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3. Покер в контекста на останалия ви живот. ................................................................................ 63 

Глава 1. Основи 

1. Как да възприемаме очаквания в покера 

В хедс-ъп сит енд гоу и във всички други форми на покера максимизирането на 

вашата очаквана стойност означава взимане на решения, които ще ви дадат най-добрите 

резултати за определен период от време. Поддържане на концентрацията върху 

очакваните приходи в дългосрочен план ще ви помогне да бъдете толкова добър в играта си, 

доколкото това е възможно (това, в същност, се отнася и до живота ви, но това е съвсем 

друга тема). 

Не искам да кажа, че повечето хора го правят. Пресмятания на очакванията често пъти е 

работа на "зубърите", което създава лъжлива връзка между играч-математик, който търси 

предимство при анализа и често работи с пот на челото, пресмятайки, и интуитивния играч, 

който търси предимства чисто интуитивно, възприемайки играта и осланяйки се на собствените 

си естествени знания и опит. И докато тези типове хора съществуват, има множество играчи-

математици, които са невероятно зле в пресмятанията на очакванията, и множество 

интуитивни играчи, които са изключително добри в тази сфера. Покерът постепенно стига до 

извода, че е много важно доколко добре си взаимодействате с математиката по време на 

играта, независимо от това към какъв тип от играчите се отнасяте. Отиграванията, които 

използвате, имат определен очакван дял и вие винаги се опитвате да използвате онези от тях, 

които ще работят най-добре за вас с течение на времето. 

Отчитайки това, е ясно, че "зубърите" в света на покера няма да имат монопол при 

добър анализ на очаквания дял. Независимо от това, какви навици имате, размишленията за 

вашето EV ще ви бъдат от полза. Тази книга иска да ви даде основна система, помагаща да го 

правите по-ефективно. 

Да започнем от там, какво ли се подразбира под добро покерно мислене. Доброто 

покерно мислене определя "+EV" като най-добрата възможна опция, а не само нещо по-добро 

от фолда или отказа от играта. Това означава не само удовлетворение от наличието на 

предимство, но и постоянно търсене на възможности за получаване най-големите предимства. 

Не си заслужава винаги да се играе според една единствена стратегия, която е била успешна в 

миналото - винаги я усъвършенствайте и се опитвайте да я направите по-добра. Най-лошото 

нещо не е страхът от това да направиш грешка, а страхът да не научиш истината. 

"Доброто покерно мислене се грижи за това, за какво е необходимо да 

отделите от времето си" 

Най-ефективните покер умове се отървават от такива понятия, като "това е просто моята 

стратегия" и "това го правя от доста време и сега съм печеливш играч, затова ще продължа да 

го правя". Те осъзнават, че игра срещу различни опоненти изисква съществено различни 

подходи и това е съвсем нормално - играеш срещу случаен опонент с име "DogLoverAA" със 
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стил, който Фил Айви просто би заличил, докато този стил ви носи най-голямата печалба в 

дадена конкретна игра. 

Доброто покерно мислене се грижи за това, за какво е нужно да отделите от времето 

си. То се страхува от самовглъбения анализ, който ви доставя приятни емоции без 

действително да подобрява вашите очаквания в дългосрочен план. То знае, какви въпроси си 

заслужава да бъдат задавани, а кои въпроси просто ви откъсват от реалното развитие на 

вашата игра. То оценява дистанцията на времето през призмата на това, какво искате вие от 

покерната си кариера, и задълбочено се замисля за мястото на покера в живота ви. 

Едно от видеата на HUSnG.com, за което получих най-много положителни отзиви, бе 

видеото, което описва двама покер-играчи, които със сигурност не бихте искали да бъдете. В 

същност, те са най-лошото от това, което може да се опише със стереотипни термини "играч-

математик" и "играч-интуитивист", и аз ги наричам покерен смотаняк и покерно брато. 

Покерният смотаняк е задръстен върху детайлите на играта, но по извънредно ужасен начин 

обръща този анализ в какъвто и да е допълнителен успех. Покерното брато се превзима и 

прави всичко, за да не стане като един от зубърите, и с течение на времето всичко това му 

излиза през носа. Фокусирането върху цялостното разбиране на очакванията ни възпира да 

станем такива, каквито са тези хора. Освен това, винаги е важно да осъзнаваме, какви именно 

рискуваме да станем, и да се убедим в това, че все още не сме станали такива. 

Докато четете тази книга, търсете възможности за подобряване на вашето възприемане 

на покера. Сравнявайте всичко, което четете, със собствените си стратегии и възгледи върху 

играта. Мислете за това, какви са разликите в подходите - стилистични, в които и аз може би 

греша, и, което е най-главното, кои от тях описват възможностите за промяна на нещо, което 

използвате сега, към по-добра ефективност. Тази статия няма да ви даде нищо, ако вие в 

процеса на четенето постоянно кимате, съгласявайки се, че всичко, което ви казвам, 

действително изглежда правдоподобно. За да извлечете полза от вложеното време, вие трябва 

да разберете, как всичко това ви посочва, че някои неща не ги правите по най-оптимален 

начин. Това в еднаква степен се отнася както до информацията относно диапазоните на малкия 

блинд при стакове 12 ВВ без рийдове, така и до информацията относно действията срещу 

тенденциите в играта на силните регове, или за това, как да направите покерът да е най-

плодотворната част от живота ви. Всичко това води до изучаване на пътищата за 

максимизиране на вашето очакване. 

2. Обучение, което действително помага, и обучение, с което само си 

пилеете времето 
Стига сме говорили за "братото" и "смотаняка" - ако сега четете това, съвсем логично е 

да предположа, че ви харесва да изучавате теорията на покера. По-скоро, нямате никакви 

възражения, ако някой друг ви разказва, как можете да промените играта си, за да увеличите 

печалбите си. Термините "поляризиран" и "възприеман диапазон" не ви карат да тичате из 

поляните с викове "какво направиха тези зубъри с идеално чистата и интуитивна игра?" 

Мотивирани сте да станете по-добър и имате желание да се потопите в работата, за да 

достигнете върха, където, както виждате, мнозина успешни играчи на високите лимити 

изкарват доста симпатични графики. 
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Всичко това е хубаво - действително, много е хубаво. През по-голямата част от времето 

наличието на подобна решимост и желание да се трудите усърдно ще ви свърши добра работа. 

Колкото и да е примамливо да гледате най-добрите покер-играчи и да ги възприемате като 

някакви магьосници с изключителни природни дарби (между другото, много често това е точно 

така), винаги ще се намерят играчи, които не са чак толкова талантливи, но които достатъчно 

"си скъсват задника", за да катурнат сегашните "легенди" от върха. Понякога те успяват, и ние 

спираме да идеализираме миналите величия, понякога - това не им се отдава и тогава ние 

получаваме някого от типа Оливие "livb112" Бъскет, който е на световния връх на HUSNG вече 

много години. Това не е просто талант, това е непрекъсната надпревара с цел да станеш най-

добрият и разбиране, че, за да се задържиш на върха, означава постоянна работа над играта 

си. 

И така, вече сте разбрали - усърдната работа е важна. Но не за това иде реч. Разбира се, 

вие и без това си знаете, че усърдната работа е важна - ето защо сега четете това, вместо да се 

занимавате с други неща. В същност, основната мисъл на тази статия е да бъдете предупредени 

за огромния проблем, който често присъства при хората, които обичат да изучават теорията на 

покера, а именно, вие си мислите, че учейки, ставате все по-добри играчи, докато в 

действителност, това не е така. 

Склански-Чубаков - ето един отличен пример за това, как хората могат да се сблъскат 

със сериозни проблеми. За напредналите играчи това изглежда като удачна концепция - 

диапазони за късна игра, подобни на тези на Наш, само че по-малко разбираеми. Тази 

концепция показва как да се играе срещу опонент, който има идеален диапазон за кол срещу 

вашата ръка (за това ще говорим по-нататък). Това изглежда доста готино, като някакъв 

инструмент, който можете да използвате за получаване на предимство над много добри 

играчи, или, обратно, те самите вече го използват, за да експлоатират вашата игра. Обаче, както 

става ясно, не са редки случаите, когато изучаването на тези диапазони се оказва напълно 

безполезно. Опонентът, който може да вижда вашите карти, е дотолкова невероятен в реалния 

покер, че диапазоните дават твърде малко полезна информация на добрите играчи. 

Действително, според мен, би било много по-добре, ако повечето от учениците, идващи при 

мен с въпроси относно диаграмата на Чубаков, никога да не бяха чували за нея, защото опитите 

да я изучат довеждат само до загубата на пари без да има онази висока възвръщаемост, която 

те биха могли да получат, ако можеха да разбират тази диаграма по правилния начин. 

И това е само един незначителен пример. Бих могъл да ви посоча и множество други 

такива, но не искам, за да можете да се абстрахирате от общата картина на случващото се, 

фокусирайки се върху всеки конкретен пример и казвайки: "е, аз не го правя това, 

следователно, Mersenneary не говори на мен". И това е само защото аз до голяма степен мога 

да гарантирам, в общия случай вие все едно правите нещо такова. 

Практически всеки, който инвестира времето си в изучаване на покера, също така влага 

от времето си и в изучаване на играта отстрани, която никога няма да му помогне да спечели 

допълнителни пари, въпреки че той дори няма да се досеща за това. 
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Това е леко грубоват термин, но аз винаги съм наричал подобно поведение като 

"мастурбиращо изучаване". То често може да се проявява в желанието да изразят следните 

мисли: 

"Аз съм великолепен. Аз се трудя усърдно. Знам напредналите концепции в покера. Аз 

заслужавам по-добри резултати. Знам теорията на играта по-добре от всеки друг. 

Колкото са по-сложни нещата, които разбирам, толкова по-добър ставам. Мога да говоря 

за детайлите на ситуацията по изключителен начин, използвайки всякаква покерна 

терминология. Аз мога да намеря отговор на всеки въпрос, свързан с покера. Аз мога да се 

представя добре в покерния форум или в разговора за покер с приятелите си. Аз се уча, 

ставам по-добър - аз заслужавам успех." 

Да се изясним: съществуват множество и напълно безобидни обяснения - може би вие 

знаете, че нещото няма да ви помогне да печелите повече пари, но просто ви харесва да 

решавате покерни главоблъсканици и да развивате покерното си мислене, дори ако някакъв 

конкретен въпрос няма да даде никакъв ефект върху вашите резултати. И това е съвсем 

нормално. Не се опитвам никого да съветвам да не прави нещо, което му доставя удоволствие. 

Аз само казвам: бъдете предпазливи. Занимавайки се с анализа на статистиките или 

задавайки въпроси относно игровите концепции, аз винаги съм се опитвал да се убедя в това, 

че съществува явна причина за инвестиране на времето си в тази дейност. И защо ли знаех, че 

правя това, за да стана по-добър покер-играч - ами, защото имах ясна представа за 

практическото прилагане на всичките знания, които бих могъл да получа. Когато в академията 

пишете предложение за някакви изследвания, често ви се налага щателно да разнищвате 

следният въпрос: как биха могли потенциалните ви открития да доведат до значими 

изменения в дадена сфера? Това по същият начин е вярно и за вас като покерният 

професионалист: ако въпросът, който задавате, не подразбира в отговора си пътя за печелене 

на пари, помислете - дали си заслужава? 

Когато разисквах, дали си заслужава да пушнеш с А4о срещу мин-рейз в първата ръка 

на хипертурбо турнир - без да имам никакви рийдове или, знаейки, че опонентът отваря с 

определен диапазон, то го правех, защото знаех, че ще мога да използвам тази информация 

директно, за да спечеля повече пари. Когато разисквах очакването за отварящ пуш за някои 

ръце при стак от 12ВВ при определени обстоятелства, аз сравнявах това очакване със своите 

резултати от лимпове и мин-рейзове, за да стигна до някакви изводи, които биха могли да ми 

донесат повече пари по-нататък, отчитайки, колко често се случват подобни ситуации. Когато се 

обърнах към моята база данни, за да видя резултатите си от рейзове на малките покет-чифтове 

извън позиция при стакове от 35ВВ и повече, исках да науча, няма ли да мога да печеля повече 

пари, ако само чеквам? Когато започнах да се притеснявам, че играя прекалено много ръце 

извън позиция, аз отново се обърнах към моята база данни, за да го изясня - направих го, 

защото знаех: има голяма вероятност получените резултати да ми донесат достатъчно много 

пари по-нататък. Така и стана. След като вложите някакво време в изучаване на покера, трябва 

да имате способността да разпознаете, какво точно научихте в даден конкретен ден, и със 

сигурност да знаете, как ще действате в дадени ситуации в бъдеще. 
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Доста е интересно да търсиш отговор на множество въпроси, свързани с покера, и това 

ви помага да развивате покерното си мислене. Но в повечето случаи, от професионална гледна 

точка, вашата цел не е само да научите отговор, който не знаете. Вашата цел трябва да бъде: да 

научите, какво да правите с този отговор по-нататък. И ако точно сега не можете да отговорите 

на този въпрос, възможно това да е онази покерна главоблъсканица, от която трябва да 

започнете. 

3. Значими и незначими грешки 
Вие сте хедз-ъп на бутона със стак от 30ВВ, рейзвате с АА. Опонентът ви колва; на 

флопа - К63 (от различни бои - няма флъш-дроу). Правите продължаващ залог и получавате 

кол. На търна - 9, и пак няма флъш-дроу. Опонентът отново играе чек/кол. Ривъра донася 

дама, и за ваше учудване опонентът ви влиза ол-ин. 

Внезапно в главата ви тези аса губят всякаква привлекателност. На борда има само 

няколко възможни пропуснали дроус, и опонентът лесно можеше да ви залага капан с два 

чифта или сет. Има ли вероятност той да 

колва на флопа с JT? Би ли могъл понякога 

да избере такава линия на игра с покет 

попове? Натискате бутона "тайм-банк", 

мислейки за другите страни на това 

раздаване: колко често трябва да сте напред 

в тази ситуация, отчитайки размера на 

залога, и за всичко, което сте виждали 

досега да прави опонентът ви. В крайна 

сметка, решавате да натиснете бутона "call". 

Опонентът ви показва Q9 и мигновено 

отхвърля реванша. 

Спомените за подобни раздавания могат да накарат един покер-играч да не спи през 

нощта. Трябваше ли тук да намерите фолд? Разбира се, това ще зависи от гореспоменатите (и 

неспоменатите) детайли, но, като цяло, тези решения изглеждат за мен много близки. Има 

няколко тясно свързани (кохерентни) ръце, с които нашият опонент би могъл да избере тази 

линия - както за стойност, така и за блъф. Понякога ще виждате и капани, и пропуснали дроус, и 

дори ръце, изиграни абсолютно нелогично (някои от тях вие ги биете, други пък - не), но това е 

доста рядка ситуация - ще я виждате доста рядко. Освен това, пред нас стои доста сложен 

въпрос - трудно е да определиш диапазона на опонента с висока точност, и вариантите ни за 

кол и фолд са много близки според очакванията, изхождайки от най-добрите предположения, 

които можем да направим. 

Това кара някои хора да се обърнат за помощ в решаването на този много важен и 

значим покер-въпрос. Решението бе мъчително. Случи се така, че опонентът имаше по-добра 

ръка. Ние изобщо не знаехме какво да правим и ситуацията изглеждаше нова и интересна. И от 

тази гледна точка може би нямаше да е лоша идея много хубавичко да се замислим, дали 

колът ни не беше грешка. 

http://pankratt.files.wordpress.com/2014/05/d185d183d0bfd0b8d0bad1821.png
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"По-значимите грешки често идват от по-малко интересни ситуации" 

Така или иначе, фактът, че ситуацията бе рядка, а решенията - близки, означава тъкмо 

обратното: какъвто вариант и да изберем, това по-скоро няма да окаже никакво влияние върху 

печалбите ни за напред. Получаването на отговорите, които най-вероятно ще чуете от 

приятелите си (нещо от рода "близо е, но вероятно е кол" или "близо е, но вероятно е фолд") 

може да ви помогне само да изключите компютъра си и да отидете да спите, но едва ли ще ви 

помогне да спечелите пари за в бъдеще. 

