходоносни, са 
най-трудните противници. хората понякога играят, 
защото са отегчени, уморени, ядосани, засрамени, 
горделиви или поради каквато и да е причина, 
произлизаща от човешките емоции или състояния. 
Освен това са склонни да се включват в ръце, 
защото са стимулирани от някого или нещо, или 
пък просто защото искат малко да поиграят. ама на 
какво ще си играят и с кого? Покерът не е игра!

Единственото нещо, за което трябва да се мисли 
във всеки един пот, трябва да бъде дали даден ход 
е печеливш в дългосрочен план. това означава, че 
ако аз изиграя 1,000 пъти тази ръка по същия начин 
в идентични ситуации, трябва да имам значителна 
печалба от взетото решение. въпреки всичко, 
често за необразованите странични наблюдатели 
не е ясно къде точно се намира печалбата в дадена 
ситуация.

Очевидно колкото по-ерудиран е един 
играч, толкова по-добре ще може да оценява 
потенциалната изгода от всяка една предоставена 
му възможност. По-добре подготвеният човек 
разполага с повече оръжия в арсенала си. По-умно 
играещият е способен да манипулира пазара, за да 
извлече много по-голяма полза от нещо, отколкото 
биха извлекли конкурентите му. така той успява да 
се възползва в максимална степен от присъщата за 
всяко явление полезност. По-добре подготвеният 
играч е способен да се откъсне по-бързо и по-
ефективно от онези ситуации, които го поставят 
под заплаха, като така увеличава печалбите си 
посредством недопускането на по-големи загуби. 

Няма нищо сложно. Просто следвайте тези стъпки:

1  Изберете игрите, в които останалите са по-слабо подготвени 

от вас. А ако намерите онези глупаци, които седят и хвърлят парите 

си, без да знаят какво правят, още по-добре! Сприятелете се с тях и ги 

накарайте с удоволствие да ви дават парите си.

2  Подберете онези противници, чието желание да „играят” 

покер, поради някаква причина, е голямо. Ако имате възможност, 

стимулирайте максимално приятното усещане (бирата, храната, 

майтапите и музиката вършат доста добра работа).

3  Участвайте само в ситуации, където всеки един инвестиран 

ваш долар представлява значителна печалба в дългосрочен план.

4  Повишете компетентността си посредством книги, филми, 

инструктажи, статии и семинари. Така ще можете да идентифицирате 

повече ситуации, които са изгодни за вас.

5  Винаги бъдете рационални, както бихте се държали, ако 

търгувате на фондовата борса.

напредналите умеят да прилагат успешно сложни 
концепции, като умишлено инвестиране на малки 
суми в губещи ситуации, с цел да извлекат много 
по-големи печалби в следващ момент. например, 
ако наред с големите чифтове направите рейз от 
начална позиция със 7 и 8 от различни бои, това ще 
даде допълнителна стойност на вашите аса, когато 
ги получите.

накратко, колкото по-наясно е човек със 
същността на онова, което прави, толкова по-
голяма печалба ще извлича от различните 
ситуации, защото ще може да различава добрите от 
лошите моменти за действие и да ги експлоатира 
максимално.

не се обърквайте и не считайте, че заключението 
от всичко е, че добрите играчи играят повече ръце. 
това не е вярно. всъщност, често е точно обратното 
– обикновено слабите играчи са онези, които играят 
повечето си ръце и за това редовно се въвличат 
в сложни за тях ситуации, от които не могат да 
извлекат максимална полза (ако изобщо съумеят да 
си спасят чиповете). И така, вероятно следващият 
ви въпрос ще е „как да приложа прочетеното до тук 
когато седна на масата, и как ще спечеля най-много 
пари?” редно е това да е единственият въпрос, който 
да ви вълнува в момента.

за Да ИМа ПОбЕДИтЕЛИ, 
трябва Да ИМа  

гУбЕЩИ, ИначЕ 
СИСТЕМаТа СЕ 

СрИва И Пазарът СПИра 
Да ФУнкцИОнИра

благодаря ви за вниманието и се надявам да 
сте харесали статията. ако искате да ми кажете 
„здрасти!”. Или желаете да ме питате нещо, намерете 
ме във Facebook и ми драснете някой ред, а аз ще се 
опитам да ви отговоря възможно най-бързо. Иначе 
можете да ме намерите и в сайта chipmeup.com, 
където съм един от представителните играчи.

До скоро и успех! PN
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онятието „Ефект на пеперудата” 

служи като метафора за живота в хаотичния, 
неконтролируем и непредсказуем свят, както и за 
огромните последствия, до които може да доведе 
наглед несъщественото нещо. най-често срещаният 
пример е пеперудата, която чрез пърхането на 
своите криле над япония може да създаде такова 
разместване на въздушните пластове, което да доведе 
до мощен ураган над америка една седмица по-
късно.

Каква е идеята?
Малките промени на едно нещо могат да дадат 

голямо отражение върху друго на по-късен етап. Ето 
конкретен покер пример:

Ден 1 от голям турнир в Bellagio е към своя край. С 
покет валетата си сте готови да направите ри-рейз на 
какъвто и да било първоначален залог, но преди вас 
онзи с многото чипове ви изпреварва и бута цялата 
купчина напред. Проклинайки своя късмет, вие 
хвърляте ръката си. Обаче пред очите ви се разкрива 
грозна сцена – агресорът показва 9-9 и помита а-К на 
човека, който е платил след вас. тази ръка трябваше 
да бъде ваша. По-късно разбирате, че преди това чип-
лидерът на няколко пъти е спечелил огромни потове с 
чифт аса, побеждавайки попове или дами. той просто 
има страшен късмет, да, но в момента вие седите 
срещу него и вие ще трябва да се справяте с мощните 
му рейзове.

разбираемо е, че не ви дразни толкова начинът, 
по който играе, а това, че е натрупал чиповете си 
толкова лесно с всичките тези аса. в случая асата 
играят ролята на пеперудата, а ураганът седи на 
вашата маса. Спокойно сега, замислете се за всички 
онези играчи с малкото чипове, които отстранихте 
за да стигнете до тук. ами те са резултат от същия 
този Ефект на пеперудата. Ето и моята изпитана 
система за възстановяване от тежките покер обрати. 
наричам я „688/687”. заимствайки от случайния, 
хаотичен характер на Ефекта на пеперудата, иcкам 
да си представите, че току-що сте спечелили турнир, 
в който са участвали 688 играчи в Bellagio. всички 
погледи са приковани във вас, хората ви аплодират, 
светкавиците на репортерските фотоапарати 
ви заслепяват, но вие нямате нищо против. 
точно обратното, тук нямате никаква нужда от 
психологическа помощ – вие сте шампионът, честито!

Сега почти незабележимо ще променим сюжета, 
точно както във филма. Представете си, че встрани 
от финалната маса и заедно с останалата публика 
наблюдавате как награждават друг. Лицето му ви е 
познато, но не можете да се сетите откъде. напрягате 

мисълта си и във вашето съзнание изплува един 
спомен. в първата сцена точно този беше играчът, 
срещу когото хванахте своя дупчен стрейт на ривъра, 
след като го блъфирахте с всичките си чипове на 
флопа. От къде да знаете, че има сет, нали така? Е 
да, но вашата пеперудка запърха 10 часа по-рано, за 
да станете шампион. но сега нещата са малко по-
различни, защото в турнира са се регистрирали 687 
участника. Да, точно фактът, че тук има един играч 
по-малко е причината да не спечелите. а защо не се 
записахте? всъщност няма значение.

Последния регистрирал се в даден турнир променя 
всичко. картите се раздават различно на маса с 
един човек повече; играчите биват разпределяни по 
свободните места в малко по-друг ред; цялостният 
ритъм на турнира се променя. на пръв поглед 
разликите са незначителни, но да видим до какво 
водят. Онзи играч не се е разделил с чиповете си във 
ваша полза, след като сте извадил лудия късмет в 
„687” турнира, тъй като е заемал различно място на 
друга маса. защо? вашето неучастие е променило 
наглед несъществените детайли. в „688” случая, вие 
щяхте да седите срещу него, да ударите кьоравото 
на ривъра и това да провокира пореден низ от 
събития, довели до шампионската ви титла. надявам 
се, че няма да бъда погрешно разбран. не казвам, 
че покерът е изцяло подчинен на случайността или 
че късметът има по-голяма тежест от уменията. 
но определено твърдя, че някои от ръцете, които 
се играят на другите маси, неизбежно ще окажат 
голямо влияние върху вашата собствена игра на по-
късен етап от турнира. Да, всички сме се смeли на 
някое безнадеждно слабо магаре, което се появява 
на финалната маса като чип-лидер. често обаче 
забравяме за немалкото други слаби играчи, които са 
ни подарили чиповете си, за да можем ние да седим на 
същата финална маса, до същото това магаре.