Една от най-значимите части от стратегията в покера, която съм срещал в кариерата си, 

бе написана от Ед Милър и се отнасяше за фул ринг фиксид лимит холдем. В темата на форума 

twoplustwo той отбеляза, че зависимостта на грешките ви може да се оцени така: тя е функция 

от това, колко често попадате в дадена ситуация, и е променлива, показваща с колко се 

намалява очакването ви, когато избирате неоптимални варианти за отиграванията си. 

Умножени помежду си, те показват, колко съществена е била вашата грешка. Следователно, 

колкото е по-рядка ситуацията и граничното решение, толкова по-малко трябва да се 

тревожите за това, кое от действията трябва да предприемете. 

Разбира се, това малко опростява общите моменти. От обсъждането на дадено 

раздаване ние научихме повече за стандартните решения при разкриване на блъф. Можем да 

вземем поука, че фолдът в тази ситуация, ако на борда има флъш-дроу, много често би бил 

огромна грешка, и да поговорим за това, че тук се подчертава важността на текстурата на борда 

при всички видове различни ситуации. Освен това, много често обсъждането на редките 

решения е просто по-забавно, а и получаването на насладата от обсъждането на теорията на 

покера също не е маловажно. Така или иначе, хората доста често не могат да устоят на острото 

желание да получат "отговор", когато този отговор тук, в същност, няма никакъв смисъл. В 

контекста на предишната статия по отношение на този пример можем да кажем: "Обучение, 

което ни се струва не чак толкова лошо, в действителност по никакъв начин не влияе върху 

уинрейта ни". 

По-значимите грешки често идват от по-малко интересни ситуации. Фолдът на минрейз 

с 97о без никакви значими рийдове, говорещи за това, че опонентът има тайт-диапазон на 

отварящия рейз, ще ви донася само загуба на частта от големия блинд всеки път, когато ще 

постъпвате така. Обаче, тъй като тази ситуация ще възниква отново и отново, особено ако 

вземем под внимание всичките подобни ръце, които несправедливо ще хвърляте, такава игра 

става до голяма степен грешна. Нещо повече, по-нататък ще поговорим за моите препоръки 

относно диапазона за игра извън позиция, и аз ще ви покажа данни, които сочат, че по-

консервативният (но без някакви крайности) диапазон ми струваше  около 60 000$. Тъй като 

тези решения се взимат много често, с течение на времето те се превръщат в доста тлъста сума. 

И все пак, по правило, хората най-малко искат да обсъждат подобни решения. Може 

би, защото, обсъждането на основите за диапазони на отварящия рейз и кол, правене или не 

правене на продължаващ залог, или в каква степен трябва да се адаптираме към различните 

основни тенденции в играта на нашия опонент, не се смятат за достатъчно готини, за да си 

хабиш времето за това. Също така, понякога това се случва защото хората са склонни да се 

отнасят по-търпимо към критиката на онези аспекти от играта им, които изискват необичайни, 



HUSNG by Mersennaery 
 

 

Гл
ав

а 
1

. О
сн

о
ви

 

8 
 

комплексни решения, и се чувстват дискомфортно, когато им казват, че някои от по-простите 

им решения не са верни. Често това се съпровожда с обяснения за "стила" - демек, на тях 

просто им харесва да чекват бихайнд определени ръце и да използват така наречения small-

ball подход, или просто не искат да се въвличат в гранични ситуации извън позиция. Подобни 

заявления могат да доведат до твърдения от типа: "дори ако аз правя грешки, и някои от 

вариантите на отиграванията ми биха могли да имат по-добър очакван дял, все едно съм 

прав, защото играя по друг начин и печеля". Аргументите от този род почти винаги са 

неубедителни, тъй като се свеждат до едно: "прав ли съм, или съм прав?" Вместо да вървите по 

този път, вие трябва да грабнете шанса да откриете начини за промяна, които могат да ви 

доведат до печелене на значително повече пари. 

Заради тази действителност в тази книга ще говорим много за базови решения - 

фундаментални честоти и корекции, които трябва да се правят всеки ден в общите ситуации 

срещу различните опоненти. Тези статии също така ще бъдат презентации на действителната 

сложност на такъв избор и ще ви покажат, по какъв начин напредналият анализ (вместо 

обичайни теоретични упражнения) може да ви окаже неоценима помощ при взимане на по-

правилни решения. А засега, помислете над въпросите, които вече обсъдихме - какво точно 

учите, какво действително може да промени вашият подход към реалните игрови ситуации? 

Колко са значими грешките ви от гледната точка на честота и размери, с които те оказват 

влияние върху печалбата ви? Концентрацията върху тези въпроси ще ви доведе до по-сериозна 

изгода. 

4. Теория на игра: оптимална и експлоатираща игра 
Повечето ученици на HU SnG са поне запознати с равновесието на Наш за късна фаза 

на играта, което предполага, че с малък стак от малкия блинд вие можете само или да 

влезете ол-ин, или да хвърлите ръката си. При равновесието нито един от опонентите не 

е заинтересуван да променя стратегията си - всякаква промяна ще доведе до влошаване на 

очакването. По този начин, идеалните покер-играчи, действащи по абсолютно еднакъв 

начин в късната фаза, ще се бият помежду си цяла вечност. 

Има едно нещо, което някои хора не знаят, и то е, че Равновесието на Наш, като 

концепция, не е ограничено до пуш/фолд само в късната фаза на играта. При всякаква 

дълбочина на стака диапазонът на Наш показва, какво трябва да правят идеалните покер-

играчи един срещу друг, за да завършат поне на нула. Работата на Джон Наш, доказваща това 

(хедз-ъп е игра, която отлично се вписва в параметри, които той е установил, за да докаже 

своята теория на различни игри), му помогна да получи Нобеловата Награда. Така или иначе, 

не се разстройвате, ако не сте запознати с този аспект на равновесието на Наш - Том Дуан 

неотдавна с голяма доза убеденост заяви, че заключението на Наш е грешно. Ако Дуан ще 

успее да докаже това свое твърдение, той, вероятно, ще бъде първият професионален покер-

играч, станал Нобелов лауреат. 

Познанието, което можем да вземем от тук е следното: на теория е възможно да се 

използва статична или смесена стратегия, срещу която нито един ваш опонент няма да има 

възможност да играе печелившо (действително, срещу вас те винаги ще имат отрицателно 

очакване, освен ако те самите не използват оптималната теория на игра (ОТИ)). Вероятно си 
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заслужава да се обмисли, как би могла да изглежда тази стратегия, особено ако е ясно, че 

всякаква не-ОТИ стратегия е готова да бъде експлоатирана. 

Тъй като цялата ОТИ стратегия е много трудна за пресмятания, вие бихте могли да 

поработите поне върху балансирани диапазони за най-честите ситуации. Поради силата на 

позицията, ОТИ стратегията от малкия блинд, вероятно, предполага много агресивна игра с 

постоянен натиск върху големия блинд и максимално чести блъфове, при това без да внася 

дисбаланс в диапазоните. Тук става въпрос за това, че когато играете срещу труден опонент, 

вие трябва да сте много внимателни с ориентиране на диапазоните си изключително към 

стойност, защото това може да бъде експлоатирано. Нещо повече, когато вие чек/рейзвате на 

флопа и след това залагате на търна и ривъра, изглежда съвсем логично да включите в 

диапазона си толкова много блъфове, доколкото това е възможно, като махнете всичките 

раздавани стойностни ръце от диапазона си. 

За покер-играчите това може да бъде много примамливо - да се придържаш до 

стратегия, която като че ли прилича на ОТИ, особено, ако знаеш, че можеш да бъдеш 

неексплоатиран, имайки при това балансирани честоти. Привлекателността на това, че 

опонентът няма да може да ви победи, може да бъде много силна. Така или иначе, всеки път, 

когато се опитвате да бъдете неексплоатиран, вие пропускате възможността максимално да 

използвате тенденциите на опонента си, и ОТИ стратегиите, в действителност, са направени 

само за да се играе против ОТИ стратегии. Ако целта ви е да печелите толкова пари, колко това 

е възможно във вашата игра (предполагам, че това е точно така), то търсенето на 

възможностите да не сте експлоатиран  не е последователен (кохерентен) подход. В по-

голямата си част, играта по ОТИ стратегия ви гарантира, че ще изхвърляте на вятъра сума ти 

очаквания. И все пак, вие играете с DogLoverAA, а не с Фил Айви. Опасявайте се от 

предубеждения, които могат да ви доведат до игра в по-красив, модерен покер, вместо в 

покер, който ви носи повече пари. 

Във всеки случай, не е толкова просто да вземеш и "да решиш да играеш ОТИ". Никой в 

действителност няма особена представа, как би трябвало да изглежда ОТИ покер при стакове 

от 75ВВ. По този начин, да говориш "ОК, сега реших да играя идеален покер" - не е вариант. 

Именно за това огромната част от конкретни съвети в тази книга ще бъде експлоатирана, но - с 

отчитане на получаване на предимство пред общите тенденции, присъщи на повечето 

опоненти, при това независимо от стиловете им за игра. Не трябва да се плашите от това. 

Докато вашите опоненти не играят ОТИ, то това, което донася повече пари, винаги ще бъде 

експлоатирано. Ще се наложи да се адаптирате, ако съперникът ви ще се нагоди към вас. И все 

пак, след десетки хиляди игри, аз постоянно се хващам за мисълта, че опоненти, които имат 

способността да се нагодят към експлоатирани честоти, са доста рядко срещано явление. 

Добра експлоатираща игра е експлоатирана. Примирете се с реалността. От самото 

начало на мача веднага търсете тенденции, които, както ви се струва, бихте могли да 

използвате за своите цели. Изучаването на теорията на играта в покер ще ви помогне в 

нагаждането на вашите честоти срещу различни опоненти. Но пазете се от синдрома на 

претенциозна игра, когато основно се акцентира върху балансирането, а не върху печеленето 

на пари. 
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5. Изводи на Бейс и търсене на информация 
Като на покер-треньор често ми задават въпроси, множеството на отговорите на които 

представлява континуум, но тези хора неизвестно защо очакват от мен бинарен отговор. Колко 

голяма извадка от игрите ми е необходима, за да съм убеден, че съм печеливш играч? С  колко 

ръце трябва да отвори опонентът ми, за да е необходимо да започна да се нагаждам към него? 

Кога трябва да започна да предполагам, че опонентът ми е склонен да прави 3-бет блъфове, 

или просто той получава поредица от добри ръце? В действителност, след като сте спечелили 

първото си HU SnG, видели, как опонентът ви отваря от бутона, или сте получили 3-бет, вие 

вече имате информация, с която можете да започнете да работите, за да определите тези 

честоти. 

Нямам предвид, че трябва да бъдете педанти в терминологията. В психологичната 

литература има донякъде известно изследване за това, до каква степен "нелогични" могат да 

бъдат хората. Това изследване описва една жена - Линда, която е на 31 години, самотна, 

откровена и е много атрактивна. Тя се е специализирала в областта на философия. Когато е 

била студентка, тя бе 

дълбоко разтревожена 

относно проблемите на 

дискриминация и социална 

справедливост, а също така 

е участвала в анти-ядрени 

протести. Експериментът се 

е състоял в запитване, кое е 

с най-голяма вероятност:  

А) Линда е касиер в банката 

Б) Линда е касиер в банката и е активистка на феминистко движение. 

Независимо от това, че ако Линда е касиер в банката, взимаща активно участие във 

феминистко движение, тя във всички случаи си остава касиер в банката (което прави вариант А) 

най-вероятен), 85% от запитаните са избрали вариант Б. Това често се използва като ярък 

пример за това, колко нелогични могат да бъдат хората и колко познавателни грешки генерира 

нашият мозък. Обаче, лично аз съм изцяло несъгласен с високомерната интерпретация. Според 

мен, хората (съзнателно или не) решават да интерпретират дадения въпрос не така, както се 

подразбира в буквалната му същност, защото никой, действително, няма да пита нищо 

подобно в реалния свят. По правило, подобен въпрос би бил задаван много по-често, като път 

към по-цялостен образ на Линда, за да се добави някоя подробност за по-пълно описание. 

Освен това, когато се дават такива варианти за отговор, мнозина ще сметнат, че, вероятно, 

вариант А означава следното: "Линда е касиер в банката, и тя не е активист на феминисткото 

движение". Получава се, че повечето от анкетираните в действителност са демонстрирали 

потресаващо Бейсово мислене, решавайки да дадат най-уместен според тях отговор на въпрос, 

който по всяка вероятност се имаше предвид. А за благодарност някакъв човек упрекнал тези 

хора за грешките им в Психологическия Обзор. Много е нелепо, нали? 
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Аналогично, когато играчите питат, колко голяма трябва да бъде извадката, за да се 

убедят в това, че те са печеливши играчи, ние би трябвало да им вярваме и да предполагаме, 

че те имат предвид, колко голяма би трябвало да бъде извадката, за да се каже с достатъчна 

увереност, че те са печеливши играчи. Ако сте толкова педантични във въпросите на логиката и 

числата, колкото мен, убедете се, че правилно преценявате хората, за да знаете, какво точно те 

имат предвид, вместо да възприемате всяка тяхна дума буквално. 

За да ви представя концепцията на изводите на Бейс, да се пренесем Чикаго, за да 

минем през събеседване във финансова компания, където работя. Харесвам прости, 

леснодостъпни задачи, и ето една от тези, която може да провери способностите ви за 

вероятностно мислене: 

Веднъж напускате апартамента си в нестабилно състояние, затваряйки след себе 

си вратата. Внезапно с ужас си задавате въпроса: в мен ли са ключовете ми, или сега няма 

как да вляза у дома? Вие си стоите на място, мислите за това няколко секунди преди да 

решите, че да - ключовете са у вас, защото във 80% от случаите те действително са във 

вас. Вие също така определяте, че шансовете ключовете ви да се намират в левия или 

десния ви джоб, са равни, а ако те не са там, значи ги няма изобщо. Бавно, потейки се 

обилно, ръката ви се плъзва в десния джоб и установява, че те не са там. Какво сега би 

трябвало да помислите относно вероятността ключовете ви да са в левия ви джоб? 

Ако отговорът не ви се струва очевиден, не се разстройвате - повечето от колегите ми 

също не можаха да отговорят на този въпрос (макар че, аз, като цяло, съм доста по-зле във 

въпросите на събеседване, отколкото са те). От една страна, като че ли отговорът трябва да е 

40% - проверили сте в единия от джобовете ви, и сега половината от шансовете ви се изпари. 

Може би, вероятността би трябвало да е 80% както преди - помислили сте, че тази вероятност е 

съществувала изначално, а вие все още не сте приключили с проверката си, защото докато не я 

приключите, вероятността няма да стане по-малка. Или, може би, отговорът е някъде по 

средата, но ако това е така - какво трябва да е това число? 

Тази ситуация е сходна с множество размисли в покера. Когато опонентът ви рейзва от 

първите три бутона, когато стакът му пада до 10-14ВВ, вие трябва да решите - наистина ли той е 

толкова агресивен, или просто са му дошли подред две или три добри ръце? Когато опонентът 

ви 3-бетва два от вашите четири първи рейзове от бутона, можем ли да си отбележим, че 

нашият опонент е склонен да прави 3-бетове с широк диапазон? Основната същност на 

отговорите на тези въпроси, както и на въпроса с ключовете се състои в това, че трябва да се 

научим да не ограничаваме мисленето си. Сега е най-вероятно, че ключовете ги няма, но ние 

лесно можем да се окажем в онзи свят, където ги имаме. Сега е най-вероятно, че нашият 

опонент обича да рейзва голям процент от ръцете (или да 3-бетва с голяма честота), но ни не 

можем да бъдем сигурни в това на 100%. За да направим най-добрите изводи въз основа на 

всички ситуации, в които потенциално бихме могли да се окажем, ние трябва да се научим 

правилно да съпоставяме новата информация с тази, която знаехме преди. 

В примера с ключовете най-лесно е да си представим, след като вратата се затвори, 

бихме могли да се окажем в 5 различни свята, имайки 80% вероятност, че ключовете са в нас, и 

еднаква вероятност, че те са в единия от джобовете ни. В два от световете ключовете са левия 
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джоб, в другите два - в десния джоб, и в още един, ах, в този жесток свят, ключовете са 

останали на масата. След като проверим десния джоб и не намерим ключовете си там, остават 

само три потенциално възможни свята, в които можем да се намираме: два, където ще 

намерим ключовете в левия си джоб, и един, в който ще трябва да си скубем косите. Така че, в 

най-добрия случай сега имаме шанс 2/3, че сме излезли с ключовете си и всичко е наред. 

Такъв тип вероятностни разсъждения се нарича Изводите на Бейс, което ни дава право 

феерично да заявим, че ние използваме правилото на Бейс, и следователно сега новият ни 

словарен багаж може да бъде забележително използван в някакви спорове (за тези, на които 

стана интересно - и двете концепции ги има в Уикипедия). По отношение на покера, вие винаги 

започвате от общото усещане, какво, като средно, са способни да правят хората, а след това се 

сблъсквате с опонент с определени игрови тенденции, които някъде съществуват. Най-първата 

ръка, която играете, ви дава някаква информация. Но само това, че опонентът ви рейзва 

префлоп и прави продължаващ залог, не означава, че опонентът ви често рейзва и прави 

продължаващи залози - сега това просто е по-вероятно. Вашата оптимална стратегия във 

вакуум ще бъде игра срещу стандартните качества на обичайния опонент, а след това ще е 

използване на необходимите нагаждания, когато забележите нещо, което ще ви се стори като 

отклонение от норма. На някои от тези тенденции ще можете да се научите по-бързо: ако 

опонентът ви бързо фолдва, когато получава възможност да прави чек/рейз за блъф на сух 

борд, то тогава вече знаем, че е по-малко вероятно той да прави чек/рейз с широк диапазон и 

следователно, сега за вас чек-бихайнд с гранични ръце ще бъде явна грешка. 

Когато играете с нови опоненти, съзнателно подхождайте към процеса за получаване на 

информация и я отделяйте от това, което и без това знаете за тенденциите на повечето играчи. 

Разберете, че с увеличаването на размера на извадката, ще се увеличава и количеството 

нагаждания към необичайни наблюдения, но няма определена точка, от която ще е правилно 

да започнете да правите кардиналните корекции, защото вие винаги трябва да променяте по 

нещо, получавайки все повече и повече информация. Особено, отчитайки това, че никога не 

можете да знаете със сигурност, какво именно ще прави опонентът ви. Оптималният покер се 

базира върху догадките за това, каква е средната стойност на най-доброто очакване, и 

постоянно се развива с постъпване на нова информация. 

6. АВС хедз-ъп покер – разработване на добра стандартна стратегия, за 

да печелим още от първата ръка 
„Просто играйте АВС-покер и всичко ще е наред“ – това е типичният отговор на 

въпрос, как трябва да играем срещу слабите играчи. Но все пак, тази фраза е доста празна, 

защото всички ние имаме доста различна представа за това, какво в същност означава „АВС“. 

Мнозина имат предвид нещо от рода: „просто залагай, когато имаш ръка, и чеквай, когато 

нямаш“. Другите, пък, има съвсем друга представа, обръщайки внимание върху баланса, 

докато не разбереш стратегията на противника. Моето определение на АВС е малко друго: 

оптимална стратегия срещу съвкупните тенденции на популацията от вашите опоненти. По-

просто казано, това означава използване на отигравания, които са най-подходящи срещу 

средния опонент. Понякога това означава и балансиране на диапазоните, понякога – строго 

изместване по посоката стойност или блъф. И това е така, защото базовата математика на 

ситуациите без рийдове в повечето случаи ще работи печелившо срещу случайния опонент. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%B9%D1%81
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 Хайде да видим нещо по-конкретно. Ето няколко общи тенденции на случайни 

опоненти, особено на ниските лимити: 

a) Преиграване със стойностни ръце; 

b) Честа игра fit-or-fold на флопа извън позиция; 

c) Опити да се видят колкото може повече флопове; 

d) Прозрачен размер на залога (по-голям = по-добра ръка); 

e) Недостатъчна агресия в лимпнати потове извън позиция; 

f) Игра само по стандартна стратегия без чести корекции (нагаждния). 

И още много други характеристики. Това не означава, че всеки случаен опонент, с който 

играем, ще колва прекалено много 3-бетове; в действителност, съперникът ни може да бъде 

много тайт, когато се изправя пред нашите ри-рейзове. Главното е да се нагодите към това, 

след като сте го открили. Но все пак много е важно веднага да реализирате предимството си 

над типичните недостатъци в играта на „рибите“. Ето няколко начина, с помощта на които, това 

може да бъде направено: 

Стандартна стратегия на рейзове от бутона 

Тъй като нашите опоненти с голяма вероятност биха искали да видят колкото може 

повече флопове извън позиция, при това ще е много трудно да ги изгоните, ако ударят нещо, 

смятам, че рейзовете на 100% от ръцете срещу риби е грешка. Най-слабите ръце трябва да се 

фолдват, освен ако не се появят някакви нови рийдове. И все пак, ако нашият опонент, 

вероятно играе fit-or-fold на флопа и колва с някакви слаби ръце, то рейзът и продължаващия 

залог често ще бъде добра стратегия с широк диапазон от ръце. А фактът, че хората играят 

слабо в лимпнати потове извън позиция, означава, че ние можем да създадем някакъв 

диапазон за лимп, в който можем да включим средните ръце, които се играят добре в 

лимпнати потове, например Т8о. 

Стандартна стратегия на продължаващи залози 

Продължаващият залог е необходим, когато нито вие сте ударили на флопа, нито 

вашият опонент, най-вероятно не е уцелил нещо. АВС-покер подразбира продължаващ залог 

на флоп А72r с 64ss – много често ще видим фолд, за да не направим този залог, дори срещу 

лууз-играч. Така или иначе, продължаващия залог със същите 64ss ще изглежда доста зле на 

борд JT9ddd – прекалено много ръце би могъл да държи съперникът ни и ще колва нашия 

залог, затова най-добрият вариант тук – просто да се предадем. 

Стандартна стратегия на 3-бетове 

Тъй като повечето от опонентите ни ще се опитват да видят прекалено много флопове, 

смятам, че 3-бет блъф без рийдове срещу случаен играч, като цяло, ще е грешка, освен 

незначителни изключения (вижте статията за това, кога се правят информационни 3-бетове). 

Като цяло, нашият диапазон за 3-бет трябва да бъде силно изместен в посоката на 

стойностните ръце. Но все пак, трябва да се отбележи, че ако вашият опонент колва с широк 

диапазон, то това не означава, че диапазонът ви за 3-бет трябва да бъде много тайт – напротив, 

тази особеност дори увеличава вашето очакване от 3-бета с ръце от типа на KJo. 

Тези тенденции и съответните корекции ще бъдат коренно различни в момент, когато ние ще 

научим нещо за съперника си. Срещу обичайния нит на лимит $100 reg speed, например, ще е 



HUSNG by Mersennaery 
 

 

Гл
ав

а 
1

. О
сн

о
ви

 

14 
 

добра идея да 3-бетваме с много широк диапазон със сума ти ръце за блъф, като отговор на 

склонността им широко да рейзват и тайт-реакцията им срещу 3-бет. 

Най-голямата грешка, която правят хората, когато приемат нашата представа за АВС за 

крайна стратегия, където са необходими само леки корекции. А в действителност, в по-

голямата част от игрите срещу случайни опоненти, ако в края на двубоя използвате същата 

стратегия, каквато бе в началото, тогава вие правите всичко грешно. Основната ни стратегия е 

оптимална, ако нямаме никакви рийдове, но след няколко раздавания вие трябва да се 

фокусирате върху търсенето на пътищата за експлоатация на конкретния ви опонент, а не на 

някакъв обобщен. Нагаждане и оптимизация въз основа на честотите на опонента – това е 

пътят към максимизиране на вашия успех. Добър, силен АВС покер с разбиране на това, какво 

обича да прави вашият опонент, ще ви даде огромно предимство (огромен скок) още от самото 

начало на двубоя. 

Следващите две глави аз нарекох „Честоти“ и „Допълнения“. Те представляват по-

детайлен строг анализ на специфични ситуации в хедз-ъп SnG покер. Първата глава, в същност, 

ви дава основа за подход към останалата част от тази книга. Фокусирайте се върху очакването. 

Отбелязвайте, кои грешки са значителни, а кои са просто загуба на време. Размишлявайте за 

това, как ние обработваме новата информация и как започваме да експлоатираме случайния 

опонент по време на играта. Ако развиете във себе си основите на по-широко покерно 

мислене, то ще можете да разсъждавате за специфичните ситуации в играта много по-лесно и 

по-качествено. 
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Глава 2: Честоти 

1. Как и кога трябва да правим леки 3-бетове 
 Една от най-големите грешки, които срещам по време на частните си тренировки, 

са леките 3-бетове с неправилни ръце в неподходящи за това действие ситуации. 3-

бетовете с широк диапазон ще са силно оръжие във вашия игрови арсенал, особено ако 

играете срещу консервативни регове. Обаче, ако игнорирате теоретичните основи за 

използване на леките 3-бетове, то при прилагането им често ще попадате в доста сложни 

ситуации. Необходимо е да се уверите в това, че със сигурност разбирате, кога и как 

трябва да проявите агресия, ако сте извън позиция. 

 Осъзнаването на ситуациите може да стане една от първите ви крачки по пътя на 

превръщането ви в добър играч, който се стреми да не попада в сложни ситуации. И така, нека 

да предположим, че държите J4s при стакове от 40ВВ. Опонентът ви прави минрейз. И тук ние 

разбираме, че това, общо взето, е добра ръка за лек 3-бет. Но за оптималната игра е 

необходим дълбок анализ на ситуацията. Когато залагате, правейки 3 бет за блъф, защото 

знаете, че понякога той ще е успешен, но в същото време не разбирате, защо това ще е добър 

вариант на игра в дадената конкретна ситуация, то вие просто хвърляте парите си на вятъра. И 

обратно, когато не правите 3 бет блъф, защото знаете, че понякога е добре да играете тайт 

извън позиция, но без да разбирате, защо това е една от подходящите ситуации, то също 

губите парите си. Опитайте се да не оправдавате подобни решения с нещо от рода: „моята 

стратегия е (агресивна/тайт) игра от ВВ“. Тъй като в покера съществуват немалко 

възможни варианти за експлоатация, подобно статично мислене в крайна сметка ви оставя по-

малко пространство за експлоатация на честотите на опонента. 

Очакваната стойност от лекия 3 бет се свежда до 4 главни фактора, в реда на важността им: 

1. Диапазон за отварящия рейз на опонента 

2. Доколко опонентът е лууз и агресивен префлоп и постфлоп 

3. Особености на вашата ръка 

4. Предполагаемият ви диапазон за 3-бет и готовността на опонента за корекции 

(нагаждане) 

Много често, когато питам един ученик „Защо тук си направил 3-бет?“, получавам отговор, 

който няма нищо общо с нито един от тези фактори. Нека да обсъдим, защо именно тези 

фактори са толкова важни и как да се научим да ги анализираме правилно. 

 Диапазонът за отварящия рейз е най-важният фактор, включващ някои математически 

изчисления, необходими за взимане на оптимални 3-бет решения. Обаче, най-голямото 

преимущество ще получите, ако просто добре усещате ефекта от 3-бета. Ако всички 

останали честоти са еднакви, то много по-добре е да се 3-бетва опонент, отварящ 80% от 

ръцете си, отколкото опонент, отварящ с 40%. Всичките онези допълнителни траш-ръце 

(ръце „въздух“) оказват съществено влияние върху очакваната стойност на вашия 3-бет с 

широк диапазон. Ако опонентът отваря със 100% от ръцете си, а вие не разширявате 

диапазона си за 3-бет, то ще бъдете надиграни. Ако съперникът ви играе срещу 3-бет лууз и 

агресивно, то вие трябва да разширите диапазона си за 3-бет за стойност. Ако в главата ви е 
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заседнала мисълта, че „КТо е ръка за кол извън позиция, а не е за 3-бет“, то вие рискувате 

да загубите огромна част от допълнителната очаквана стойност. 

 Но истината е в това, че правилната реакция срещу диапазона за отварящия рейз на 

опонента ви се свежда до дисциплина, една от най-малко привлекателни страни на покера. 

За да знаете кога лекият 3-бет ще е добра опция, трябва да следите диапазона за 

отварящия рейз на опонента. В дадения случай няма значение, че съперникът ви изглежда 

тайт спрямо агресията, а вие сте го притискали през цялото време – ако той е от онези 

слаби играчи, които лимпват 60% от ръцете си и рейзват топ 25% от ръцете, то 3-бет с J4s 

срещу неговия отварящ рейз ще бъде просто отвратителен. 

 Разбирам, че за да следите тези неща не е много увлекателно и забавно.. Но знаете ли 

какво? Това са просто купища пари. Така че, спазвайте дисциплина. Разпознавайте, кога я 

губите и се борете концентрацията да се върне колкото може по-скоро. 

 Нивото на “луузовост“ и агресивност е вторият фактор в нашия списък. Именно по тази 

причина 3-бет блъф много често не е най-добрата идея срещу повечето риби. Такива 

играчи много силно желаят да видят флопа и обикновено играят доста лууз постфлоп 

(макар че вие можете да извлечете преимущество от факта, че рибите често ще са по-малко 

агресивни). И затова фактът, че опонентът отваря с широк диапазон, изобщо не означава, 

че широкият диапазон за 3-бет блъф е оптимален. Лууз и агресивна игра, като префлоп, 

така и постфлоп, може да означава, че главната ви корекция трябва да бъде разширяване 

на диапазона ви за 3-бет чрез включване на допълнителни стойностни ръце. Едно от 

главните предимства на 3-бета за блъф е възможността да вземете пота на сух борд. Ако 

опонентът е склонен да флоутва и колва с всеки чифт, то фолдът с T3s ще бъде много по-

добър от 3-бет. В този случай играта ви с използване на 3-бетове се свежда само до 

стойност. 

 Хайде за малко да се поспрем и да обърнем внимание върху следното: „Играчът 

отваря с широк диапазон, играе доста тайт, fit-or-fold – при агресия, иска да изгражда пота 

с добра ръка“. На какво ви прилича това? Лично за мен това звучи като типичен рег на лимити 

от 30$ до 200$, който вижда в покера един стабилен начин за правене на пари, при това без 

особен риск. Той е научил, че да отваряш с много ръце и да правиш продължаващи залози е 

печеливша стратегия. Обаче, той има един съществен недостатък – при големи потове той 

предпочита да има силна ръка, а не да играе хазарт или да избира някаква креативна линия на 

отиграване. Именно по тази причина в игровия ви арсенал срещу нит-регове с абсолютна 

точност трябва да има леки 3-бетове. Тази стратегия направо е създадена за игра срещу тях. 

 Колкото до избора на ръце за леки 3-бетове, тук съществуват няколко гледни точки, и 

вие ще можете да моделирате диапазоните си по различен начин. Обаче, искам да ви обърна 

внимание, че когато 3-бетвате, вие трябва да го правите защото считате 3-бета за най-добрия 

вариант от всички възможни. За да направите 3-бет с T8s, трябва да предполагате, че 

очакваната стойност от 3-бета ще е по-добра, отколкото при кол, което е доста привлекателен 

вариант за отиграване с тази ръка. Когато, обаче, държите T3s, то за вас ще е достатъчно само, 

екуити от 3-бета да е по-добро отколкото от фолда, защото именно това ще направите, ако 

няма да 3-бетвате. Като цяло, по тази причина едноцветните конектори добре се вписват в 
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диапазона за кол при хедз-ъп СнГ. Колкото са по-дълбоки ефективните стакове, толкова по-

голяма печалба ще можете да извлечете от скритите шансове с такива ръце срещу силната част 

от диапазона на опонента, затова тези ръце стават по-стандартни за леки 3-бетове при хедз-ъп 

кеш игрите. 