запомнете – има случайни събития, които 
постояно настъпват някъде далеч от вас. те не 
подлежат на вашия контрол. не можете нито да ги 
предвидите, нито да ги предотвратите. все някой ще 
хване щастливата карта на търна, на съседната маса, 
във вашия турнир. въпросът е, че тези неща са точно 
толкова важни, колкото и случващото се на вашата 
собствена маса. тъй че, когато получите следващия, 
влезете в лоша серия от слаби карти или ви се случи 
друга неприятност по време на игра, най-добре на 
път към изхода на казиното да си мислите за тези три 
неща:

Първо: 7 и 2 от различни бои бият а-а в 12% от 
случаите;

второ: този път не стана, но следващият път ще 
стане;

И трето: в япония има доста пеперуди.

Др. тим 
лавали

ЕфЕктът на 
пЕпЕрудата

една от задачите на ПсиХоЛогията е да ни научи как ефективно да се сПравяме с трудностите 
и житейските невоЛи. начините да усПеем не са маЛко, но един от особено ефективните е 
ПриЛагане на т.нар. „ПравиЛна ПерсПектива”. когато разгЛедаме даден ПробЛем обективно и 
разумно, абстраХирайки се от емоциите ПроизЛизащи от него, можем да го Поставим на 
ПравиЛното място в цяЛостния ни живот. това е само един от начините да си изградим 
ПравиЛна ПерсПектива за всяко едно нещо.

ЗаПОМНЕтЕ – 
иМа СлучайНи 

Събития,  
КОитО ПОСтОяНО 

НаСтъПват 
НяКъДЕ ДалЕч 

От ваС. тЕ  
НЕ ПОДлЕжат  

На ваШия 
КОНтрОл

PN
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ървата фаза на Сезон 6 включва шест спирки, а броят на държавите намерили място в списъка на PokerStars 

нарасна до 13. Иначе казано, наред с принудителното включване на Украйна, в списъка намери място и Португалия. 
Изпълнителният директор на PokerStars, Джон Дюти, коментира в изявление до медиите, “новият EPT сезон включва много 
събития, които направиха предишните пет сезона такъв триумф, с рекорди за брой участници и натрупани наградни фондове 
из цяла Европа. ние заложихме много високи стандарти и ще продължим да вървим напред в Сезон 6 – с нови добавки към 
програмата, както и по-богат микс от събития и входни такси за привличане на повече нови играчи”.

наградния фонд на Monte Carlo Grand Final в EPT Сезон 5 надхвърли €9.3 милиона, което, според PokerStars, е най-големия 
турнирен награден фонд в Европа досега. Питър Де корвер грабна €2.3 милиона за победата в този турнир, след като спечели 
битката на финална маса с участието на професионалния покер играч Даг Мартин Микелсен. 935-те играчи, които изпълниха 
историческото казино в Монако поставиха рекорд за брой участници в събитието, което играе ролята на финал за целия EPT 
сезон. PokerStars Caribbean Adventure, Monte Carlo Grand Final, San Remo, и Barcelona турнирите от Сезон Пети, бяха “събитията 
с най-големи наградни фондове в покер турнири извън СаЩ” през миналата година.

Ето и кратко описание на няколко от оставащите спирки от първата фаза на Сезон 6:

 EPT лондон, 1-7 октомври
PokerStars.com European Poker Tour London Poker 

Festival ще продължи от 30 септември до 7 октомври, 
2009 в Hilton Metropole Hotel. това ще бъде най-
големия PokerStars EPT Poker Festival досега, с 16 
различни турнира в програмата, включително 
завръщането на популярния тридневен EPT London 
£20k High Roller, първия досега £2k European 8-Game 
Championship, и множество турнири с по-ниска 
входна такса, като например £500 8-Game, £1k Pot 
Limit Omaha High-Low, £1k No Limit 6-Max, и £2k 
PLO турнири. всичко това ще бъде предшествано 
от две седмици изпълнени с предварителни 
събития в Лондон, включително European Poker 
Championships в Grosvenor Victoria Casino, а £5k 

главния турнир на PokerStars.com London EPT отново ще затвърди Лондон 
като покер столица на Европа през тази есен.

PokerStars.com EPT London Poker Festival се провежда съвместно с Grosvenor 
Victoria Casino. за да поеме очаквания по-голям брой играчи, тази година 
събитието е преместено в близкия London Hilton Metropole Hotel, намиращ 
се на около 300 метра от Grosvenor Victoria Casino. Миналата година почти 
600 играчи взеха участие в главния турнир на PokerStars EPT London, а 
победителят Майкъл Мартин отнесе у дома в СаЩ наградата от £1 милион 
за първото място. новото място може да събере над 800 играчи, има очакван 
общ награден фонд от £4 милиона и играчи от цяла великобритания и 
всички страни по света са поканени да се състезават за част от тази солидна 
сума по покер масите в Лондон.

 EPT Варшава, 20-25 октомври
Полското Ерт се проведе за втори път по време на Сезон 5, а трофеят 

бе спечелен от португалския играч Жоао барбоса, който празнува своя 26 
рожден ден в деня на победата. това беше трета Ерт печалба за него за сезона 
и с още три печалби в Сезон 5, той затвърди своята вече солидна репутация. 
По пътя към варшавската титла – и наградата за първото място от €367,141 
– барбоса, от Порто, надделя при изключително сериозна конкуренция 
на финалната маса с участието на шампиона от Ерт Прага Сезон 4, арно 
Матерн, и Team PokerStars Pro Дарио Миниери, който зае третото място. 

От общо 217 стартирали, почти 50 бяха PokerStars квалификанти, а 
наградния фонд надмина €1 милион. трима от тези квалификанти стигнаха 
до финалната маса: нашият атанас “naskoxx” георгиев, който зае четвъртото 
място, руснакът Сергей шчербатский (6ти) и Михаел Мухайм от швейцария 
(9ти). шчербатский си осигури пътуване до варшава само срещу $7.50, след 
като спечели серия от стъпкови сателити в PokerStars. 

 EPT Вилямора, 17-22 ноември
EPT вилямора е първата стъпка на топ 

покер сериите в Португалия, 
а определените за нея дати 
са 17-22 ноември, 2009 
в очарователния курорт 
алгарве. Петдневният €5,300 
No Limit Hold’em турнир 
следва феноменалния успех на 
скорошния старт в Украйна и ще 
привлече играчи от цял свят.

Португалските играчи 
засилват своето присъствие в 
European Poker Tour. невероятният 
Жоао барбоса чупеше рекорд след 
рекорд в Сезон 5 на EPT. той се 
включи в играта в края на предния 
сезон, но след това влезе цели седем 
пъти в парите в Сезон 5. Печалбите 
му в първия за него сезон 
достигнаха €440,263 – включително 
победата в Ерт варшава през 
ноември 2008 за €367,140 – и той 
вече заема 13 място в турнирната 
класация на Ерт за всички времена. 

European Poker Tour 
сезон 6 

вече и баба знае какво 
е ept, ще кажат някои, а в 
сезон 6 на сПонсорирания 
от PokerStarS euroPean 

Poker tour, тринадесет държави ще имат честта да 
бъдат домакин на турнир от ембЛематичните Покер 
серии. През 2009 „офанзивата” заПочна още През август, 
с чисто новото киевско ПоПъЛнение, което зае мястото 
на ПървоначаЛно обявената московска сПирка. Промяна в 
регуЛаторния режим в русия наЛожи Преместване на турнира, 
и така украйна се оказа една от новите ept дестинации.
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 EPT прага, 1-6 декември 
EPT Прага се завърна триумфално в чешката 

столица в Сезон 5. Около 40 страни бяха представени 
от 570 играчи в турнира с вход €5,250, но радостта 
бе за италианците, които за първи път стигнаха до 
победа в Ерт. 

Салваторе бонавена спечели наградата от 
€774,000 за първото място след шеметен финален 
ден. 44-годишният агент по недвижими имоти 
приключи предната вечер като чип лидер, след 
това стигна до чип дъното и отново си върна 
лидерската позиция във финалния спринт. След 
264 ръце и над 12 часа игра, той триумфира над 
финална маса със солидно италианско участие, 
а след него се наредиха Масимо Ди чико (2ри) 
и Франческо чириани (5ти). Финалната ръка 
дойде около 1 сутринта местно време, когато 
със 7-8, бонавена победи Ди чико с а-4, на 
борд с осмица. И тримата италианци бяха 
неистово аплодирани от своите поддръжници 
в публиката и пo-късно празнуваха по 

италиански в местен бар.
Много звезди взеха участие в събитието в Прага, и между тях бяха Team PokerStars про играчите 

ноа бокен, Дарио Миниери, Марчин хорецки, Лука Пагано, Уилям торсън, алекс кравченко и катя татер. Спонсорираният 
от PokerStars хуан Масейрас, от валенсия, Испания, финишира на 12то място с печалба от €30,400, а германецът Себастиан 
рутенберг зае 9та позиция с €42,800. Общо 88 квалификанти спечелиха места онлайн с PokerStars, а ние имахме възможност 
да разгледаме златна Прага в оскъдните паузи между директното отразяване на турнира от хилтън. голяма група от над 
25 български играчи взе участие в турнирите в Прага и въпреки че не се върнахме от чехия с титла, атмосферата беше 
невероятна и чешката бира определено бе част от нея.