 Освен това, няма да е излишно да се помисли за възможния диапазон за кол на 

съперника ви и предполагаемия ви диапазон за 3-бет. При повечето от опонентите диапазонът 

за кол ще се състои основно от средни ръце. А вашият предполагаем диапазон за 3-бет ще се 

състои основно от Ах и Кх (което действително не е далеч от истината). По тази причина в 

повечето ситуации много-много не ми харесва идеята да добавям към диапазона си за леки 3-

бетове ръце от типа А3о. Преди всичко, очакваната стойност от кол на минрейз с тази ръка е 

достатъчно добра. Затова няма особен смисъл да я 3-бетваме. Второ, достатъчно голяма част от 

диапазона за кол на опонента ще има добър очакван дял спрямо нашата ръка, повечето от 

ръцете от този диапазон добре се отиграват постфлоп срещу нас. Асото е толкова очевидна 

част от нашия диапазон, че ще ни е трудно да вземем добра стойност. А когато няма да ударим 

на флопа, много често ще имаме доста малък очакван дял. Ако вие 3-бетвате слабите аса, то 

трябва да го правите тогава, когато опонентът ви има склонност да фолдва срещу 3-бетове и 

отваря с широк диапазон. Доста често малък 3-бет и продължаващ залог на флопа са напълно 

достатъчни за постигане на целите ви при игра с такъв опонент, което ще надделее над 

отрицателните страни на всичките онези сложности с А3о, за които споменах. 

 Ръцете от типа J4s са по-подходящи за вашия диапазон за 3-бет блъф, защото често ще 

ви повярват на флопове с А-хай и К-хай, а на някои от средните флопове можете да имате не 

лош очакван дял. Но пък очакваната стойност от кол с такава ръка префлоп обикновено ще 

бъде посредствена. Когато леко 3-бетвате за стойност, по-добре е да го правите с ръце като 

KT/QJ/QTs, защото тези ръце доминират доста ръце от диапазона за кол, а също така и се 

играят много по-добре на множество флопове, за разлика от А7о. 

И най-накрая, последният фактор от списъка изцяло зависи от динамиката. Между другото, 

хората често споменават динамиката, обяснявайки това или онова решение. Това подразбира 

анализ на тънките нюанси в хода на турнира. Превъзходното „чувство“ за играта звучи много 

по-готино, отколкото простото разбиране на диапазоните за кол и лимп на вашия опонент. 

Много често, играчите неправилно интерпретират динамиката на турнира. А това означава, че 

тъй като този фактор все пак ни интересува, важно е правилно да го използваме. 

 Много е важно и това, как опонентът се нагажда към вашите 3-бетове с широкия 

диапазон. Ако сте забелязали, че той започва по-често да лимпва/опън-фолдва след активните 

ви 3-бетове, трябва да разберете, че диапазонът за отварящия рейз на опонента ви вече не е 

такъв, какъвто беше преди 20-тина раздавания. Динамиката на турнира се свежда до това, че 

вие трябва внимателно да следите, какво мисли съперникът ви за вашите диапазони и какви 

корекции можете да очаквате от него. 

 Диапазонът за отварящия рейз, доколко е лууз или агресивен опонентът, особеностите 

на вашата ръка и динамиката на турнира – това са основните фактори при взимането на 

решения в ползата на лекия 3-бет. 
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2. Оразмеряване на вашите 3-бетове въз основа на ръката ви, опонента 

и дълбочината на стака 
 Общата тема на тази книга е експлоатация на тенденциите в играта на опонента с 

отчитане на особеностите на вашата ръка и непосредствената игрова ситуация, без да се 

притеснявате за балансирането и използването на стратегия, която не може да бъде 

експлоатирана. Ако вие играете така, че не можете да бъдете експлоатирани, тогава и вие няма 

да можете да експлоатирате опонента си. Тази аксиома е доста подходяща и за избора на 

размера на 3-бета. За максимизирането на очакваната стойност много е важно да променяте 

размерите на вашите 3-бетове спрямо конкретната ситуация, вместо винаги да играете с един и 

същ размер, когато сте готови да натиснете бутона за рирейз. 

1. Конкретната ви ръка има значение 

 Доколко добре се играе ръката ви постфлоп срещу граничните ръце от рода на J8o, Q9o 

и 75s? Срещу ръце от този тип стартовите ръце като АК и АТs извън позиция се играят доста 

посредствено: асото е доста очевидна част от диапазона ви за 3-бет, а в диапазона за кол на 

вашия 3-бет опонентът ви няма да има много аса, така че ръцете от диапазона на опонента ще 

се играят доста добре срещу Ах. Ръце, като KQ, KJ и високите чифтове се играят много по-добре 

с по-малки 3-бетове – по-често ще ви вярват на флопове с А-хай, ще доминирате над доста 

голяма част от диапазона за кол на опонента ви, и освен това, вие просто можете да направите 

така, че колът в позиция сам по себе си ще бъде по-малко печеливш за съперника ви. Въпреки 

че ние имаме предимство от качеството на ръката си, диапазоните ни изобщо не трябва да 

бъдат небалансирани. Можем да правим по-големи 3-

бетове със силни аса, 88-ТТ и с някои ръце за блъф, 

което означава, че имаме доста ръце, с които искаме 

да залагаме, наред с онези ръце, които предпочитаме 

да фолднем при 3-бет пуш, както и някои ръце, които 

могат да се играят както добре, така и зле на флопове с 

каквато и да е текстура. Същото е и с по-малките ни 3-

бетове: имаме някои ръце като KJo и KTs (плюс няколко за блъф), с които не ни се иска да 

залагаме много, но и големи чифтове, с които предоставяме на опонента си по-малко 

съотношение риск/печалба за 4-бет пуш. Вие можете да кажете, че в определени ситуации 

ставаме леко дисбалансирани, но нашите диапазони винаги ще съдържат и силни и слаби 

начални ръце, докато ние все още можем да се възползваме от качествата на ръката ни. 

2. Тенденциите в играта на опонента имат значение 

 Ако опонентът колва  много от 3-бетовете ви, опитайте се да увеличите размера на 

залога и вижте, какво ще се случи. Дори ако залагате над размера на пота с АКо и опонентът ви 

колва в позиция, имайки недостатъчна очаквана стойност, с ръка като Т7о, то често няма да е 

лошо да се провери, няма ли да колва и по-големи залози. Ние искаме да получаваме пари от 

опоненти, на които не им пука, колко ще плащат, точно толкова силно, колкото те искат да 

влагат тези пари; не се лепвайте за понятията относно стандартния размер на 3-бета. Това ни 

отвежда до още една важна тема от тази книга: не правете това, което е печелившо – правете 

това, което е най-печелившо. Ако опонентът ви е консервативен срещу агресията, то по-

малкият размер на 3-бета често ще работи по-добре, особено с ръцете за блъф, защото 

съотношението риск/печалба става още по-благоприятно. Когато държите стойностна ръка 

„Ние искаме да 

получаваме пари от 

опоненти, на които не им 

пука, колко ще плащат“ 
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срещу консервативен опонент, ви се иска, опонентът ви да е неадекватно-агресивен, което би 

било идеален вариант за вас, обаче оптималният размер на 3-бета както и преди не трябва да 

бъде по-голям от размера на пота. 

 Този съвет е доста общ, но след като започнете да вниквате по-дълбоко в спецификата, 

ще ви стане ясно, че всичко това не е толкова просто. Ако опонентът отваря с широк диапазон, 

но рядко прави 4-бет блъф (много разпространена стандартна особеност на повечето регове), 

то диапазонът му съдържа доста ръце, които ще фолдне срещу 3-бет. 

 Да вземем опонент, който рейзва 100% от ръцете си от бутона, и да предположим, че 

след вашия 3-бет до t150 той остава в играта със следния диапазон: 

 

 Със всеки две карти този 3-бет вече е за предпочитане пред фолда, дори ако на флопа 

ние всеки път ще играем чек/фолд! Тъй като е очевидно, че като цяло ще можем да получим 

още по-добри резултати, ясно се вижда, че нашата стойност се извлича не само от широките 3-

бетове срещу играчите с подобни тенденции, но и от неголеми размери на тези 3-бетове, 

особено с ръце за блъф срещу fit-or-fold играчи. 

 Съществува множество други особености, над които си заслужава да се замислим, и 

затова засега това е само начален повод за размишления. Това, колко често опонентът ще 

прави 4-бет, често оказва значително влияние върху оразмеряването на 3-бета, което ни 

отвежда към третата част от тази статия. 

3. Ефективният стак има значение 

Двата важни аспекта при разглеждането на размера на стака са: колко често опонентът ви ще 4-

бетва, и доколко добре ръката ви ще се играе постфлоп, дори ако направите flat-call. При по-

малки стакове (по-малки от 25ВВ), ръцете като аса са по-добри за пуш спрямо минрейз, вместо 

за не-ол-ин 3-бет. Обаче, всичко силно се променя, когато научавате, че опонентът е склонен 

към широки 4-бетове, а именно със слаби аса и едноцветни конектори, тъй като подозира, че 

вашият диапазон за 3-бет съдържа доста ръце за блъф. От този момента стойността от по-

малък от обичайното 3-бет с АК силно нараства, тъй като в отговор на вашия пуш опонентът 

може да фолдне А3о, обаче е готов да 4-бет-пушне срещу обичайния 3-бет. И все пак, ако това 
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не е вашият случай, то като цяло ще е грешка да се правят не-ол-ин 3-бетове при стакове под 

25ВВ с ръце Ах, и е много грешно да се използват малки размери на залози, което позволява на 

цяло множество средни ръце в позиция съвсем правилно да влизат в пота срещу вас. 

 Ако ви е необходимо да имате балансиран диапазон за 3-бет със стак под 25ВВ, то в 

зависимост от ситуацията, по-добре или да залагате с размера на пота, за да влезете ол-ин на 

флопа, или да изберете такъв размер, при който при необходимост ще можете да направите 

продължаващ залог/фолд на флопа. При по-дълбоки стакове размерът на вашия 3-бет в 

повечето случаи определя вариантите за 4-бет от опонентите ви – дали ще могат да 4-

бет/фолдват и доколко ще се чувстват комфортно да играят 4-бет пуш. И отново, ето защо 3-

бетът със 150 чипа може да проработи добре срещу отварящия рейз със 60 чипа от опонент, 

който отваря с широк диапазон от бутона – 4-бет блъф за вашия опонент в този случай може да 

бъде доста затруднителен, отчитайки съотношението риск/печалба, което му предоставяте, и 

особено, ако той не умее да прави не-ол-ин блъф  4-бетове. Много малка част от опонентите ви 

ще знаят, че могат да направят ри-рейз блъф с 290 чипа срещу такъв начин на игра, както и 

какви оптимални решения трябва да вземат постфлоп в случай на кол. 

3. Как да се приспособите към игра срещу играчи с висок процент на 3-

бет 
 Сега вече знаете как и кога да увеличавате честотата на вашите 3-бетове, 

отчитайки тенденциите в играта на опонента си. Освен това, хората често са 

любопитни за отговор на обратния въпрос – какво да правите, ако вие сте онзи рег, който 

често бива 3-бетван? Как да се приспособите? Представям ви основните моменти, върху 

които да се концентрирате.  

1. 4-бетвайте с по-широк диапазон. Убеден съм, че срещу 3-бет с размера на пота при стакове 

50ВВ влизането ол-ин с всеки малък чифт има най-добра очаквана стойност, но това може да се 

разшири до 75ВВ, ако сте изправени срещу опонент, който 3-бетва често. Също така и 

едноцветните ръце Ах би трябвало да се пушват. Дали ще разширите диапазона си 4-бет блъф 

или не, зависи от качествата на опонента ви – повечето маниаци, които 3-бетват с широк 

диапазон, ще влизат ол-ин също с доста широк диапазон и да се опитвате да правите 4-бет 

блъф срещу тях може да бъде голяма грешка. Разберете, че когато пушвате с А5s или с 33, вие в 

същност не блъфирате. От време на време ще получавате фолдове от по-добри ръце, но по-

голямата част от очаквания ви дял ще идва от факта, че вашата ръка е по-силна отколкото 

диапазонът за 3-бет на опонента ви. Технически погледнато, вие карате да се фолдне ръка като 

Т8s, която има достатъчен очакван дял за кол спрямо конкретната ви ръка, но истината е, че 

ръката ви е доста силна спрямо такъв диапазон за 3-бет. Срещу добри, мислещи регове, които 

продължават да рейзват от t60 до t150 всяка ръка при стакове 40 – 50 ВВ, много е важно да 

развиете диапазона си за 4-бет блъф. Особено, ако опонентът ви вижда като консервативен 

играч (което се случва може би защото той самият използва такава стратегия), то вероятно той 

ще започне да дава по-голям кредит на доверие на вашите 4-бетове. 

2. Експериментирайте с лимпове. Срещу често 3-бетващи опоненти, особено при игра с малък 

стак, аз често съветвам по-често да се лимпва с ръце, които добре удрят флопа, но не са 

достатъчно силни за кол на 3-бет пуш. Същата концепция може да бъде приложена при игра с 

по-дълбоки стакове. Помислете за онези ръце, които не са достатъчно силни за да се колне 3-
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бет с размера на пота: T7o, J8o, Q8o, K8o, Q6s и т.н. Тези ръце работят великолепно в диапазона 

за лимп, първо защото те са достатъчно силни за кол на 3х рейз, ако опонентът ви агресивно 

атакува лимпове, и всичките те се играят много добре в лимпнати потове. Наличие на 

посредствен диапазон за лимп ви дава много по-висок процент от монстър-ръце в отварящия 

ви диапазон, и ако вашият опонент пропусне да се настрои към това, то вие ще направите 

купища пари от това, че неговият диапазон за 3-бет е твърде широк спрямо вашия отварящ 

диапазон. Освен това, с отиграване на подобни посредствени ръце в позиция чрез лимп ще 

имате доста положителна очаквана стойност, значително по-добра отколкото от 

минрейз/фолд. 

3. Сериозно обмисляйте хода на играта. Особено при игра срещу мислещи регове, които могат 

да бъдат доста прозрачни, експлоатиране на небалансирани тенденции в нагаждането им към 

хода на играта може да бъде доста печелившо. Аз имам голяма извадка от ръце на един 

опонент, който широко 3-бетва, но може да бъде доста предвидим в хода на играта – ако той 

не е 3-бетвал в 5 от 10-те възможни случая, има голяма вероятност да блъфира, а ако той току 

що е 3-бетнал или направил някакъв чуден „муув“ в предната ръка и е спечелил пота, то той 

рядко ще 3-бетва широко точно след това.  Мнозина регове са като този, те се опитват да 

поспрат с 3-бетовете си заради усещането, че третият 3-бет от четирите възможни ще бъде 

третиран като слабост, и че опонентът му изведнъж ще полудее с агресията си. Това означава, 

че вие можете в същност да играете по-агресивно срещу първия 3-бет, идващ от рег, който през 

предишната ви история на игра с него е 3-бетвал доста по-често. Но трябва да сте по-

консервативни спрямо 3-бет, който се случва в подозрителен момент. Разбира се, вие можете 

да се „левелвате“ цял ден с подобни анализи, но повечето регове все пак си остават на второто 

ниво на мислене. Дори ако се предположи, че това не важи за всеки рег, определено може да 

се каже, че вие можете да правите купища пари чрез намиране на небалансирани честоти по 

отношение на това, как опонентът ви реагира в хода на играта. 

4. Убедете се, че на флопа вие не винаги играете fit-or-fold. Колкото е по-широк диапазонът за 

3-бет на вашия опонент, толкова по-голям процент от този диапазон ще бъде „въздух“ на 

флопа. Особено, ако вие имате  имидж на нит, а вашият опонент не е колинг стейшън, трябва 

да се възползвате от факта, че когато колвате 3-бета му с 89s, а на флопа се появяват J72, то 

вероятността опонентът ви да държи овър пеър и да има в диапазона си Jx ще бъде далеч по-

ниска, отколкото ако той бе 3-бетвал с тайт диапазон. Намирайте ситуации за борба за потове, 

особено когато умеете убедително да презентирате ръце и имате тайт имидж, който опонентът 

ви е способен да забележи. 

5. Помнете, че диапазонът на опонента за flat call е също жизнено важен. Дали би трябвало 

да фолдвате повечето от слабите си ръце префлоп от бутона или не би трябвало, зависи от 

това, колко ръце играе опонентът ви извън позиция, а не само от това, колко често той ри-

рейзва. Той може да 3-бетва 40%, но ако той никога не колва, все още ще бъде правилно да 

рейзвате този маниак дори и с 23о. Колкото е по-високо VPIP на големия блинд, толкова по-

често трябва да ви спохожда мисълта за фолд с траш-ръце.  

6. Фокусирайте се върху структурата на диапазона му за 3-бет, а не само върху честотата му. 