 PokerStars Caribbean Adventure, 4-14 Януари
PokerStars Carribean Adventure 2009 беше истински "покер фестивал" с множество вълнуващи покер събития и безспирна 

покер игра. рекорден брой от 1,347 играчи взе участие в главния турнир в курорта атлантис на бахамите, с не малко световни 
шампиони, топ про играчи и онлайн феномени в играта. накрая обаче, 22-годишният Пооря назари от канада, спечелил 
своето $10,000 място в $33 triple turbo rebuy сателит в PokerStars, спечели наградата от $3 милиона за първото място. 

в допълнение към главния турнир, миналия PCA сезон включваше още $1k, $2k и $5k турнири, както и World Championship 
of Battleship Poker и World Cup of Poker финали. кулминацията обаче, несъмнено беше $25,000 NLHE турнирът, спечелен от 
миналогодишния победител в главния турнир, Team PokerStars Pro бертран “ElkY” гроспелие.

Две от спирките за сезона са вече зад нас и 
за да участвате в турнирите от Сезон 6 на Ерт 
резервирайте своето място преди изпълване на 
капацитетите. Полската спирка е с най-малък 
максимален брой играчи – 400, докато вилямора 
и Прага събират по 600 участници. Отминалата 
спирка в EPT барселона има капацитет от 700 
играчи, а в Лондон бройката вече е увеличена до 
800. най-големи са възможностите на бахамите, 
където в PokerStars Caribbean Adventure могат 
да участват 1,600 играчи. Ерт Сезон 6 тепърва 
започва и в следващия брой на списанието 
ще ви представим останалите Ерт спирки и 
възможности.

Мартин Хаджистойков
PN
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г 
 
 
лейзър е основател на “Dare2Dream Peak 

Performance and Mental Conditioning” – австралийска 
компания, за която се заговори след като 
благодарение на нейната дейност изгря звездата 
на младия голф играч аарон баделей. в момента 
Dare2Dream адаптират психическия подход, който 
прилагат в голфа, към особеностите на покер 
играта и най-вече на покер играчите. резултатите 
са забележителни – самият световен шампион от 
2005 WSOP, Джо хачем, е един от най-големите 
поддръжници на Dare2Dream. 

Джейми глейзър е бивш тенисист. Достига 
до топ 20 на австралия за младежи, а по-късно 
става успешен голф играч. По време на разговора 
с екипа на PokerNews, той описва себе си на шега 
като „един провалил се атлет”. Според глейзър, 
Dare2Dream е проявление на неговия личен опит, 
натрупан през годините. въпреки че притежавал 
както физическите качества, така и познанията, 
необходими за постигането на големи успехи, онова, 
което постоянно препъвало Джейми по пътя му 
била психическата и емоционална неподготвеност. 
това е причината да не успее да направи крачката от 
средното спортно ниво до елита. Dare2Dream наскоро 
представиха сайта www.dare2dream.com.au. в него 
се предлага специално разработена видео програма 
от 12 стъпки, която покрива всички психически и 
емоционални аспекти на покера. Освен уникалните 
по рода си видео уроци, сайтът съдържа множество 
статии и чудесен форум, като всичко е насочено към 
подобряване на закаляване на психиката на покер 
играчите.

в личната история на глейзър, въпреки ранните 
му постижения в тениса, има значителен период 
на неуспехи и провали, което го кара коренно да 
преосмисли живота си. благодарение на изводите до 
които сам достига, успява да си върне увереността, 
силите и уменията, което в последствие провокира 
и създаването на Dare2Dream. на 26 години, глейзър 
получава сериозна травма в областта на кръста и 
хирурзите му казват, че е абсурдно да мисли, че ще 
продължи със спортната си кариера. Освен това, 
за да се възстанови по-бързо, му препоръчали да 
използва за постоянно патерици, или най малкото 
бастун. вместо това, глейзър успява да се излекува 

напълно изумително бързо и само след три месеца 
се завърнал на спортните терени, а от травмата 
му нямало и помен.той описва Dare2Dream по 
следния начин: „нашата работа е да помогнем 
на играчите да подобрят живота си не само по 
отношение на покера, като за целта ги учим на 
психическа издръжливост и емоционална сила.” 
глейзър допълва, че дългосрочният успех идва след 
като сме се научили да преодоляваме временните 
спадове и произтичащите от тях психически 
и емоционални трудности. глейзър заявява, че 
всеки трябва да си изгради определен дневен 
режим, който да спазва стриктно. това помага на 
съзнанието да остане необременено с излишни неща 
и подобрява съня. в допълнение той препоръчва 
да обръщаме внимание на малките хубави неща, 
които ни се случват на покер масата (а и не само), 
вместо да задълбаваме излишно в неприятните. 
когато човек насочи съзнанието си към това как 
някой е извадил уникален късмет, колко нещастно 
е отпаднал, какъв гаден ‘badbeat’ е получил и други 
подобни мисли, той става абсолютно неспособен 
да възприеме положителните резултати от играта 
си. глейзър споделя, че определено не е първият 
спортен психолог, който се вълнува от тези проблеми 
– още през осемдесетте години се появява една 
книга, наречена The Inner Game of Golf. нейният 
автор, тимъти галуей, преобръща представите 
за значението на психическото и емоционално 
състояние на играчите. в момента глейзър, 
посредством програмата Dare2Dream, осъществява 
„ренесанса” на тези разбирания.

Джо хачем споделя, че той самият е пример за 
човек, който е имал голяма полза от подхода на 
глейзер и Dare2Dream: „Онова, което Джейми прави 
за бъдещето на покера е уникално. той ни помага 
да станем завършени играчи. нещата, на които ме 
научи аз си ги знаех, всеки ги знае, просто сме ги 
забравили. благодарение на него вече знам как да ги 
използвам успешно не само в покера, а и в реалния 
си живот”. И двамата си спомнят за трудностите и 
напрежението, което легнало на плещите на хачем 
точно след като стана световен шампион през 2005. 
благодарение на Dare2Dream той успява да извлече 
максимума за себе си не под формата на пари, а като 
емоционално и психическо преживяване. хачем, 
заедно със собственика на PokerNews, тони Джи, 
са сред двадесет и петимата професионални покер 
играчи, които вече са започнали да усещат ползите 
от Dare2Dream. като част от популяризирането са 
предвидени 50 безплатни обучителни пакета, всеки 
от които иначе струва по 495 австралийски долара 
(около 410 USD). глейзър вече активно работи с 
група играчи, които са се включили в програмата. 

Стормс рибаК

– фитнес за психиката на покер играчите

ПсиХическата страна на Покера е тема, върХу 
която се дискутира широко. сПоред джейми гЛейзър, 
когато не сме в добра ПсиХическа форма, шансовете 
ни за Постигане на добри резуЛтати намаЛяват 
драстично.

ДЕйвиД 

глЕйЗър,  

Е бивШ 

тЕНиСиСт. 

ДОСтига ДО тОП 

20 На авСтралия 

За МлаДЕжи, а 

ПО-КъСНО Става 

уСПЕШЕН гОлф 

играч

хачЕМ, заЕДнО СъС СОбСтвЕнИка  

на POKERNEWS, тОнИ ДЖИ, Са 

СрЕД ДваДЕСЕт И ПЕтИМата 

ПрОФЕСИОнаЛнИ ПОкЕр ИграчИ, 

кОИтО вЕчЕ Са заПОчналИ 
да уСЕщаТ ПОлзИТЕ ОТ 

DArE2DrEAm PN
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наДаЛИ някОй ЩЕ ОСПОрИ 
Факта, чЕ уСКОрЕнИяТ 
СърдЕчЕн рИТъМ И 
наПрЕжЕнИЕТО ПО 

нИКаКъв начИн нЕ нИ 
ПОМагаТ 

ПО врЕМЕ на Игра, а тОчнО 
ОбратнОтО

П 
 
 
о време на тазгодишните Световни 

серии по покер беше изпито рекордно количество 
такива продукти, което идва да покаже, че 
тенденцията все повече играчи да консумират 
стимулиращи напитки, е меко казано устойчива. 
редно е да си зададем въпроса, дали това явление е 
положително.

Майкъл Фридман – твърд застъпник:
„Покерът е игра, за която трябва много търпение 

и отлична концентрация. за играчите е трудно да 
останат пределно фокусирани дълго време, особено 
ако играят няколко турнира едновременно в 
продължение на цели дни. няма нищо нередно в това, 
когато човек усети, че започва да отпада физически 
и психически, да си вземе нещо освежаващо от 
хладилника и да продължи играта.