Ако опонентът ви има поляризиран диапазон за 3-бет (силни ръце и немалко по-слаби), то това 

е страхотна рецепта за правене на малки 4-бет блъфове. Освен това, структурата на диапазона 
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за 3-бет ви дава добра информация за това, как да играете в потове, в които той само колва 

извън позиция, вместо да ви ри-рейзва. Ако той наистина 3-бетва за стойност с широк 

диапазон, би трябвало да му вярвате по-малко, когато той само колва на бордове А/К-хай, и 

трябва да сте подготвени за 3-бет блъф на флопа, когато той чек/рейзва. Тази концепция, както 

забелязах, учениците ми разбират много добре на теория, но много зле я прилагат по време на 

игра. Понякога, най-важното нещо, което научавате от гледане на определени ръце в един 

диапазон е, че тези ръце ги НЯМА в друг диапазон. Ето един ярък пример: хората обикновено 

невероятно зле променят диапазона си за С-бет срещу опоненти, които често донкват за 

стойност. Заради тази честота (на донк-бетове), много ръце, които биха продължили срещу 

продължаващия залог вече не са в диапазона за чек на големия блинд и е правилно тук да С-

бетвате с много широк рейндж дори на бордове с опасна текстура. 

 

Може да бъде разочароващо да се играе срещу много агресивни опоненти, особено ако ви се 

струва, че не ви идват добри карти. Пътят за максимизиране на очакваната ви стойност е 

фокусиране върху честотите на вашия опонент и реагиране на структурата на диапазоните му. 

Накарайте опонента си или да прави големи грешки или да се нагажда към промените във 

вашата игра и разберете – силата на ръцете ви драматично се променя, когато опонентът ви 

има нетипично слаби диапазони. Бъдете с една крачка пред него и той ще бъде този, на когото 

ще му се стъжни живота. 

4. Как и кога да правим леки чек/рейзове на флопа 
Статията за леките 3-бетове подчерта 4 основни фактора: 

1. Диапазонът за отварящ рейз на опонента ви. 

2. Колко е лууз/агресивен опонентът ви префлоп и постфлоп. 

3. Качествата на вашата ръка. 

4. Вашият предполагаем диапазон за 3-бет и готовността на опонента ви за 

адаптиране (в хода на играта) 

Откриване на аналогии между фундаментално подобни решения в покера, които имат 

място в различни ситуации (контексти) може значително да ви помогне в превръщането ви в 

напреднал играч. Често чувам от учениците си едно „А-ха!“, когато им описвам колко са 
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подобни процесите на мислене дали да 3-бетнем леко префлоп, или да чек/рейзнем леко на 

флопа. Колкото по-широко отваря опонентът ви префлоп, толкова е по-нисък процентът от 

ръце, с които той може да продължи да залага за стойност на флопа независимо от текстурата 

му. Ако вашият опонент колва чек/рейзовете лууз и обича да ви се противопоставя, то това 

намалява очакваната стойност от чек/рейза като блъф, точно както лууз-играта намалява 

очакваната ви стойност от лекото 3-бетване префлоп. Ако вие чек/рейзвате с ръка, която има 

някакъв допълнителен потенциал в очаквания дял, или държите блокер за възможна ръка, с 

която вашият опонент може да продължи, то това повишава очакваната стойност на този ход. 

Четвърто, ако сте чек/рейзнали на няколко флопове, по-добре се подгответе вашият опонент 

да коригира диапазоните си и/или да започне да ви се противопоставя, ако вие отново 

проявите агресия на сух борд. В това отношение, взимане на решение дали да се правят леки 

чек/рейзове е практически идентично на взимане на решение дали да се правят леки 3-бетове. 

Обаче, стигането до флопа донякъде усложнява ситуацията и добавя още два фактора за 

тежки размишления: 

5. Диапазонът на опонента за продължаващ залог 

6. Текстурата на флопа. 

Колкото по-често опонентът ви С-бетва, толкова по-добре ще бъде да направите чек/рейз. 

Освен това, някои опоненти обичат да чекват бихайнд със средни, ниски чифтове или с асо-хай 

– това означава, че диапазонът им за продължаващ залог има дори по-висок процент слаби 

ръце („въздух“ ръце), което добавя допълнителна привлекателност към игра с малък чек/рейз. 

Нещо повече, обърнете специално внимание върху опоненти, които обичат да правят различно 

оразмеряване на продължаващите си залози на различни типове бордове – например, залагат 

повече на бордове с много дроус, когато имат готова ръка – тъй като това може да бъде от 

голяма помощ при взимане на решение дали диапазонът за продължаващ залог е достатъчно 

слаб, за да се направи лек чек/рейз. 

Текстурата на флопа е друг важен елемент. На борд JT9 с флъш-дроу повечето опоненти не 

само са склонни да С-бетват по-рядко със слаба ръка, но и ще удрят нещо на този флоп по-

често, отколкото на по-сухи бордове. За това, чек/рейзване с ръка без допълнителен очакван 

дял ще бъде просто самоубийство срещу повечето опоненти. Текстурата на флопа също така 

определя, какво можете да репрезентирате, когато сте извън позиция. В по-напреднали игри 

със стакове 12 – 18 ВВ чек/рейзът на сухи бордове с вале-хай/десетка-хай може да бъде много 

печеливш, защото мислещите опоненти обикновено правят продължаващите залози на такива 

флопове с достатъчно широк диапазон и когато вие чек/рейзвате, то лесно можете да 

репрезентирате ръце-конектори от рода на Jx/Tx, които са приоритетни ръце за кол при такива 

стакове. 

По отношение на размера, срещу повечето опоненти на повечето бордовете размерът на 

вашия чек/рейз не трябва да бъде прекалено голям. Леко чек/рейзване ви дава предимство, 

изхождайки от факта, че опонентът ви има много „боклук“ в диапазона си за продължаващия 

залог, а обикновен рейз от t80 до t200, например, обикновено върши работа.  В глава 

„Допълнения“ има статия, в която се говори за теория на ъндърбетинг (underbetting) – когато я 
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четете, замислете се, как тази теория би могла да се приложи към оразмеряването на 

чек/рейзове на сухи бордове. 

 

На много начинаещи и средни играчи използването на леки чек/рейзове не им се отдава 

лесно, когато се опитват да го правят, защото при колването на залога се създават множество 

сложни, нестандартни ситуации на следващите улици и като цяло това може да се окаже доста 

рисковано. Обаче, фокусирайте се върху очакваната стойност, а не върху предубеждения 

относно риска. В действителност, много по-рисковано е да се опитвате да спечелите колкото 

може повече пари и същевременно да сте пасивни в +EV ситуации и много лесно можете да се 

сблъскате със значително по-голямо влияние на вариацията върху профита ви, ако упорито се 

отказвате да блъфирате. Разбира се, има и няколко сложни въпроса, които възникват в 

последствие: Какво да правя, ако съм блъфирал, а след това на търна ударих среден чифт? 

Какво да правя, ако все още нямам нищо (въздух) и не съм сигурен, дали е необходимо да 

продължа да блъфирам? Излишно вкарване на чипове в пота извън позиция без ръка кара 

повечето развиващи се играчи да се чувстват дискомфортно. Обаче, ако условията са 

подходящи, лекото чек/рейзване на флопа е крайно необходимо за максимизиране на вашите 

печалби, и колкото по-често ще се сблъсквате с такива ситуации, толкова по-малко 

притеснения ще имате с тях. 

5. Основи на барелване 
 Барелване, термин за залагане на много улици (по-често като блъф), е едно от най-

силните оръжия, което притежавате в арсенала си като играч на HUSNG. 

 За да разберете защо, помислете за ситуацията от друга перспектива: Когато на флопа 

правите чек/кол без да имате рийдове, какво представлява вашият диапазон? Ще ви бъде ли 

забавно с този диапазон да се сблъскате със стабилни залози на търна и ривъра? Когато 

играете срещу добри, агресивни опоненти, ще усещате ли лекота в оптимизиране на 

диапазоните си и избора на блъфовете, или постоянно ще се чувствате, че играете, чудейки се, 

дали да направите скъп кол или да играете за стойност? Ако сте като повечето хора, включвам 

тук и себе си, едва ли ще ви харесва да играете срещу такива опоненти. Заради това, много е 
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полезно да научите, как да барелвате вие и да станете такъв играч, срещу който опонентът ви 

не би искал да се изправи. 

 Нека да започнем от прост пример, отново от гледната точка на ловеца на блъфовете. 

Вие държите J7s и колвате минрейз извън позиция. Опонентът ви играе от бутона с доста 

широк диапазон – около 80% или нещо такова. Флопът е AJ6 без флъш-дроу. Играта ви 

изглежда лесна, и е така, само чек/кол почти винаги ще бъде най-добрият ви ход. Търнът е 2-ка 

от друга боя. Вие чеквате, а опонентът ви изстрелва залог с размер 70% от пота. 

 Изненадващо опонентът ви не репрезентира нищо стойностно, което е по-лошо от 

вашата ръка. Също така в неговия диапазон няма никакви дроус, освен  гътшотове 54/43/53, 

някои от които дори той не би играл префлоп. В същност, или опонентът ви най-хладнокръвно 

блъфира, или ръката му е по-добра от вашата. По тази причина някои от играчите биха избрали 

фолд тук. Другите пък, упорито биха се опитвали да видят следващата улица, но изправяйки се 

пред залог на ривъра  при отсъствие на рийдове, щяха да се откажат от ръката си. Доста е 

сложно да поставите опонента си на блъф, когато той има доста стойностни ръце в диапазона 

си. 

 Реалността е такава, че ние трябва да използваме ситуация така, сякаш ние сме на 

бутона в тази ръка. Отчитайки 100% честота на С-бет на този флоп, J7s  е назад в ръката само в 

26% от случаите след като 2-та дойде на търна, и повечето от опонентите ще се откажат при 

следващата проява на агресия. Без рийдове аз обикновено ще играя кол префлоп и при стакове 

от 50 ВВ диапазонът ми за чек/кол на флопа ще изглежда приблизително така: 

 

 Вероятно в действителност, той дори ще е още по-широк, тъй  като аз обичам да играя 

повече отколкото тук ръце като 6х от различни бои, но тук малко стесних диапазона така, че 

моята нестандартна честота на игра извън позиция да не се разминава със същността на тази 

статия. Забележете, че този диапазон е доста слаб и е „капнат“, което означава, че в него няма 

никакви супер ръце. В същност, най-силната ръка е асо с посредствен кикър (по-добрите аса аз 

по всяка вероятност ще 3-бетна префлоп и чек/рейзна на флопа), и дори с такава ръка няма да 

сте много доволни, ако опонентът ви изстреля три барела с добър размер на залога – и отново, 

срещу повечето опоненти вие тук не биете нищо, освен чист блъф. 
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 Честотата да имам асо на този флоп е много ниска, а тъй като цялата останала част от 

диапазона с голяма вероятност ще се предаде срещу агресия на трите улици без да има 

рийдове, то аз съм просто удобна мишена за експлоатиране. Слабите аса също се фолдват 

понякога: Какво в същност биете след като се изправите срещу подобни силни залози на този 

борд освен тотален блъф? 

 Тази реалност означава, че вие трябва да се възползвате от ситуацията и да барелвате с 

висока честота докато не ви хвана. Едно 

добро двойно или тройно барелване 

означава отчитане на 3 основни фактора: 

Как опонентът възприема вашия диапазон, 

как опонентът възприема собствения си 

диапазон и действителният диапазон на 

опонента ви. 

 Първият аспект е, дали опонентът ви изобщо мисли нещо за вашия диапазон. Много от 

играещи за забавление опоненти ще мислят само за силата на собствената си ръка, решавайки 

дали да продължат („Дали чифт валета е достатъчно добра ръка, за да колна на този търн?“), и 

макар че те се замислят, какво бихте могли да имате, това е много по-различен процес на 

мислене, отколкото онзи, 

който би имал един по-

напреднал играч.  

 Ако опонентът ви е 

способен да осъзнае, че вие 

само тотално блъфирате или 

имате по-добра ръка от негова, 

то барелването на сухи 

бордове става все по-

привлекателно. Ако опонентът 

ви е способен да осъзнае, че 

имате широк диапазон на 

флопа и продължавате да се 

борите с този широк диапазон 

на търна, тогава барелването става по-малко оптимално. Обаче, дори опонентите, които 

мислят на много високо ниво, не знаят вашите честоти, докато вие самите не ги разкриете. 

Първокласните играчи правят това, което проповядвам в тази книга: Играем срещу това, което 

хората правят като цяло, докато не открием тенденциите на конкретен опонент. Повечето хора 

рядко барелват на бордове от този тип при липса на някакъв допълнителен очакван дял. 

Можете да бъдете уверени, че добри опоненти, с които играете, ще се възползват от това и ще 

правят ХИРО-фолдове. Това ще бъдат добри фолдове срещу повечето опоненти (обща 

популация), но те ще станат лоши фолдове срещу вашите игрови тенденции. По този начин вие 

често ще имате предимство, когато барелвате като блъф. 

 Започнете да мислите за повече ситуации, където диапазонът на опонента ви е 

„капнат“, а вашият диапазон съдържа множество много силни ръце. Ако пропуснете да се 

„Ако не успете да се възползвате 

от тази благоприятна ситуация, 

когато имате „въздух“, то 

пропускате множество +EV 

ситуации“ 
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възползвате от тази много благоприятна ситуация когато имате „въздух“, то ще изпуснете 

множество +EV ситуации. 

6. Диапазони без рийдове: игра от големия блинд със стак 20 ВВ срещу 

неизвестен опонент 
 Когато не знаем, какви са честотите на опонентите ни (т.е. колко често опонентите ни 

използват едни или други действия), ние максимизираме очакваната ни стойност чрез игра 

срещу обобщени честоти на опонентите ни, което аз обичам да наричам „популационни 

тенденции“. Разбира се, понякога ще бъдем твърде агресивни, а понякога – недостатъчно 

агресивни, но това е неизбежно независимо от това, каква стратегия използваме без да имаме 

някаква информация. Най-много пари печелите чрез игра срещу популационни тенденции и 

след това, използвайки доброто Бейсово мислене, започвате да виждате, какво в същност 

прави вашия опонент. 

 В тази статия нека да разгледаме един специфичен пример: Какво се прави със стак 20 

ВВ от големия блинд при отсъствие на рийдове. Помнете, че ние в действителност никога няма 

да бъдем без никакви рийдове, тъй като имаме определена информация дори преди да бъде 

раздадена първата ръка. Има различни шеги относно националността на опонента ви и колко 

глупав никнейм той си избрал, но аз по-скоро имам предвид, че след като никога преди не сте 

виждали този никнейм и нямате никаква информация за него – това в същност е рийд, който 

би трябвало да се отбележи. Неизвестните опоненти са най-често хора, играещи за забавление, 

и ние съответно би трябвало малко да намалим нашите очаквания. Убеден съм, че 

неизвестните опоненти като цяло отварят с рейзове по-рядко, отколкото познатите играчи, 

приблизително между 50-60% от ръцете и лимпват някои други. Да пресметнем: нека 

отварящият диапазон да е 55% (по-точно, топ 55% от ProPokerTools’ – той е по-подходящ, 

отколкото топ 55% от PokerStove). Ако ние влизаме ол-ин, ще приемем, че диапазонът за кол на 

нашия опонент се състои от всички чифтове, А5о+, A3s+, KTo+, K9s+ и  QTs+. Това включва някои 

гранични ръце, но нищо граничещо с лудост, и отразява идеята, че понякога ще получаваме 

случайни леки колове от подобен тип опонент, но това няма да се случва много често.  

 Ето ви една таблица за очакваната стойност от влизане ол-ин срещу минрейз от големия 

блинд, съставена въз основа на описаните условия. За онези, които не са запознати с таблици 

от този вид: всичките чифтове са разположени по диагонал отгоре надолу, ръцете от една боя 

са над линията за чифтове, а ръцете от различни бои са под нея. Очакваната стойност е 

изчислена от началото на ръката – т.е. ако ние влизаме ол-ин с А3s с ефективен стак 20 ВВ, 

таблицата казва, че средно ние би трябвало да очакваме към края на ръката да останем с 20 

ВВ: 0EV. Забележете, че ако бяхме фолднали, щяхме да останем с 19ВВ, така че пушът очевидно 

е по-добър от фолда. Ако бяхме само колнали, трудно е да се каже, каква е очакваната ни 

стойност, но базирайки се върху моите резултати от колване с различни ръце, предричам, че 

колът щеше да има по-лоша очаквана стойност от 0EV от началото на ръката. А3s е ръка, която 

се играе слабо чрез не-ол-ин 3-бет, позволявайки на опонента да колне в позиция с ръце, които 

имат много добър очакван дял спрямо нея (А3s). Следователно смятам 3-бет пуш за най-

добрата опция и квадратчето е оцветено в зелено. 
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При традиционен поглед върху 3-бет пушове (дали те са по-добри от фолдове?) 35% от 

ръцете почти отговарят на изискванията, имайки очакваната стойност равна или по-добра от      

-1.0ВВ от началото на ръката. Обаче, внимавайте с това: Дори ако ол-ин с J8s има +EV спрямо 

този отварящ диапазон или диапазон за кол в сравнение с фолда, това сравнение е доста 

глупаво – ние никога не фолдваме J8s при минрейз с тази дълбочина на стакове. Ето защо 

мисля, че е по-добре да направим справка относно очакваната стойност от началото на ръката 

и НЕ-фолдване, тъй като това ни напомня, че пушването трябва да бъде по-добро от всички 

други опции, за да максимизираме очакваната ни стойност. 

 През цялото време на игра с [Q8s, Q7s, J9s, J7s, T9s, T8s, T7s, 98s, 97s, 87s] – поредица от 

ръце като J8s, аз имам 0EV от флат кол от началото на ръката. Това е очаквана стойност, по-

добра с цял 1 ВВ, отколкото при фолда и много по-добра, отколкото очакваната стойност, 

показана в таблицата за пуш, която е между -0.5ВВ и -1.0ВВ от началото на ръката за тази 

поредица от ръце. Ето защо всичките тези ръце трябва да бъдат флат-колнати срещу 

неизвестен опонент без рийдове при стакове от 20ВВ, а не да се пушват. 

 Ако стесните диапазона си до ръцете, с които действително си заслужава да се 3-бетва, 

то това ще са приблизително 19.5% от ръцете. Тъй като опонентът ви ще опън-фолдва по-често 

когато имате силна ръка заради премахването на карти, действителният процент на 3-бета ще 

бъде дори по-нисък. 

 Независимо от посредствената очаквана стойност от пуша, ръцете като KQ, KJ, KTs и QJs 

се играят много добре в 3-бетнати потове и донасят тонове екуити от 3-бетове с размера на 

пота и предизвикват колове от множество доминирани ръце или ръце с две по-ниски карти, 

срещу които ние можем да играем много добре на флопа. Аз препоръчвам 3-бет/кол с тези 

ръце без рийдове и бет/кол на множество флопове, когато са ви платили. Наред с тези ръце 

можете да играете по този начин и високите чифтове, с които също искате да получите кол с по-

широк диапазон. 

 3-бет блъфиране без влизане ол-ин и при отсъствие на информация е друга история и 

бих искал да предположа, че това действие води до най-добрата очаквана стойност за ръце 

като J3s (без рийдове). Обаче, математически е много ясно, че е пълна глупост да се пушва с 

такъв тип ръце без ясни доказателства, че има голяма вероятност опонентът ви да отваря с 
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широк диапазон, освен ако сте несъгласни с първоначалните ми предположения и смятате, че 

неизвестният опонент отваря по-широко или колва по-тайт. След като вярвате, че опонентът ви 

отваря по-широко, математиката се променя драстично. 

 

7. Очаквана стойност при пуш със стак 20ВВ срещу опонент, който 

отваря често от бутона 
 Влиянието на промените в диапазона за отварящия рейз на опонента ви върху 

оптималната ви игра от големия блинд е драстично. В предишната статия ние говорихме 

за игра срещу опонент, който рейзва 55% от ръцете си когато е на бутона. Нека да 

променим този процент на 70%. Това са само 15% разлика, но когато на първо място 

търсим тънки предимства, тази разлика става доста съществена. 

 По-надолу ще видите EV-таблица за пуш с 20ВВ срещу опонент, който отваря с минрейз 

със 70% от ръцете си. Ще използваме същият диапазон за кол, както и предния път: всеки чифт, 

А5о+, A3s+, KTo+, K9s+, QTs+. И отново, таблицата използва очакваната стойност от началото на 

ръката като отправна точка. Каквото и да е по-добро от -1.0ВВ е по-добро от фолда. В тази 

таблица давам моите препоръки какво да се прави, а всички отигравания са разделени на 

зони: зеленият цвят е по-добро от 0EV, жълтият – между 0EV и -1.0ВВ, червеният – по-лошо от -

1.0ВВ. Нека хвърлим един поглед: 
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 Сега, очакваната стойност от влизане ол-ин е по-добра отколкото при фолда с почти 

всеки две карти от една боя и множество маргинални ръце от различни бои, дори траш-ръка 

като 54о. Всеки път, когато опонентът ви рейз/фолдва, той ви дава 10% от стака си. Колкото по-

често опонентът ви рейз/фолдва, толкова е 

по-добре да се играе много агресивно от 

големия блинд. Обаче, разгледайте 

информацията, представена в миналата 

статия: Откакто играя, с ръцете [Q8s, Q7s, J9s, 

J8s, J7s, T9s, T8s, T7s, 98s, 97s, 87s] – поредица 

от рода на J8s, аз съм с 0EV от началото на ръката след като я флат-колна. По всяка вероятност 

вашата очаквана стойност от флатването (не мога да измисля друг термин) с J8s дори е по-

добра, когато опонентът ви играе множество слаби ръце от малкия блинд. Като се има предвид 

това, че дори нашата таблица посочва, че J8s има очаквана стойност -0.1ВВ, което е с 0.9ВВ по-

добро от фолдването, може да още по-добре само да колнем от големия блинд. 

 Означава ли това, че гореказаното заключение е истина и ние би трябвало да 

поддържаме сравнително тайт диапазон за 3-бет пуш? Съвсем не. Разгледайте ръцете като Q2s, 

Q3s, J2s, J3s, J4s, T3s, T4s и 63s. Всичките те имат очаквана стойност при пуш с поне 0.3ВВ по-

добра от фолда и всичките те са посредствени ръце, които вие вероятно винаги хвърляте при 

такава дълбочина на стакове срещу този опонент, защото те  се играят слабо постфлоп след 

като сте само колнали извън позиция. Това е грешка. Много често тези ръце са добри за 3-

бетове: както за ол-ин пушове, така и за не-ол-ин 3-бет блъфове. 

 Таблицата става още по-драстична, когато опонентът ви започне да рейзва с близо 100% 

от бутона. Има силен теоретичен аргумент, че рейзването със 100% от ръцете от малкия блинд 

не е оптимално балансирано и си заслужава да се помисли върху това. Ако бутонът се 

ангажира да рейзва 100% всеки път, това по същество означава, че бутонът залага 2ВВ още 

преди началото на ръката, големия блинд поставя 1ВВ и е негов ред да действа. Това е много 

подобно на игра при дълбочина на стакове 10ВВ и при двамата играчи и обърната структура на 

позициите. Големият блинд само колва и автоматично вижда флопа, когато това е изгодно, 

като се има предвид че традиционно при дълбочина на стака от 10ВВ малкия блинд трябва 

„Понякога на хората им е трудно 

да разберат, че не влизането ол-

ин с J2s за 20ВВ може да бъде 

отвратително лоша игра“ 
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само да лимпне и да се надява, че големия блинд няма да рейзне. Вярно е, че има няколко 

възражения – във всички случаи Наш не ни дава +EV-решения от малкия блинд при дълбочина 

на стака от 10ВВ и по-голямата част от предполагаемата положителна очакваната стойност за 

малкия блинд идва от възможността да направи минрейз или лимп и да играе за пота в 

позиция. Поговорете за това с вашите покер-приятели и вижте до какви заключения ще 

стигнете: Възможно ли е 100%-тов отварящ минрейз от малкия блинд със стакове 20ВВ да бъде 

ОТИ? Ако не е, то при каква дълбочина на стакове той ще стане ОТИ и дали ще стане изобщо? 

 Независимо от това, пушване с почти всеки две карти става по-добро от фолда срещу 

100% минрейзър с този диапазон за кол. Очакваната стойност от пуш с J8s съставлява +0.5ВВ от 

началото на ръката, и със сигурност е по-добра, отколкото от флат-кол. Очакваната стойност от 

пуш с J2s сега е +0.1ВВ от началото на ръката, което означава, че ако вие я фолднете префлоп 

срещу този опонент, то това ще бъде по-лошо с 1.1ВВ отколкото при пуш. За сравнение, това е 

като да фолднеш J9s срещу минрейз от непознат опонент – голяма грешка (огромен лийк). За 

хората понякога е трудно да разберат, че не-влизането ол-ин с J2s за 20ВВ може да бъде 

отвратително лоша игра, но при дадени условия това е точно така. Всеки път когато се 

двоумите дали да направите 3-бет с маргинална ръка, или да не го правите и дори не си 

правите труда да помислите за отварящия диапазон на опонента си, вие губите пари. 

 Обаче, да се правят пресмятания в реално време (по време на игра) никак не е лесно. 

Невинаги ще можете точно да определите диапазона за отварящия рейз на опонента си, дали 

този диапазон ще съдържа всичките му силни ръце, как опонентът е започнал да се нагажда 

към вас, какъв е диапазонът му за кол и други подобни фактори. Целта на тази статия  не е в 

това да погледнете числото на ХЪДа за отварящ диапазон и да започнете да взимате 

механични решения, базирани върху таблиците с очакваните стойности. Някои от най-добрите 

HUSNG играчи идея си нямат каква е очакваната стойност от влизането ол-ин с J4s срещу 

опонент, който отваря със 70%, но, разбира се, те са много добри в усещането на динамиката 

на играта и използват интуицията си за да преценят очакваната стойност въз основа на играта, а 

не въз основа на поредицата от числа. 

 Разбирането на това, как се променя очакваната стойност от 3-бета спрямо различни 

отварящи диапазони не дава цялостна картина на игра извън позиция, но ви пази от правене на 

значителни грешки отново и отново в общи ситуации. Не се връщайте към статични стратегии и 

концепции дали определена ръка е „достатъчно добра, за да играя за всичките си чипове с 

нея“ при дадена дълбочина на стака. Винаги трябва да взимате под внимание, какво прави 

опонентът ви. Именно така ще можете да имате предимство над опонента си при игра на 

хипертурбота. 

8. Оптимално VPIP извън позиция 
 Изиграх близо 1 милион ръце в он-лайн покера за цялата си кариера. Има много 

предимства в това да имаш толкова голям опит, но едно от най-пренебрегваните е, че 

можеш да имаш значителна по размер извадка за преглед на това, как си играл в 

множество различни ситуации. 

 Не сте сигурни, дали печелите пари чрез отиграване на определени ръце по определен 

начин? Вижте това! Един скорошен дебат в един покер-форум приключи много бързо, когато 
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един от учениците ми сподели за постигане на определена очаквана стойност чрез лимпване в 

нестандартни ситуации. Аз отговорих, че при задоволителен размер на извадката ми моята 

очаквана стойност в същите ситуации е с почти цял голям блинд по-добра. Чувайки това, той 

бързо отстъпи и призна, че неговото изказване вероятно е некоректно и завърши казвайки, че 

подобни анализи трябва да се правят по-често. Една голяма проверка, че не сте се изгубили в 

теоретичната джунгла са действителните резултати от вашата игра: Доказателството е в 

пудинга, както се казва (без опиташ няма да разбереш). Ако можете да покажете, коя стратегия 

прави повече пари, можете и да приложите тази, която е най-подходящата. Прибягнах до 

статистиките си, за да отговоря на някои въпроси относно собствената ми игра  - това е 

безценен инструмент в подобряването на играта. 

 След лек даунсуинг аз изведнъж се притесних, че бях играл твърде много ръце извън 

позиция (става въпрос за „хиперки“). Колвайки с тези маргинални ръце от рода на 84s, 96o, K5o, 

дали печелих пари или ги губех при стакове 20-25ВВ? Направих НЕМ-заявка за диапазона, 

показан в картинката по-надолу за тази дълбочина на стакове, когато съм изправен пред 

минрейз, и това са моите резултати: 

 

 - $24,000 по EV! Еха! Помнете, обаче, че ние винаги сравняваме спрямо най-добрата 

следваща опция – ако мислим, че следващата най-добра опция е да не играем тези ръце, 

очакваната стойност от фолда е -1.00ВВ от началото на ръката всеки път, когато това се случва. 

Това е също като -100ВВ на 100 ръце. А както можем да видим от статистиките, моята очаквана 

стойност от колване е далеч по-добра от това – около -59ВВ на 100 ръце. По този начин като 

цяло фолдването на една от тези ръце е с около 0.4ВВ е по-лошо отколкото колване, а това са 

над 2079 ръце. Ако бях ги фолднал всичките, щях да бъда с около 850ВВ по-беден! Това е около 

38 бай-ина по EV, изхвърлени от желание да не играя за потове с маргинални ръце извън 

позиция. Със сигурност очакваната стойност е подпомогната от включването на някои по-силни 

ръце – възможно вие никога не фолдвате 76s. Но дори ако изхвърлите някои от по-добрите 
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ръце от този диапазон, колването все още е значително по-добро решение, отколкото 

фолдването. 

 В действителност, аз включих всичките си статистики. Показвам EV-adjusted, и сега ви е 

известно, че резултатите не са повлияни от късмета при влизане ол-ин. По-важно е, обаче, това, 

че показвам и другите си статистики, които изглеждат доста банално. Съществува мит, че ако 

играете тези видове ръце, трябва да бъдете мистър Ол-Стар постфлоп (нещо като ясновидец), 

чек-рейзвайки много и карайки опонента си да фолдне най-добрата ръка. В действителност, 

играта ми на флопа беше доста прозаична. Чек/фолдвайки в повече от половината случаи с 

нисък процент на чек/рейз, който проработваше  в около 31% от случаите. Това означава, че 

през повечето време аз колвах и губех постфлоп. Може да ви се стори, че по този начин аз само 

подарявах чиповете си на опонента и би трябвало да се придържам до по-силните начални 

ръце префлоп. 

 Проблемът е, че математически това наистина не излиза. Нормално е да се губят тези 

потове. Нормално е, че ние стигаме до шоудаун само в ¼ част от случаите и печелим пота само 

в половината от тях. Намиране на добри ситуации за блъф на търна когато флопът е чекнат и 

други ситуации за разумна борба наред с очаквания дял, когато ударим, е достатъчно при игра 

с тези ръце. 

 Това не е като да кажеш не трябва да чек/рейзваш на блъф или да вкарваш опонента си 

в сложни ситуации – мисля си, че можете да постигнете дори по-добри резултати от моите чрез 

по-добра игра постфлоп, отколкото при моята игра на автопилот на 5 маси, което вероятно 

характеризира много от тези ръце. Аз смятам, че твърдението, че трябва да бъдеш Постфлоп 

Герой за да играеш 60% от ръцете е погрешно. 

 Мисля, че отначало в един хипер турбо турнир при отсъствие на информация по-добре 

е да се играят около 55-60% от ръцете, когато сте изправени срещу минрейз, нещо от рода на: 
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 Можете да не се съгласите с това и да поспорите за по-малко колове и/или за малко 

повече фолдове. Обаче, аз съм загрижен повече за общото усещане на граничните ситуации. В 

стратегически публикации често виждам хора, казващи че те биха фолднали Q7o срещу 

минрейз, или К5о, или 74s, или Q4s, или J7o, или 95s. Мисля, че всичко това са съществени 

грешки. 

 Това заключение не е само за късен етап на игра. Отначало в един турбо или с 

нормална скорост турнир срещу минрейз не трябва да играете по-малко от 50% от ръцете. Тук е 

моята статистика за същия диапазон при стакове 20-48ВВ: 

 

 Резултатите са дори по-добри от предния пример и е повече от очевидно, че тези ръце 

би трябвало да се играят. И отново, в постфлоп игра няма нищо феноменално – статистиката ми 

изглежда напълно скучна. Губейки $62,000 по EV в тези ситуации, бих загубил още $60,000 от 

това, че не ги играя. Да обобщим: може би ви се струва, че губите пари, когато колвате по-

широко извън позиция – може би да, но губене на пари чрез фолдване на прекалено много 

ръце може да бъде много по-зле от ада. 