ЕнЕргИйнИТЕ наПИТКИ ПОМагаТ на 
ИграчИТЕ да ИграяТ ПОвЕчЕ

Да не си кривим душата, когато играете по 12 
часа на ден в продължение на цяла седмица, няма 
как да останете съсредоточени. за това не бива 
да се учудваме, че някои хора пият литри от тези 
неща, за да поддържат нивото си. в своята същност 
енергийните напитки са евтин и законен начин да 
стимулираме нервната система и мозъка си. Играчите, 
които иначе биха напуснали доходоносна игра 
поради преумора, сега разполагат със средство, което 
моментално им дава енергията да продължат напред. 
в миналото някои хора са прибягвали до много по-
сериозни неща, като кокаин, LSD и всякакви подобни 
боклуци, само и само да поддържат организма си 

Майкъл 
фриДМаН и 
Матю ПарвиС

ЕнЕргИйнИТЕ                  
напитки и покера

Покерът е игра, При която се изисква гоЛяма издръжЛивост и 
често за играчите е трудно да Поддържат нивото си в ПродъЛжение 
на някоЛко дъЛги сесии. за да останат фокусирани възможно 
най-дъЛго, Хората Понякога Прибягват до уПотребата на гоЛеми 
коЛичества енергийни наПитки.

буден. Днес играчите използват напълно законни 
стимуланти, благодарение на които постигат същия 
ефект, без да за застрашени от пристрастяване или 
затвор.

ЕнЕргИйнИТЕ наПИТКИ ПравяТ ИграчИТЕ 
ПО-агрЕСИвнИ

въпреки че това важи най-вече за турнирите, 
агресията, която получаваме благодарение на 
енергийните напитки, определено не вреди на 
действието и по време на кеш-игри. “Stimulus” 
събитието с 1000 долара вход, което беше част от 
програмата на WSOP тази година, безспорно се 
превърна в панаир на магаретата, но пък фактът, че 
отпадаха средно по петима на минута, предполага 
че са били намесени и други фактори. Изглежда, че 
всеки световно неизвестен квартален покер-герой, 
с мечта да избие рибата на WSOP, беше грабнал 
по няколко кутийки “Red Bull” и чакаше в бойна 
готовност началото на Ден 1. Може и да не е доказано 
научно, но аз имам теория, според която, ако шест от 
девет играчи на една маса са се наблъскали с RedBull, 
то със сигурност ще видим много фойерверки още в 
самото начало. някой хора и без това не притежават 
и капка търпение, а като добавим и няколко кутийки 
стимулираща течност към картинката, чиповете 
политат към средата на масата по-бързо, отколкото 
човек може да мигне.

ЕнЕргИйнИТЕ наПИТКИ ПОдПОМагаТ 
ПОКЕр-ИКОнОМИКаТа

това се явява нещо като потвърждение на 
първата ми мисъл, а именно, че енергийните напитки 
позволяват на хората да играят повече. това означава, 
че WSOP турнирите, кеш-масите и сателитите 
винаги ще бъдат пълни, независимо за коя част от 
денонощието става въпрос.
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УСЕЩанЕтО за нЕПОбЕДИМОСт Е ИзМаМнО И 
МнОгО нЕОПИТнИ ИграчИ СЕ 
ПОдлъгваТ, кОЕтО ПравИ Играта ИМ 

ИзкЛючИтЕЛнО СЛаба

Играчите остават по масите по-дълго време 
и харчат повече пари, когато си мислят, че са във 
върхова форма. когато видят маса, пълна с хора, 
които са прекалили със стимулиращите напитки, това 
им се отразява по същия начин, по който действа 
на акулите кръвта във водата. По време на Сериите 
често виждахме отпаднали играчи, които до такава 
степен бяха освирепели, че за тях бе невъзможно 
да спрат да играят и просто да си тръгнат. те бяха 
неустоимо привличани от обкръжаващите ги кеш-
маси и сателити, в резултат на което немалко от тях си 
тръгнаха от вегас със занулени покер банки. С други 
думи, енергийните напитки карат покер-икономиката 
да расте”.

Матю Парвис – излекуван и рехабилитиран:
„няма да лъжа, през живота си съм погълнал 

такова количество стимулиращи напитки, каквото 
човек трудно може да си представи. Да, до един 
момент ми помагаха – както по време на игра, така 
и на работа. С течение на времето обаче осъзнах, че 
енергийните напитки са просто един възхваляван 
от индустрията легален наркотик, чиято единствена 
цел е да бъде продаван във възможно най-големи 
количества. разбира се, Майкъл до някъде е прав, като 
казва, че този продукт до голяма степен действа като 
допълнителен ускорител на покер-икономиката. но 
лично аз не мисля, че е етично да „друсаш” хората с 
тая гадост, само и само да си увеличиш рейка.

КОФЕИнъТ Е врЕдЕн за здравЕТО
ако трябва да бъдем честни, въпреки че кофеинът 

е основната съставка на енергийните напитки, този 
стимулант има висока степен на пристрастяване 
и безспорно не е сред най-полезните за човешкия 
организъм вещества. По принцип възрастните не 
бива да приемат повече от 300 милиграма кофеин 
на ден, а в една енергийна напитка обикновено се 
съдържат между 250 и 350 милиграма. редовно се 
срещат играчи, които изпиват по няколко кутийки 
наведнъж, без да броим кафетата и колите. С други 
думи те вкарват в организма си многократно по-
голямо количество кофеин, от колкото може да 
бъде обработен. това неминуемо дава отражение 
върху нервната система. най-честите проявления 
са проблемите със съня, ускореният пулс, 

тревожността, дехидратацията, високото кръвно 
налягане и много други неща. надали някой ще 
оспори факта, че ускореният сърдечен ритъм и 
напрежението по никакъв начин не ни помагат по 
време на игра, а точно обратното. те ни карат да 
допускаме много повече грешки, отколкото бихме 
правили, ако използвахме естествени начини за 
ободряване на организма си. нищо не може да замени 
здравословното хранене, физическите упражнения и 
нормалната почивка.

лИПСа на рЕгулацИя
Обикновено приемаме, че щом нещо седи 

по рафтовете в магазините или се предлага в 
заведенията и казината, значи е безопасно за нас. И 
все пак, разпространението на енергийни напитки 
е редно да се регулира от съответните здравни 
институции като FDA (Food and Drug Administration), 
или най-малкото трябва производителите да бъдат 
задължени да изписват на опаковките всички 
съставки и количествата на всяка по отделно. не съм 
убеден, че информираният човек би бил склонен да 
вкарва в тялото си нещо, което в последствие ще да 
даде сериозни отражения върху здравето му.

тъй като тази индустрия е сравнително млада, 
явно е необходимо още време, докато хората разберат 
страничните ефекти и последиците от употребата на 
енергийни напитки. 

бЕз ТърПЕнИЕ нЕ МОжЕ
звучи много просто, нали? Майкъл твърди, че 

енергийните напитки правят играчите по-агресивни, 
което в определени ситуации е наистина полезно. 
но какво се случва, когато масата е пълна със свръх-
агресивни типове? за един недисциплиниран играч, 
който допълнително е раздрусан от ускорения 
си пулс, не би представлявало проблем да бутне 
всичките си чипове без изобщо да обръща внимание 
на ръката си. Усещането за непобедимост е измамно 
и много неопитни играчи се подлъгват, което прави 
играта им изключително слаба. замислете се, някога 
виждали ли сте маса пълна с професионални играчи, 
наливащи се с енергийни напитки? тези хора 
осъзнават, че добрата им форма по време на игра 
е резултат от правилния и здравословен начин на 
живот, а не от употребата на енергийни напитки.”

Н
 

 

 

ай-голямата борса за спортни залози Betfair, анонсира 

сензационната новина за подписване на договор за спонсорство с 

футболния гигант Манчестър Юнайтед (MUFC). За да даде начало на 

три годишното сътрудничество с клуба (2009-2012), Betfair предизвиква 

нападателите на Манчесър Юнайтед в открит двубой за това кой от тях 

ще отбележи най-много голове - натрупаната сума от победителя ще бъде 

дадена за благотворителност. В двубоя ще вземат участие Уейн Руyни, 

Майкъл Оуен и Димитър Бербатов, които ще мерят сили да отбележат 

максимално количество голове през предстоящия футболен сезон 

2009/10 - за всеки един отбелязан гол те ще печелят £1,000, които ще 

бъдат преведени към фондацията на клуба. Невероятен начин за старт 

на сезона! 

Betfair създаде специален футболен уеб сайт www.betfairfootball.com, 

където феновете на футбола ще могат да поддържат по-близък контакт 

със своите любимци и да получават последни новини за клуба. Сайта 

ви дава възможност да гледате специални видео материали посветени 

на играчите и треньора на Манчестър Юнайтед, актуална информация и 

мнения на членовете на отбора на Представителите на Betfair Football и множество уникални състезания от типа. 

Посетете: www.betfairfootball.com. 
Маркетинг директорът на Betfair Oscar Nieboer споделя: "Ние искаме да дадем нещо различно на играта 

и нейните почитатели - Betfair дава възможност на своите клиенти да залагат един срещу друг. Ние обичаме 

победителите - за нас няма по-достоен представител от тима на Манчестър Юнайтед, който да се асоциира 

с името на Betfair. "В този сезон, нападателите на Ман Ю ще трябва да покажат най-доброто от себе си и да 

отбележат максимално количество голове за своят отбор. С предизвикателството на Betfair те ще имат още един 

стимул да целят право в центъра противниковата мрежа. 

Имаме намерение да използваме това партньорство като награда за феновете на Манчестър Юнайтед и всички 

останали футболни фенове през целия сезон и да ги обсипем с изключителни материали и ценна информация от 

самия център на събитието." Мениджърът на Манчестър Юнайтед Сър Алекс Фергюсън добавя: "Ние сме много 

въодушевени от нашето партньорство с Betfair. Конкуренцията спомага за повдигане на страстта и интересът 

към тази невероятна игра, а не е ли това с което е най-популярен английския футбол по света. Партньорството 

включва поставяне на рекламни платна, използване на логото на Maнчестър Юнайтед за маркетинг цели, достъп 

до играчите и мениджъра на клуба, билети и гостоприемни пакети, и възможност за феновете на тима да играят 

на Олд Трафорд.

Sportal.bg

BETfAir ПОдПИСа  
3-гОдИШЕн дОгОвОр 
за партньорство с  
Манчестър Юнайтед 

PN
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Канада на КрачКа 
ОТ завръщанЕ във 
ФОрМула 1

властите в монреал са близо до финализиране на 
сделката с бърни екълстоун по завръщането на гран 
при на канада в календара на формула 1. кметът на 
града джералд тремблей заяви по време на вчерашната 
пресконференция, проведена в монреал, че до 
подписването на договора за домакинство на кръг 
от формула 1 остават да бъдат уточнени само някои 
дребни детайли. "в момента сме на финала и работим 
по финализиране на сделката по завръщането на гран 
при на канада в календара на формула 1. все още 
има някои дребни детайли, които трябва да уточним, 
но нещата вървят добре", заяви джералд тремблей. 
"искаме монреал да си върне славата на една от най-
големите гран при надпревари", завърши канадецът.

нба заПОчва С КлИвланд - 
бОСТън, КОбИ СрЕщу лЕбрОн 
на 25 дЕКЕМврИ

новият сезон в националната баскетболна асоциация ще започне с 
титаничен сблъсък на изток между бостън селтикс и кливланд кавалиърс и 
дерби на Лос анджелис между Лейкърс и клипърс. това се разбра, след като 
вчера бе изготвена програмата за сезон 2009-2010. редовният сезон стартира 
на 27 октомври и продължава до 14 април. Първият мач противопоставя 
шампионите от 2008 г. бостън на кливланд и Леброн джеймс. срещата ще 
предложи два интересни дебюта - на шакил о`нийл за кавалиърс и на рашийд 
уолъс за селтикс. в същия ден Лос анджелис Лейкърс с новото си попълнение 

рон артест започва защитата на титлата си срещу Ла клипърс. Лейкърс ще изиграе 17 от първите си 21 мача в собствената си зала 
"стейпълс сентър". далас - вашингтон и Портланд - Хюстън са другите срещи в първия ден на редовния сезон.

както обикновено за коледа са оставени някои от най-големите сблъсъци. миналогодишният финалист орландо меджик с винс 
картър в тима си приема бостън селтикс, а шоуто на вечерта е битката между коби брайънт и Леброн джеймс в Лос анджелис, 
където Лейкърс приема кливланд. другата среща между коби и Леброн е на 21 януари в кливланд, а като допълнителна атракция е 
присъствието в тима на кавалиърс е шак, с когото брайънт спечели три титли в Ла.

олимпийската шампионка на 100 метра от Пекин`2008 шели ан-фрейзър спечели и 
световната титла в дисциплината. спринтьорката от ямайка се изстреля отлично на старта 
и стигна до златното отличие с най-добър резултат в света за сезона от 10.73 секунди. с 
постижението си фрейзър излезе на трето място във вечната ранглиста, което означава, че 
българската рекордьорка ивет Лалова се смъква с още една позиция и вече дели осмото 
място с 10.77 секунди с ирина Привалова. сребърния медал в берлин спечели керън стюърт 
(ямайка) с изравнен личен рекорд от 10.75 секунди, а бронзовото отличие грабна американката 
кармелита джетър с 10.90 секунди. шампионката от първенството в осака преди две години 
вероника кембъл-браун завърши четвърта с личен рекорд за сезона от 10.95 секунди.

С 11,7 Млн. ЕврО ПО-МалКО 
Са взЕлИ КлубОвЕТЕ ОТ 
вИСШаТа лИга МИналИя 
СЕзОн 

общите приходи от спонсори във висшата лига са паднали с 10 милиона паунда 
(11,6 млн. евро) само за последния сезон, установи изследване. През сезон 2007/08 
20-те клуба в Премиершип са имали договори с обща стойност 75 млн. паунда (76,4 
млн. евро), докато за 2008/09 сумата е вече 65 млн. паунда (76,4 млн. евро). Лъвският 
пай от спонсорските пари се пада на 6 от 20-те клуба - манчестър Юнайтед, 
манчестър сити, челси, Ливърпул, арсенал и тотнъм, показва проучването. 

техните договори със спонсорите им възлизат на общо 53 млн. паунда (62,3 млн. евро). останалите 14 тима от елита са събрали едва 12 
милиона паунда от договори със спонсори. и докато Портсмът получава едва 250 000 паунда на година от основния си спонсор, на другия 
полюс е шампионът манчестър Юнайтед с 14 млн. паунда от AiG. тази година червените дяволи се надяват да измъкнат 20 милиона от 
фирмата "A-он", което е повече от общия приход от спонсорство на 14-те по-малки отбора във висшата лига.

ТОрЕС 
ПОдПИСа С 
лИвърПул дО 
2014

звездата на Ливърпул фернандо 
торес поднови договора си с клуба за 
нови четири сезона при значително 
по-добри лични условия. 25-годишният 
голмайстор се бе разбрал с шефовете 
на мърсисайдци за новия си контракт 
още през май, но едва сега парафира 
контракта си. ел ниньо е най-скъпото 
попълнение в историята на Ливърпул, 
след като бе привлечен за 26,5 милиона 
английски лири през 2007 година и 
подписа шестгодишен договор с клуба. 
сега обаче мениджърът му рафаел 
бенитес прецени, че е по-добре да 
обвърже торес с по-дългосрочен 
контракт и да увеличи заплатата на най-
резултатния си играч. торес е поредният 
основен футболист на Ливърпул, който 
подписва нов договор през това лято 
след стивън джерард, даниел агер, 
дирк каут, йоси бенаюн и младите джей 
спиъринг, крищиян немет, даниел 
Пачеко, мартин кели и стивън дарби.

ФрЕйзър грабна ТИТлаТа на 100 М, 
ИзлЕзЕ на ТрЕТО МяСТО във вЕчнаТа 
ранглИСТа
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залОзИТЕ за ШаМПИОнСКаТа лИга: 

"miNNOWS" ОТнОвО щЕ 
разбИЕ груПОвИТЕ ФазИ

МишеЛ ПЛатини е известен с Пристрастието си към маЛко 
очакваните отбори, които да Преминат фазите на шамПионската 
Лига. тази година той може би ще има достатъчно Поводи за 
усмивки, особено с такива имена като шериф тирасПоЛ и фк 
тимишоара, които оПредеЛено могат да раздвижат коефициентите. 

АНАЛИЗИ

т 
 
 
ази година Президентът на УЕФа, Mишел 

Платини, беше доста щастлив, особено след като 
отбори като цФр клуш, анортосис Фамагуста и 
батЕ борисов бяха приети в груповите фази на 
шампионската Лига. точно такава бе една от целите 

квалификациите за шампионската Лига започват 
този месец, и форматът им вече е променен, с което 
се усложнява ситуацията за класиралите се на 
четвърто място от големите лиги: докато съвсем 
наскоро арсенал претърпя загуба от Динамо загреб 
(общ брой голове 5:1), Спарта Прага (5:0) и Фк 
твенте (6:0), тази седмица им предстои двубой със 
Селтик и определено битката ще е подобаваща. 
арсенал са поставени при коефициент 2.0 за победа 
на Пакрхед и 1.23 да достигнат последните 32. 