 Бих искал да отбележа още един аспект. Някъде бях казал, че ние би трябвало да 

играем тези ръце – това не означава, че просто трябва да колваме с тях (въпреки че това ще 

бъде най-честият ни начин на игра). Много от тези ръце и ръцете, които са малко по-лоши от 
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тях, са добри за 3-бет блъф, в частност 84s, J5s, 96o и т.н. Моята очаквана стойност от 3-

бетването с този диапазон в действителност е много по-добра отколкото от колването, но 

извадката ми е твърде малка, за да направя нещо повече. Оптималната игра винаги се 

различава от стандартната – вижте, дали ще можете да подобрите моите показатели. Може би 

вече сте го направили. И на края можем да кажем, че честото фолдване  не е никакъв отговор. 

 

9. Игра на големия блинд срещу минрейз при дълбочина на стака 10-

15ВВ 
 Оптималната игра от големия блинд срещу опоненти, които отварят с  минрейз, 

лимпват, пушват или фолдват при дълбочина на стака от 10-15 големи блинда е една от 

най-трудните (и спорни) теоретични дискусии в късния етап на хедз-ъп СнГ. 

 При по-дълбоки стакове имаме голяма набор от флат-колове със средни по сила ръце и 

можем да определим доколко те са добри, базирайки се върху резултатите – правят пари, имат 

смисъл. Обаче, въпреки това е трудно да се прилага същият анализ при 10-15ВВ, тъй като 

практически всички са съгласни, че вашата честота на флат-колове трябва да бъде намалена 

при такава дълбочина на стака и поради това хората нямат почти същата извадка за очакваната 

стойност от флатването. До колко трябва да намалим тази честота? Колко често трябва да 3-

бет-пушваме? 

 Традиционният подход в теорията на покера с използване на диапазони и изчисляване 

на очакваната стойност при тази дълбочина на стака става доста неточен. Честотата на 

минрейза се намалява, което означава, че разликата в отварящия рейз между 30% и 40% е 

огромна в сравнение с разликата между 50% и 60% за същото действие при 20ВВ. Нещо повече, 

сега е лоша идея да вярвате, че един диапазон за минрейз от 40% е диапазон, който може да 

се състои от най-силните 40% от ръцете. Добре експлоатиращи диапазони при 12ВВ на малкия 

блинд, например, биха могли потенциално да означават минрейз с поляризиран диапазон и 

пуш с други ръце като 66 и А7. Така че ще е грешка тези ръце да се включват в пресмятания на 

диапазона за 3-бет пуш на бутона. 

 Но нека да не усложняваме нещата: Какво можем да изясним? Е, първото заключение 

е, че колкото по-често опонентът ви минрейзва, толкова по-малко би трябвало да флат-колвате. 
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Например, нека да играем срещу следващия диапазон за минрейз при 13ВВ (сините линии 

показват диапазона му за минрейз/кол): 

 

Този опонент минрейзва с доста широк диапазон при тази дълбочина на стака, както и лимпва 

с няколко средни ръце и опън-пушва някои аса и ниски покет-чифтове. В същност, той играе 

82% от ръцете от малкия блинд – силна и агресивна стратегия. Направих някои промени в 

стандартната игра, но ако ние се сблъскаме с играч, който играе така, то какъв би трябвало да е 

нашият диапазон за 3-бет пуш?  

 Преди да минем към тази задача, нека да направим едно упражнение. Дадени са 6 

ръце и ние трябва да ги подредим според намаляването на EV от пуша, от по-голяма към по-

малка стойност (флат-кол няма да разглеждаме), както и да посочим, дали фолдът ще е по-

добро решение отколкото пуш. Ето ги: Q8o, 54o, J5s, 76s, T9o, K4o. Преминете към следващия 

абзац след като отговорите (честно казано, нямам представа как се правят тези изчисления 

в зависимост от стака – дано вие, които четете това, го знаете – бел.на прев.) 

 Ръцете се отиграват по различни начини, както вече се досетихте, тъй като представата 

ни за силата на ръцете зависи от дълбочината на стака. 

 К4о ни дава очаквана стойност -0.25bb, което с 0.75bb е по-добро от фолда. К4о е 

долната част на диапазона при стак 20bb. Фолдът с тази ръка при 13bb срещу този опонент ще е 

голяма грешка, тъй като той е способен да прави отварящ рейз/кол с по-лоши ръце, а 

допълнителното наличие на вероятност за фолд при пуш без съмнения прави фолдът да е 

грешно решение. 

 76s (-0.3bb), T9o (-0.4bb) и J5s (-0.5bb) са следващите ръце в списъка. 76s срещу 

диапазона му за кол ще имат очакван дял 37%, което по принцип никак не е лошо. Т9о и J5s 

също са доста добри. Q8o (-0.6bb) заема 5-то място в списъка. За учудване, прекалено честото 

влизане ол-ин с тази ръка няма да е много добра игра. Q8o за разлика от К4о няма да бъде 

колната от по-слаба ръка, но както и К4о тя често ще е доминирана, което дава само 31.9% 

очакван дял. Дори 54о (0.75bb) не е много по-лоша. 

 Обърнете внимание, че тук ръката 54о много по-добре да се пушне, отколкото да се 

фолдне. Докато не е вярно да се твърди, че може да се пушва с всеки две карти (72о е -1.2bb от 
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началото на ръката, когато с фолдване губим само 1bb), но срещу опонент с широк диапазон за 

минрейз ние можем силно да разширим диапазона си за пуш. 

 Въпреки че някои ръце се представят по-зле, отколкото се очакваше, срещу този 

опонент би трябвало да пушваме всяка от тези ръце. Q8o е най-близко в списъка за кол 

(повярвайте на моята инуиция), но дори тази ръка е пуш, ако имаме близо 61% вероятност за 

фолд. При толкова голяма вероятност за фолд няма смисъл да колваме практически с целия си 

диапазон (в същност, ръцете, с които е правилно да колнем тук, са само може би аса и попове). 

 Сега нека да погледнем към втория опонент, в диапазона за минрейз на който няма 

толкова много траш-ръце, отново при 13bb стак: 

 

 Това е диапазон за минрейз от  44.3% в сравнение с 57.6% от предната симулация. Това 

прави огромна разлика в очакваната стойност от пуша. Почти всички стойности спадат с близо 

¾ от ВВ, оставяйки К4о с -0.95bb, 76s c -1bb (както при фолд), Т9о с -1.2bb, J5s c -1.3bb, Q8o c -

1.4bb и 54о с -1.55bb. Срещу този опонент широки 3-бет пушове не са опция. 

 В действителност, има няколко тънки врътки (sexy stuff), които можете да приложите 

срещу регове, които използват този поляризиран диапазон, в частност срещу онези, които 

минрейзват по-често. Например, вземете 86s стак 13bb, t390 – ефективен стак. Какво ще се 

случи, когато 3-бетнете до t130? Е, всичките траш-ръце ще бъдат фолднати, защото линията ви 

изглежда много силна.  Изненадващо, всичките по-слаби ръце ще изчеззнат от този диапазон 

за рейз/кол: Вие лично дали бихте играли с Q9o срещу 3-бет? Не предизвиквате ли хироу-фолд 

(което в действителност е най-вярното в повечето случаи)? Допълнително, ще получавате 

множество флат-колове от хора с ръце като Кх, с които те биха колнали пуша. Освен това доста 

често можете да пушнете на пропуснат флоп и да получите чести фолдове от опонента. Това 

често пъти може да бъде много по-добре от пуша; просто вижте всичките тези ръце, чиято 

очаквана стойност от отиграването сме подобрили. Но на вас са ви необходими рийдове за 

опонента ви преди да играете по този начин. 

 За да отговорим на главния въпрос: флат-кол или пуш, трябва първо да изясним: ако 

пушът е явно –EV, тогава дали флат-колът е по-добър от фолда? Това не са въпроси, на които 

можем да отговорим с поредица от числа. Кой съм аз да ви казвам, каква трябва да бъде 

вашата очаквана стойност постфлоп, давайки ви всичките достъпни опции, които никога не съм 
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опитвал? Ако можете да експлоатирате постфлоп тенденциите на опонента си, това ще супер 

аргумент за да играете за множество потове. Обаче, флатването е оптимално когато се прави 

със средни ръце, които удрят добре флопа срещу опонент, който не достатъчно често отваря 

лайт, за да бъде пушът по-печеливш. 

  В заключение искам да кажа, че при стакове 10-15bb трябва да бъдете свръх-

концентрирани  върху начина на игра на опонента ви от бутона. Една от причините за това, 

защо е толкова добре да се играят много ръце от малкия блинд при тази дълбочина на стакове 

е, че повечето хора не реагират толкова бързо и не 3-бет пушват с подходяща честота. И така, 

от големия блинд трябва да реагирате бързо. Срещу „широк минрейзър“ трябва да флат-

колвате много рядко, а срещу някой, който често ви предизвиква, можете да колнете с някои от 

конекторите си. Това е една от най-сложните ситуации в хедз-ъп СнГ покер – успех в 

усвояването й. 

 

Глава 3: Допълнения 

1. Правилно използване на „Пуш или Фолд“ стратегия от малкия блинд 

в късен етап на турнира 
 Към края на хедз-ъп турнира опциите ви от малкия блинд ще се свеждат до две 

потенциални решения: да вложите целия си стак или да фолднете и изчакате друга ръка. 

Повечето играчи разбират основната концепция, че когато блиндовете станат високи, 

необходимо е да се влиза ол-ин с много по-слаби ръце, отколкото биха го правили при по-

ниски блиндове. Обаче хората често са объркани, как правилно да се прилага „пуш или 

фолд“, когато в действителност лимпване или минрейз/фолдване са по-добри опции, и как 

да настроят диапазоните си за пуш спрямо различни типове опоненти. 

Кога да играем „пуш или фолд“ 

 Кога да започнете изключително да пушвате или фолдвате, зависи от размера на 

ефективния стак и характеристиките на вашия опонент. Няма магическо число (размер на стака 

в ВВ), когато става правилно да спрете да лимпвате или минрейз/фолдвате, но има едно 

желязно правило: когато стакът ви е по-дълбок от 8bb, малкият блинд е в същност в 

неблагоприятно положение за използване на опции ол-ин или фолд. Така че, настоятелно ви 

препоръчвам да потърсите други опции за максимално експлоатиране на опонента си при по-
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дълбоки ефективни стакове. Общите настройки включват лимпване или минрейз/фолдване 

срещу опоненти, които пропускат да атакуват тези отигравания префлоп и постфлоп, и 

минрейзване (или лимпване) срещу опоненти, които атакуват тези отигравания твърде много. 

Пуш или фолд при по-малко от 8bb 

 При ефективен стак под 8bb стратегията за „пуш или фолд“ не се използва само в 

ситуации, когато играете срещу типове опоненти, които реагират невероятно слабо срещу 

лимпове и минрейзове (в същност, това ще означава, че те играят твърде тайт). В други случаи, 

пуш или фолд е много силна стратегия. При стакове от 6bb опонентът ви е принуден да вложи 

17% от стака си префлоп преди дори да погледне картите си, докато вие сте длъжни да 

заложите само 8% от ефективния си стак на малкия блинд. Това е голямо предимство и може 

да бъде експлоатирано просто чрез избиране на ръцете, с които искате да принудите опонента 

си или да влезе ол-ин или да фолдне, когато дойде неговия ред да действа. 

 Като цяло, при стакове под 8bb е правилно да се влиза ол-ин с много широк диапазон 

от ръце. Диапазоните на Наш ще ви помогнат с това решение – при стак от 6bb, например, 

предполага се, че малкия блинд би трябвало да влезе ол-ин със 70% от ръцете, когато играе 

срещу силен опонент. Диапазоните на Наш е добра основа за решение, дали маргиналните 

ръце са по-добри за влизане ол-ин при тази дълбочина на стаковете, но за да спечелите повече 

пари, вие би трябвало да нагаждате диапазона си за пуш спрямо конкретния тип опонент. 

Например, Наш предполага, че когато играят един срещу друг двама силни опоненти, големият 

блинд ще колне ол-ин с 98о при дълбочина на стака от 6bb. Обаче всеки от нас е срещал 

опоненти, за които знаем, че те са толкова тайт, че никога не биха вложили всичките си чипове 

само с деветка хай. И затова може бъде правилно да се пушва с такъв стак с всеки две  карти 

срещу такъв тайт-опонент. 

 Срещу опоненти, които са много лууз и нямат нищо против да играят хазарт при високи 

блиндове, е важно съответно да настроите диапазона си за пуш. Наш препоръчва пуш с ръка 

като 86о при 7bb считайки, че ръце като 87, 97, 98, Т8, Т7, J7, J6 и 87s ще се фолднат срещу ол-

ин при тази дълбочина. Ако вярвате, че опонентът ви вероятно ще колне с всичките тези ръце, 

не се чувствайте задължен да следвате сляпо Наш, тъй като малко по-тесен диапазон за пуш ще 

бъде по-добър срещу този тип опонент. Не прекалявайте, обаче – помнете, че слаби ръце с 

висока карта, като Q4o (с която Наш препоръчва пуш при 7.9bb) става доста по-силна, ако 

опонентът ви колва с множество траш-ръце. Основните ръце, които се обезценяват, са ниски 

свързани карти, които се надяват главно на вероятността за фолд, за да бъде ол-инът с +EV. 

Пуш или фолд при стакове над 8bb 

 Най-голямото и най-разпространено заблуждение за пуш-или-фолд от малкия блинд е, 

че диапазоните на Наш ви гарантират винаги да имате нулева или положителна очаквана 

стойност. Хората са заблудени от думата „неексплоатиран“, което в теорията на игрите 

означава нещо различно от „гарантирано негубене на пари“. Ако сте един от многото, които не 

са чули това преди, спрете се и си помислете: сигурно, има някаква дълбочина на стака, при 

която влизането ол-ин или фолдването с перфектен диапазон не е гаранция за печалба. Какво 

бихте помислили за опонент, който не прави нищо друго освен влизане ол-ин или фолд със 

стак 50bb? Мислите ли, че щяхте да имате предимство? Както се оказва, големият блинд има 

предимството чак до размера на стака от 8bb, ако малкия блинд играе само пуш-фолд. Заради 
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това при стакове над 8bb е важно да знаете с какъв арсенал разполагате. Използвайте минрейз, 

за да предизвиквате и да получавате фолдове по-евтино. Използвайте лимпове срещу 

опоненти, които са или твърде агресивни срещу лимпове или не са достатъчно агресивни. Тъй 

като истинската теория на игрите трудно намира решение за оптималната стратегия на HUSNG, 

повечето хора смятат, че такова решение би показало, че след като на малкия блинд се 

позволи да лимпва или минрейзва, той отново ще има предимство спрямо големия блинд при 

всякаква дълбочина на стака. 

 И все пак има ръце, които са най-добри за влизане ол-ин при стакове над 8bb. Малки 

чифтове и слаби аса, например, често се играят много слабо чрез минрейз или лимп, а ол-инът 

е най-добрата опция за тях дори до 15bb. Не се страхувайте прекалено да влизате ол-ин с такъв 

тип ръце: диапазони на Чубуков, който ще разгледаме по-късно в този раздел, показват, че 

очакваната стойност с тези ръце може да бъде много добра, без значение с какъв диапазон за 

кол е опонентът ви. Ако опонентът ви рядко пушва срещу минрейз или колва пушове много 

лууз, то често е правилно да отваряте с пуш с най-силните си ръце (като АК). 

 Една от общите корекции в стратегията извън пуш-или-фолда при дълбочина над 8bb е 

да започнете да минрейзвате с балансиран диапазон. Комбинирайте слаби ръце, които ще 

фолднете срещу ол-ин, и доминиращи ръце, които ще смачкат широкия диапазон за 3-бет пуш. 