батЕ няма да имат шанса за реванш с 
латвийците вентспилс, след като бяха отстранени 
като гости. От своя страна вентспилс загуби 
второто участие с 2:1, и въпреки високо оценявания 
гол като гости, той очевидно не бе достатъчен да 
спаси треньора роман григорчук от уволнение. 
това, което очаква неговия заместник, бившия 
асистент от Удинезе, нунцио заветери, е истинско 
кръщение в огъня, особено като се има предвид, че 
вентспилс се предлага при коефициент 3.5, срещу 
швейцарските шампиони Фк цюрих. шампионите 
от Молдова, шериф тираспол, също са изправени 
пред голямо предизвикателство в мач срещу 
Олимпиакос, чийто нов треньор е доста наясно с 
разочарованията в квалификационните кръгове: 
темури кетсбая бе главният стратег зад успеха на 
Фамагуста през изминалия сезон, и познайте кой бе 
отборът загубил в техния кръг на квалификации? 
точно така, Олимпиакос. ако не можеш да ги 
победиш, просто се присъедини към тях. шериф се 
предлагат за победа при коефициент 5.7, докато 
Олимпиакос са с коефициент 1.75. 

Може би най-големи изненади ни очакват от 
малко известните Фк тимишоара, румънските 
шампиони се предлагат с доста висок коефициент 
от 4.1 за срещата им с Щутгарт. Отборът им е 
основан едва през 2002, но те с основание до 
момента държат победа над шампионите на 
УЕФа къп – шахтьор Донецк, с която успяха да 
достигнат до тази фаза. те са под ръководството 
на доста прозорливия си шеф йоан Сабау, който 
първоначално прие поканата да се присъедини 
към Динамо букурещ, но скандал с агенти го 

накара да си промени решението и да се прехвърли 
към тимишоара. не по-малко изненадващи 
са издръжливите и доста амбициозни играчи, 
сред които вратаря-гигант костел Пантилимон, 
защитника алекс борсеану носещ прякора 
„румънския гатузо”, и скоростния нападател гигел 
букур. Определено ви съветваме да ги следите 
като представяне. румънските отбори имат добри 
резултати в мачовете си срещу немски отбори. 
рапид букурещ разби хамбург и херта берлин 
в класирането си от четвърт финалите за купата 
на УЕФа 2006 – това е още една опасна стъпка за 
поддръжниците на Маркус бабел. 

на другите терени, някои големи отбори се 
очаква да претърпят загуби. такива например са 
Панатинайкос на Джибри кисе в битката срещу 
атлетико Мадрид – предлагат се при коефициент 
2.86 за победа; или изпадналия в проблеми 
Спортинг Лисабон, който се предлага при 2.4 за 
срещата с Фиорентина. Със сигурност можете да 
очаквате арсенал и Лион в по-късните кръгове, но 
останалите отбори са доста трудни за прогнозиране 
на тази ранен етап. Едно можете да очаквате със 
сигурност. Tова са дебютите на няколко нови 
отбора в шампионската Лига, и те със сигурност ще 
донесат усмивка на лицето на Платини.

МИшЕЛ ПЛатИнИ 
Е ИзвЕСТЕн С 

ПрИСТраСТИЕТО 
СИ КъМ МалКО 

ОчаКванИТЕ ОТбОрИ, 
кОИтО Да ПрЕМИнат ФазИтЕ на 

шаМПИОнСката ЛИга

на французина при приемането на поста му: повече 
възможности за малките европейски клубове да се 
смесят с големите момчета. И трите клуба имаха 
своя момент на слава: клуш победи рома в Италия, 
и озапти челси в румъния; Фамагуста надви 
Панатинайкос и бремен и завърши 3:3 с Интер, 
докато батЕ завърши на равно като домакин и гост 
в мачовете си с ювентус. 

BETfAiR 
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Барселона ще се затрудни без ето’о
Пеп гуардиола реши, че e време да прекъсне 

връзките си с Ето’о, но барселона може и да съжали 
за това решение да отпрати камерунския нападател. 
в петте години преди присъединяването на Ето’о , 
барселона почти не печелеше титли и прекара три 
сезона извън класацията на топ три отбори. за тези 
последни пет години, клубът спечели титлата три 
пъти и отнесе два пъти купата на шампионите. за 
този период Ето’о пропусна да участва в началото 
на 20 мача от два сезона, като и двата клубът не 
успя да спечели трофея. в петте кампании с клуба, 
28-годишният футболист отбелязваше 0.65 гола във 
всяко начало на Лигата. 

ибрахимович няма да отбележи 
толкова голове, 
колкото се очакват...

няма много индикатори за 
това, че Ибрахимович е готов 
да заеме мястото на Ето’о, или 
за това, че може да оправдае 
и дори да надскочи високите 
очаквания на барселона. 
Миналия сезон Ибрахимович 
за първи път отбеляза над 20 
гола в сезона на Лигата – най-
добрия му предходен рекорд 
бе 17 гола. в този смисъл Давид 
вия и Диего Форлан – и двамата 
отбелязаха по над 20 гола през 
последните пет години на Ла Лига 
за отбори с малки шансове за 
титлата – определено биха били по-
сигурен избор. 

…а очакванията са за 
играч с голям потенциал 
и възможности

През последните два сезона 
шведът пропусна да отбележи 
голове в седем от срещите с 
най-големите съперници на 
Интер в Италия, ювентус и 
аС Милан. ако Ето’о успешно 
бележи голове за барселона в 
последните два шампионски 
Финала, Ибрахимович, въпреки 
че участва в осем игри, отбеляза 
само един гол в миналогодишния 
турнир. това си е още един повод 
за съмнение в способностите му 
за драстично разрешаване на игра 
в шампионата.

реал Мадрид има нов 
президент 

Освен, ако наистина сте ти хвърлили телевизора, 
радиото и сте спрели да четете вестници, няма 
как да не сте чули, че това лято Флорентино Перез 
се завърна в реал Мадрид като Президент. От 
последните пет президенти на клуба, които се 
задържаха за по-дълго от шест месеца – Луис Де 
карлос, рамон Мендоса, Лоренцо Санц, Перез и 
рамон калдерон - всички имат спечелена титла при 
задържане за пълен сезон. за да се задържи тази 
традиция, Перез се зае със сериозно пазаруване и 
подписа със звезда от Премиершип – кристиано 
роналдо, звезда от Серия а – кака, и звезда от 
Лига 1 – карим бензема, както и испанските 
международни звезди раул албиол и алваро 

арбелоа. 
Пелегрини има 

добри резултати срещу 
Барселона

новият мениджър на реал 
Мадрид - Мануел Пелегрини има 
добри резултати в досието си 
срещу барселона докато бе начело 
на виляреал, с три спечелени 
победи от пет мача с клуба на 
каталунците, и претърпяна само 
една загуба. чилиецът доведе. 
виляреал до впечатляващото 
второ място преди два сезона, 

като завърши с 10 точки 
пред барселона. така че 
има основание да се очаква 
ръководството на Пелегрини 
да успее да подобри 
представянето на реал Мадрид 
в Ел класико. 

Махмурлукът на 
шампионите 

Само един от последните пет 
победители в шампионската 
Лига е успявал да спечели и 
лигата на собствената си страна 
през следващата година: и това 
са червените дяволи Манчестър 
юнайтед, които за трета поредна 
година си носят трофеите у дома. 
Синдромът на махмурлиите не 
подмина Порто – шампионите 
на 2003-04, които печелиха 6 от 
последните 7 сезона. Единствената 
им загуба бе след Европейската 
им славна победа. барселона 
също не успя да победи в Лигата, 
след като спечели купата на 
шампионите и Ла Лига през 2006. 

няМа МнОгО ИнДИкатОрИ за тОва,  
чЕ ИбрахИМОвИч Е гОтОв Да заЕМЕ  

МяСтОтО на ЕтО’О, ИЛИ за тОва, чЕ 
МОЖЕ Да ОПравДаЕ 
И ДОрИ наДСкОчИ 

вИСОкИтЕ ОчакванИя  
на барСЕЛОна
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BETfAir ПрОвОКИра:
защо барселона няма да          
                       спечелят ла лига

усПеХът на барсеЛона от изминаЛия сезон бе изцяЛо 
засенчен от бомбастичните сдеЛки на реаЛ мадрид за 
футбоЛисти в този сезон. катаЛунците си остават фаворити 
за ПобедитеЛи в Лигата, нo сами си тегЛиХа куршум със 
сдеЛката за ПривЛичане на зЛатан ибраХимович за £40 
миЛиона и Продажбата на самуеЛ ето’о. Провокираме ви 
да се замисЛите даЛи си засЛужава да заЛожите срещу 
барсеЛона При коефиент 1.91, а за цеЛта ще ви дадем 6 
Причини.



в 
 
 
 продължение на няколко години Даниел 

играе постоянно, но не постига никакви сериозни 
резултати. През цялото това време обаче идеята 
за вегас не излиза от съзнанието му. През 1996 
негреану за първи път стъпва в града на греха, 
като си спомня с усмивка: „Първото нещо, което 
направих, когато стъпих във вегас, беше да седна на 
маса с блайндове $20-$40. По същото време вървеше 
и WSOP. Имах в себе си 3,000 долара и преди да се 

Светлин КОлЕв

 
 Даниел
НегреаНу

даниеЛ негреану е роден на 26 ЮЛи 1974 в торонто, 
канада, сЛед като родитеЛите му, константин и 
ан, емигрират от румъния в търсене на По-добър 
живот. даниеЛ и неговият брат са отгЛедани в 
тоПЛа семейна атмосфера, обгърнати от ЛЮбов и 
грижи. още като тийнейджър даниеЛ редовно играе 
Покер на Лимити $10/$20, и още от ранна възраст 
осъзнава коЛко е важно Противниците му да се 
забавЛяват, докато неусетно губят Парите си. за 
цеЛта той изПоЛзва най-разЛични Хитрини, като 
наПример винаги да Прави рейз в Първата ръка за 
деня, независимо какви карти са му раздадени. 

„Kid Poker”
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усетя, вече бях загубил голяма част от тях. тогава 
реших да си почина малко, върнах се в хотелската си 
стая, взех си душ, но когато се върнах вече нямаше 
кеш-игра. бях потресен, когато осъзнах, че хората, 
сред които до преди малко бях, са спрели да играят в 
момента, в който аз съм станал. тогава за първи път 
се почувствах като пълен загубеняк!”

През следващите години на няколко пъти той се 
връща във вегас, като резултатът е бил все един и 
същ – загуба. После се прибирал обратно в торонто, 
докато не съберял отново пари за покер. в крайна 
сметка осъзнал по трудния начин, че има да работи 
наистина много, докато се научи да се нагажда 
успешно към играта на противниците си.

когато баща му починал, Даниел изживял 
загубата много тежко. По това време осъзнал, че 
трябва да започне да се отнася към покера много 
по-сериозно, защото вече не можел да си позволи да 
бъде губещ играч.

въпреки всичко, най-трудното нещо за него 
било да убеди майка си, че е способен да бъде 
професионален покер играч. Според Даниел, той 
опитал всичко, като „дори й показах тетрадката, 
в която си водех детайлни записки за всяка моя 
игра”. там се съдържала най-подробна статистика 
за всяка една сесия – дати, часове, средна печалба 
на час, бележки за опонентите, дори в какво 
настроение е бил преди, по време и след игра. „в 
крайна сметка успях да я убедя и тя прие идеята, че 
искам да си изкарвам прехраната с покер”. всичките 
й притеснения обаче били напълно разбираеми и 
основателни, тъй като майките като такива рядко 
мечтаят децата им да станат „професионални 
комарджии”, но в редки случаи като този на Даниел, 
това се оказало доста добро решение.

година по-късно негреану се връща в Лас вегас, 
за да участва в „Heavenly Hold'em Tournament” в 
Commerce Casino. там играе едно от предварителните 
събития, пот-лимит холдем турнир, в който достига 
до своята първа финална маса. в крайна сметка след 
3 часов директен двубой, Даниел надделява над Пол 
„Ескимо” кларк, и така печели своя първи турнир, 
а мъничката покер банка, с която разполагал преди 
това, изведнъж набъбнала с $19,000.

Със самочувствието, което му донесъл първият 
спечелен турнир, Даниел нахлул победоносно и 
в „World Poker Finals” във Foxwoods през същата 
година, за да си спечели признанието „най-добър 
играч”. неговата самоувереност била наистина 
огромна, а това било напълно достатъчно, за да се 
реши да участва и в WSOP. През 1998 за първи път 
играл турнир в рамките на Сериите ($2,000 пот-
лимит холдем), и с прекрасната си игра успял да 
надделее над конкуренцията. Победата донесла 

първата златна гривна в кариерата на негреану, 
печалба от $169,000, както и прякора "Kid Poker", тъй 
като по това време бил само на 23.

в рамките на следващите няколко години 
Даниел спечелил на няколко пъти калифорнийския 
покер шампионат (CSC), както и националното 
първенство по покер (USPC). Освен това прекарвал 
доста време в писане на най-различни статии за 
големи списания като Card Player, Bluff Magazine 
и др., участвал много активно в няколко интернет 
форума и започнал да поддържа свой собствен блог.

Даниел винаги е бил откровен по отношение 
на собствения си живот. той признава, че е имал 
моменти на самота, прекомерна употреба на алкохол, 
безхаберно отношение към парите, но всичко това 
отдавна е зад гърба му. Преди десетина години се 
мести за постоянно във вегас, където през 2005 се 
жени за дългогодишната си приятелка Лори Лин 
Уебър.

година преди най-щастливото събитие в живота 
му, през 2004 негреану прави истински фурор, 
като печели печели няколко телевизионни турнира 
от програмата на World Poker Tour. никой няма 
шанс срещу него в “Borgata Poker Open” (наградата 
за първото му място възлиза на $1.1 милиона), в 
“Bellagio Five Diamond World Poker Classic” (където 
печели внушителните $1.8 милиона), а в турнира, 
проведен в Gold Strike Casino (като част от World 
Poker Open), заема трето място, за което получава 
близо 400 хиляди долара.

По време на WSOP 2004, Даниел печели третата 
си златна гривна, като освен това достига до 
финална маса в още четири събития. така получава 
и престижното звание „Играч на годината”. 
благодарение на своите успехи, Даниел подписва с 
Wynn Casino и така става техен „покер посланик”. 
той незабавно отправя предизвикателство към 
всички играчи по света да се изправят срещу него 
в директен двубой за каквато и да било сума до 
$500,000!!!

През годините във вегас е имало невероятни 
играчи, но до момента никой не си е позволявал 
да заяви, че е готов да играе ‘heads-up’ срещу всеки, 
който може да заложи половин милион долара. 
Удивителното е, че Даниел дори не поставил 
условие коя разновидност на покера да се играе – 
за него нямало значение. Едно е да кажеш, че ще 
играеш онази игра, в която се чувстваш най-добър, 
примерно Стъд, Омаха или холдем, но съвсем 
друго е да заявиш, че за теб няма значение кой от 
деветте варианта на покера ще избере противникът 
ти. След девет изиграни мача, Даниел негреану 
реализирал значителна печалба, а сред онези, които 
приели предизвикателството били имена като бари 

грийнстайн, Дейвид Опенхайм, Джо касиди, тони 
блуум и др.

към момента Даниел притежава четири златни 
гривни от WSOP събития, и близо 10 милиона долара 
печалби от покер, има няколко издадени книги, сред 
които познатата на българските читатели „холдем 
техники за всички Играчи”. най-ярката звезда в 
отбора на PokerStars участва в няколко обучаващи 
сайта, редовно коментира покер игри на живо, 

къМ МОМЕнта ДанИЕЛ ПрИтЕЖава чЕтИрИ 
зЛатнИ грИвнИ От WSOP СъбИтИя, И бЛИзО 

10 МИлИОна дОлара ПЕчалбИ 
ОТ ПОКЕр

а неговите статии винаги се радват на огромен 
интерес от страна на цялата покер общност. Може 
би най-важното нещо, когато говорим за Даниел, 
е изключително позитивният му образ – медиите 
обожават благия характер, веселия нрав и обаянието, 
които той притежава.

Само на 35, негреану вече е легенда, идол за цяло 
едно поколение покер играчи и безспорен авторитет 
в покер теорията. 

По време на 
2004 WSOP 

Даниел Печели 
третата си 

златна гривна, 
като освен това 

Достига До 
финална маса 
в още четири 

събития

PN
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в 
 
 
сички знаем (добре де, някои все още си мечтаем да 

разберем) какво е усещането да си чип-лидер на финалната 
маса и всички да те дебнат, за да те порежат на ривъра в някоя 
по-голяма ръка, докато блайндовете растат застрашително. 
това е идеалният момент да направиш сделка с останалите и да 
поделите парите. за щастие на всички, които играят във Full Tilt 
Poker, залата наскоро представи изцяло обновения си софтуер. 
в него са включени множество подобрения и екстри, като в 
допълнение Full Tilt Poker предлага на клиентите си уникални 
по рода си бонуси. Пуснатата в началото на юли обновена 
версия на Full Tilt Poker включва три уникални различни 
изгледа на основния прозорец, както и нови функции и опции, 

сред които се открояват:

independent Chip modeling (iCm) – на база на стака на всеки играч пресмята шансовете за заемане на 
съответно място в крайното класиране 

Chip ratio – разпределя парите в наградния фонд пропорционално на чиповете, които имат пред себе си 
играчите. това идва в помощ на следващата функция, а именно:

Custom Deal – Играчът, иницииращ сделката, въвежда примерно разпределение на печалбите, което 
предлага на останалите. ако сумите удовлетворяват всички, те се съгласяват, турнирът приключва и всеки 
получава договореното. в случай че има несъгласен участник, предлагащият сделка може да променя 
сумите, докато всички се съгласят.

Ante up front – вече са налични No-Limit и Pot-Limit ante кеш игри, в които всички играчи трябва да 
поставят ante, преди да получат стартови карти. 

нови иконки за кеш игрите – Full Tilt Poker ви улеснява в намирането на игра, чрез добавянето на нови 
иконки в кеш игрите за Cap, Ante, Speed, Deep-Stack, 6-max, Heads-Up и масите за покер обучение.

за да отбележат подобаващо подобренията, от Full Tilt Poker предлагат „най-големия бонус в историята”, 
като възнаграждават играчите си с минимум $100, само защото играят в техния сайт.

BG.PokerNews Team

L 
 
 
iv Boeree, която доскоро беше лице на Absolute Poker, се присъедини към Team Ultimate Bet, 

обявиха наскоро представители на притежаваната от Tokwiro онлайн покер зала. в съобщение до медиите, 
разпространено от Ultimate Bet, Boeree обявява, че е очаквала да се присъедини към ани Дюк и 11-кратния 
носител на World Series of Poker (WSOP) гривна, Фил хелмют, както и към останалите членове на отбора: 
"чест е да играя с две личности, спомогнали за старта на моята кариера. ани и Фил са двата от моите 
любими играчи, и да бъда в един отбор с тях е някак нереално като чувство, но аз определено се гордея с 
това". 

По време на шоуто "UltimatePoker.com Showdown" през 2005, Boeree получи покер уроци от ани Дюк. в 
същото прессъобщение се казва и: "беше също по време на UltimatePoker.com Showdown, когато Liv спечели 
симпатиите на 11-кратния носител на WSOP гривна, Фил хелмют". Boeree мина през различни медии в 
своята кариера, като Gutshot TV, Daily Express, и Challenge TV. кариерата и на репортер и носи успех и по 
масите в покер турнири на живо из цял свят. През януари, тя завърши на седмо място в AUD $1,100 buy-in 
No Limit Hold'em турнир по време на Aussie Millions, за AUD $19,000. През април, тя спечели предварителен 
турнир от World Poker Tour шампионата, завърши на трета позиция в друг, и стигна до 37то място в 
телевизионния $25,000 buy-in главен турнир с обща печалба от над $80,000. През май 2008, Boeree спечели 
$2,000 buy-in Ladbrokes Poker European Ladies Championship за $42,000. в събитието участваха 52 играчи и 
Boeree надделя над Lenna Martyak в директния двубой. 

BG.PokerNews Team

PN

PN

70 www.BG.pokernews.com Септември/ОктОмври 2009

  a

Септември/ОктОмври 2009 www.BG.pokernews.com 71

унИКалнИ
ПОдОбрЕнИя 
в новия софтуер на  
fuLL TiLT POKEr

Liv Boeree 
влиза в Team Ultimate Bet

ОНЛАйН ПОКЕР



 

И 
 
 
 ако трябва да бъдем още по-точни, 

говорим за Balkan PokerNews Лига, състезание, което 
ще осигури на победителя пакет за участие в най-
разпознаваемото покер събитие в Европа – Ерт, на 
стойност до $10,000! 

Пакетът е голям, но не е сам – гарантирани кеш 
награди ще правят компания на гиганта и това не 
е всичко. Играйте в сериите от турнири с вход $11 
всяка седмица, за да си осигурите място в челото 
на класацията за лигата, защото победителят ще 
спечели EPT 2010 пакет на стойност до $10,000. 
И още, топ 50 играчи в класирането печелят 
гарантирани кеш награди. 

Промоцията стартира на 3 август 2009 и ще 
продължи 51 седмици. Лигата включва един $10+$1 
турнир с начало 22:00 бг време всеки понеделник, 
за периода на промоцията. казахме, че това не е 
всичко и разбира се щом става дума за PokerNews, 
думата фрийрол задължително прозвучава наоколо. 
това в настоящия случай означава, че фрийроли с 
начало 19:00 бг осигуряват места за $11 турнир в 
същия ден и гарантират 9 места за $11 турнирите. 
говорим за лига, и естествено ще имаме класация. 
топ 18 в класирането във всеки $11 турнир 
получават точки за класацията.

Петте най-добри резултата на всички играчи 
определят тяхната позиция в класирането. Лигата 
включва три периода. във всеки период играчите 
на първите три места в класирането получават 
достъп до финала на лигата. След края на всеки 
период точките се нулират и играчите започват да 
акумулират точки отново. не, и това не е всичко, 
топ 50 играчи във всеки период получават следните 
гарантирани кеш награди: 

1   $400 

2   $300 

3   $250 

4   $200 

5   $175 

6   $150 

7   $125 
8   $100 

9   $75 

10   $50 

11-20   $40 

21-30   $35 

31-40   $30 

41-50   $25 

в края на лигата, девет играчи ще се 
състезават на финална маса, за спечелване на 
EPT Пакет на стойност до $10,000. 

Пакетът важи само за Сезон 7 на European 
Poker Tour, с изключение на спирките на бахамите 
и Монте карло. за всички наши промоции важат 
следните Правила и Условия включително но не 
само: 

Пакети не могат да се продават/
прехвърлят/заменят за пари в брой. ако 
победител не е в състояние да приеме своя пакет, 
той автоматично се прехвърля на втория играч в 
класирането. 

PokerNews ще направи всичко възможно да се 
свърже с победителя по имейл или телефон (само, 
ако не получи обратен имейл). ако PokerNews/
PokerStars не получат обратно потвърждение 
в продължителен период от време, пакетът ще 
бъде предоставен на втория играч в класирането 
по изрично усмотрение на ръководствата на 
PokerNews и PokerStars. решението на ръководството 
на PokerNews е крайно и не подлежи на съдебно 
преследване по никакъв начин. Препоръчваме ви 
да прочетете всички Правила и Условия преди да 
участвате. 

това е една много сериозна възможност за 
спечелване на една много солидна награда, с вашите 
усилия, за вашия успех! 

BG.PokerNews Team

PokernewS има удовоЛствието да ви Представи 
едно невероятно състезание, PokernewS Лига – 
състезанието, което ще ви наПрави част от веЛиката 
ерт битка. няма По-жеЛан Покер турнир в евроПа 
и ерт се завръща със сезон 6 с още Повече сПирки 
и огромни очаквания. pokernews ви дава шанса 
да оПравдаете тези очаквания и да станете част 
от това тоП Покер състезание, с новата PokernewS 
Лига.

Това е една много 
сериозна 

възможност   
за спечелване на  

една много  
солидна награда,  

с вашите  
усилия,  

за вашия  
успех!

Balkan
EPT Лига

PN
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и на символичната
цена от 2лв в
бензиностанции
SHEll и OMv.

Ще Откриете беЗпЛАтНО в:
NAME  AddRESS
КлубОвЕ и барОвЕ
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
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 CHoColATIEr  кв. лозенец, бул.никола Вапцаров 27
АлексАндър  ул. неофит рилски 63
лонг джон  ул. 6-ти септември 20А
емерАлд  ул. лайош кошут 35
CoHIBA  студентски град, бл. 25
кАфе БАр "fACE"  ул. Акад. Борис стефанов 4
БАр нАргиле  ул. Атанас манчев 15
rEnESAnCE  студентски град, бл. 54 (гръб)
KAfIKA  студентски град, бл. 54
mArSEIllE  бул. ив. странски 5
lE CHEf d'oEuVrE  студентски град, бл. 54, вх. В
Пицарии и 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 патриарх 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
кАмино  студенстки град, бл. 57
о! ШипкА  студентски град, бл.51

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  л. 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
ресторАнт комитите  студентски град ( зад зала Хр. Ботев)
сАкАр  студентски град,до бл.60
ЗАХир  студентски град, бл.56
АлексАндриЯ  Аерогара софия /пред входа/
БилЯнА  студентски град, с/у зала Христо Ботев
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
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
Други
Хотел dITEr  ул. Хан Аспарух 65
Хотел ЦентрАл  бул. Христо Ботев 52
кАфе - слАдкАрниЦА "мАтис"  ул. Ап. карамитев 2
оръжеен мАгАЗин Аполо  ул. оборище 16
VAlEo TrAVEl  кв. лозенец, ул. николай лилиев 11
КаЗиНа
кАЗино принЦес тримонЦиум  пловдив, ул.капитан райчо 2
кАЗино лондон  софия, Хотел радисън
кАЗино интернАЦионАл  Хотел интернационал, Златни пясъци
теХно покер клуБ  софия, ул.лавеле 18
теХно покер клуБ  плевен, хотел ростов
теХно покер клуБ  русе, петко.д петков 7 
теХно покер клуБ  Варна, ул.Заменхов 36
теХно покер клуБ  Велинград, ул.Ал.стамблоийски, бл.2
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