Например, ръка като KJ има много силен очакван дял спрямо ръцете, с които опонентът ще 3-

бет пушва (като J9s). Чрез минрейз вие можете по-лесно да предизвикате по-слабите ръце да 

влязат ол-ин, отколкото ако просто пушнете вие. Обаче, както вече беше споменато, ръка като 

А2о е много лоша за такъв начин на игра – по-скоро ще накарате опонента си да фолдне срещу 

вашия ол-ин с 10bb, но тъй като ръката му има над 47% очакван дял спрямо вас, ще е истински 

кошмар, ако тази ръка само ще колне вашия минрейз, защото тя се играе доста добре спрямо 

вашата Ах. 
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 И така, при стакове над 8bb, най-добре е да се прилага смесена стратегия, която 

експлоатира тенденциите на опонента ви и позволява по-добре да използвате свойствата на 

различните ръце в диапазона ви. 

Заключение: 

 В HUSNG късната фаза на турнира може да е процес, който се усеща просто като 

лотария. Обаче, ако играете правилно и използвате множество стратегически корекции, ще 

успеете да максимизирате очакваната стойност срещу опоненти, които мислят, че късната фаза 

на турнира е само следване на таблици. Разбиране на това, кога и как да използвате пуш-или-

фолд, ще ви даде увереност, че имате предимство над опонента си дори когато стакът ви е 

малък. 

2. Игра от малкия блинд при дълбочина 11-14bb: Рейз, Отварящ пуш, 

Фолд или Лимп? 
 В предната статия описахме най-добрият начин на игра от малкия блинд при 

стакове над 8bb чрез използване на лимп, минрейз/кол и минрейз/фолд. Нека да навлезем по-

дълбоко в тези решения и да поговорим за това, как можете да използвате 

статистиката, за да максимизирате вашата очаквана стойност при тази дълбочина на 

стаковете. 

 При дълбочина 12bb аз предполагам, че един случаен опонент ще колва отварящият ни 

пуш с диапазон [22+, A2+, K8o+, K6s+, QJo, Q9s+]. Разбира се, има някои опоненти, които ще 

колнат с К7о, К5s, QTo и Q8s, ако не и по-широко. Освен това има и такива, които ще фолднат 

К8о, K6s, QJo и Q9s за 12bb, ако не и по-тайт. Въпреки това, от опита ми с изиграни 25 000 игри 

това е най-доброто ми предположение по отношение на стандартния диапазон за кол на 

опонента при тази дълбочина на стака. При пуш въпросът, на който отговаря Наш, е „при каква 

дълбочина мога да пушна балансирано така, че влизането ол-ин е по-печелившо от фолда?“ 

Обаче при наличие на голямо множество ръце, с които ние можем да решим да влезем ол-ин 

при стакове 11-14bb, фолдът рядко е опция. Когато държим T7s, Q8o, J9s, 98o, 54s и други 

гранични ръце от този тип, ако решим да не влизаме ол-ин, то тогава вероятно лимпване или 

минрейзване ще бъде вариант, който можем да изберем вместо това – но не и фолд. Затова 

търсенето в диапазоните на Наш при дълбочина над 8bb ще бъде доста лошо решение.  

 Наш ни казва, че пушването с 87о е по-добро от фолдване чак до дълбочина от 14.7bb в 

равновесието на пуш/фолд, но не означава ли това, че при тази дълбочина на стака ние би 

трябвало да влизаме ол-ин с 87о? Най-важното парче от липсващата информация е свързано с 

очакваната стойност от минрейза или лимпа. За щастие, след всичките тези изиграни от мен 

игри, споменати по-нагоре, събрах доста голяма база данни, заслужаваща доверие. Моята 

очаквана стойност от лимпа и минрейза с маргинални ръце при дълбочина около 12bb беше 

много по-добра отколкото от фолда – като цяло, тя се намира между +0.1bb/hand и -0.2bb/hand 

за повечето ръце, фолдването от малкия блинд има резултат -0.5bb/hand. Разбира се средните 

стойности не отразяват всичките възможни тенденции на опоненти, срещу които бихме могли 

да играем. Но отчитайки това, че съм доста добър в покера, моята извадка би трябвало да бъде 

леко пристрастна към опоненти, които дават по-добра от обичайното очаквана стойност. И все 
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пак това достатъчно добре илюстрира факта, че не е правилно да се сравняват по между си 

само очаквани стойности от фолда или пуша. 

„Пищов“ за малкия блинд при стак 12bb 

Диапазони на начинаещ РОФЛер срещу непознат 

 

 И така, кога би трябвало да пушваме и кога да правим нещо друго? За да отговорим 

на този въпрос, направих една таблица. Тя показва очакваната стойност от пуш с всяка ръка при 

12bb срещу гореспоменатия диапазон за кол. 0EV означава, че ако ние започваме ръката си с 

12bb, нашата очакваната стойност е да завършим ръката с 12bb. -0.5bb означава, че ако ние 

започваме ръката с 12bb, нашето очакване е да я завършим с 11.5bb. Същото се случва, когато 

фолдваме, -0.5bb е същото нещо като опънфолд при този подход. Тя (таблицата) също така 

дава няколко примерни препоръки какво да се прави с тези ръце в светлината на тази 

информация. 

Нека да прегледаме набързо често задаваните въпроси: 

1. Уха! Това изглежда яко. Това е ново равновесие? Балансирано ли е то? 

 Някои аспекти от нашия диапазон са определено балансирани – нашият диапазон за 

минрейз, например, освен всички монстър-ръце има и сума ти слаби ръце. Аналогично, 

диапазонът за отварящ пуш има множество конектори от една боя, както и добро количество 

Ах и покет чифтове. Най-голямото нещо, което прави тази таблица да е толкова близка до 

равновесие, е нашият диапазон за лимп – всичките ръце, които се фолдват срещу пуш. 

Очевидно това лесно може да се експлоатира. Обаче, не забравяйте една от най-важните 

аксиоми в покера: Ако искате да експлоатирате опонента си, трябва да бъдете експлоатиран. 

Максималните печалби идват от стратегии, които са използваеми (могат да бъдат 
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експлоатирани). Принуждавайте опонента си да се нагажда към вас и да пушва срещу вашите 

лимпове с широк диапазон, а след това направете корекции в играта си съобразно това. 

Забележителното е, обаче, че според тази стратегия е достатъчно да доплатите само веднъж на 

всеки 6 бутона, или нещо такова, и опонентът ви едва ли ще усети, че това е капан. 

2. Защо с някои ръце се пушва, а с други – се лимпва и минрейз/колва при условие, че 

имат еднаква очаквана стойност от пуш? 

 54s и K2s са много по-различни ръце, отколкото J7s и Q9o независимо от това, че имат 

еднаква очаквана стойност при влизане ол-ин. Последната двойка ръце се играят много по-

лесно в лимпнати потове, докато 54s K2s не могат да си позволят лукса на тази алтернатива. 

Всичко се свежда до следното: Ние би трябвало да сравняваме очакваната стойност от едно 

действие с очакваната стойност от следващото най-добро действие. Ето защо поглеждането 

към диапазоните на Наш при повечето от тези решения може да ви заблуди. 

3. Сигурни ли сте, че тези диапазони са стандарт? Аз бих играл определена ръка 

другояче при отсъствие на информация за опонента. Греша ли? 

 Не, категорично не грешите. Направих тази таблица преди шест месеца и от тогава 

промених мнението си за много от ръцете. Има достатъчно място за маневриране с тези ръце – 

ако искате да лимпнете JTo или да минрейзнете/фолднете 95s, не бих спорил с вас твърде 

упорито (в същност, вероятно бих се съгласил сега и с двете решения). Обаче, ако мислите, че 

опън-пуш с К3о, Q2s или 97o е най-добро решение при 12bb срещу непознат опонент, има 

силни аргументи да вярвам, че това не е така (независимо от съвета на Наш за пуш). 

Действително, винаги има верни и грешни отговори, но ние би трябвало да сме по-загрижени 

за онези, който са категорично верни и категорично грешни. Например, ако смятате, че 

лимпване с 53s срещу непознат е по-добро от инвестиране на допълнителният голям блинд с 

надеждата за фолд, категорично не бих се съгласил с това заключение. 

4. Сигурни ли сте, че диапазонът за отварящ пуш не е твърде слаб? Изглежда 

сякаш има много слаби ръце в този диапазон и няма силни ръце. Може ли 

опонентът ни да ни експлоатира чрез по-широки колове? 

 Точно така – големият блинд ще разшири диапазона си за кол в отговор на този 

диапазон за пуш. Имено това ще виждате в повечето случаи – хората ще колват пушове доста 

по-широко при 11-14bb заради диапазоните, които те репрезентират. Ако усещате, че 

опонентът ви обърна внимание на това, че вие експлоатирате диапазона му за кол и започне 

да го разширява, има само една лека корекция, която можете да направите: започнете да 

пушвате и със силните Ах ръце. Тези ръце имат доста посредствена допълнителна стойност, 

особено при условие, че разширеният диапазон на опонента рядко ще бъде доминиран, но 

стойността от пушове ще тръгне нагоре, ако опонентът започне да колва пушовете по-широко. 

5. Изглежда има купища малки разлики. Сигурни ли сте, че те имат толкова 

голямо значение? Няма ли по-важни неща, за които да се безпокоите? 

 Имайте предвид, че при тази дълбочина на стакове пушване по Наш има –EV, ако 

диапазоните за кол са също по Наш. Хората все още ще имат положителна очаквана стойност, 

използвайки повечето стратегии, но аз смятам, че моята очаквана стойност при използването 

на този тип игра беше изключително добра. През месеца, когато спечелих $100000, моето EV 

adjusted winnings от малкия блинд при дълбочина 10-15bb беше $27 000. За цялото време 
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моето EV беше 8bb/100 при огромна извадка. Не съм сигурен какви са цифрите при другите 

играчи, но мисля, че тези корекции ще ви донесат доста солидни печалби, защото очакването 

от такива диапазони е наистина добро. 

 Всичко това ни връща към статията на Ед Милър за значимите грешки – разбира се, 

може би ви е трудно да се мотивирате да си подобрявате играта в ситуации, които ви донасят 

само 0.2bb печалба. Обаче, тези ситуации се повтарят толкова често, че ако не отигравате 

ръцете си оптимално, вие просто губите много пари. 

6. Как ще се промени стратегията ви, ако стакът ви стане по-къс? 

 Очакваната стойност от маргиналните ви ръце нараства значително и опонентът ви ще 

пушва по-широко срещу вашите лимпове, затова количеството ръце за опън-пуш нараства. Вие 

можете и все още би трябвало да лимпвате с ръце, които имат посредствена очаквана стойност 

от пуша, но се играят прилично постфлоп – такива като Q7o, T7o и J7o при 10bb. Като цяло, 

играчите от големия блинд влизат ол-ин с по-голямо желание, затова минрейз/фолд става по-

малко привлекателен, въпреки това мисля, че не трябва напълно да изключвате диапазона за  

минрейз/фолд срещу повечето опоненти при стак от 10bb. Да получите кол на вашия минрейз с 

Ах няма да е много приятно, така че с тези ръце също трябва да опън-пушвате. По принцип, 

диапазоните доста се стесняват и играта става доста по-близка до пуш/фолд, който има +EV при 

стакове от 8bb и по-малко. 

7. Как ще се промени стратегията ви, ако стакът ви стане по-дълбок? 

 Срещу опоненти, които 3-бет пушват с широк диапазон, дълбочина на стака от 15bb 

може да бъде идеална за лимп, отчитайки това каква част от стака си трябва да рискува 

големият блинд, за да пушне в отговор на нашия лимп. Голямо количество ръце от диапазона 

за опън-пуш стават напълно подходящи за лимп или рейз/фолд. Колкото по-добре се играе 

ръката постфлоп, толкова е по-вероятно тя да бъде лимпната. T7s, например, е страхотна ръка 

за лимп при 15bb. Някои ръце, които бяха достатъчно силни за рейз/кол, като К7о, вече не са 

достатъчно силни срещу повечето опоненти и са за лимп или минрейз/фолд. Ниските аса Ах и 

слабите покет-чифтове са все още добри ръце за пуш дори и при 15bb. Срещу играчи, които не 

са склонни да ре-пушват широко трябва да продължите да натискате с минрейзове и да 

намалите лимпове. Само защото не ви е приятно да играете 98s с минрейз/фолд, не означава, 

че не трябва да го правите, ако опонентът ви рядко 3-бет-пушва. 

 Да обобщим: обръщайте внимание върху основите, които подчертахме по-рано. Няма 

таблици, които могат да максимизират вашето очакване – защото това ще зависи от реакцията 

ви спрямо тенденциите на вашия опонент и от това, доколко сте съсредоточени и не играете на 

автопилот. Всичко, което казах, е огромна възможност за увеличаване на преимуществото ви в 

края на играта, ако използвате максимално и четирите възможни опции: минрейз, опън-пуш, 

фолд и лимп. 

3. Чубуков: Как това помага и как това не върши работа 
 Склански-Чубуков е таблица за енд-гейм, която ви казва, при коя най-голяма 

дълбочина на стака можете да пушнете една ръка от малкия блинд и все още сте сигурни, че 

вашата очаквана стойност при това е по-добра отколкото при фолда. Това звучи сякаш нещо 

полезно и не е лошо да го имате в арсенала си, но уловката тук е, че за да сте сигурни, че имате 
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по-добро очакване от влизане ол-ин отколкото от фолда, вие трябва да оцените очакването от 

пуша сякаш вашият опонент играе перфектно срещу вашия ол-ин, сякаш по случайност сте 

обърнали картите си (или играете в Ultimate Bet) и вашият опонент знае какво държите. Това 

означава, че ако влизате ол-ин с 87s, вашият опонент ще фолдне 76s, но ще колне с 92о. Това 

означава, че Чубуков предлага някаква полезна информация и много безполезна такава. 

 Най-голямата грешка, която правят играчи, изучавайки таблицата на Чубуков, е 

третирането й като една стратегия за употреба срещу определени опоненти. Чубуков дава само 

информация, не стратегия. Ако попитаме Чубуков, дали ни е гарантирано +EV, ако влезем ол-ин 

за 8bb с 98s, отговорът ще бъде „не“, и нито дума за това, дали 98s е действително достатъчно 

добра ръка за влизане ол-ин при тази дълбочина на стака. 

 Чубуков не е стратегия. Таблицата ви казва, че 98s е със сигурност за пуш при стакове 

под 7.7bb и очаква от вас, човека, че сте достатъчно умни за да знаете, че тъй като 98s е ръка, в 

която опонентите ще играят срещу вас по съвсем различен начин, ако не знаят ръката ви, а те 

не я знаят, така че тази информация не е много съществена. Срещу повечето опоненти, дори 

онези с много лууз диапазони за кол, 98s е лесен пуш за 10bb. 

 И така, какво е таблицата на Чубуков? Мисля, че първото нещо, което можете да 

проверите в таблицата на Чубуков, е дали не играете прекалено консервативно слабите си Ах, 

Кх, Qx и ниските покет-чифтове от бутона. Същевременно, информацията за 54s е напълно 

безполезна (нима можем да предположим, че опонентът ни ще колва с 62о?), което ни избавя 

от проблеми с определянето на идеален диапазон за кол с тези типове ръце. 

 За да илюстрирам това, подготвих малък тест. Ще играем срещу опонент, който пушва с 

доста широк диапазон срещу лимпове и минрейзове, но не толкова широко, за да чувстваме, 

че лимп/кол или минрейз/кол е най-добрата опция. За всяка от следните ситуации решете 

относно влизането ол-ин от бутона. Дали това отиграване: 

A. Гарантирано е по-добро от фолда, или 

B. В зависимост от диапазона за кол на опонента ни да е –EV, ако го сравним с фолда? 

1. 22 – 24bb 

2. Q5o – 7.5bb 

3. Q2s – 8bb 

4. K3o – 10bb 

5. K3s – 14bb 

6. A2o – 22bb 

Отговорът и на шестте въпроса е, че всичките пушове имат гарантирано +EV. Ако някога 

опън-фолднете К3о при 10bb или Q5o при 7.5bb, вие ще губите пари в тези ръце, ако не ги 

пушвате независимо от това, колко е лууз или тайт диапазонът за кол на опонента ви. Това 

е полезна информация. Понякога ние знаем, че опонентът ни колва по-лууз отколкото по 

Наш, но Наш не ни казва, дали все още можем да пушнем ръката си и дали това ще е +EV. 

Чубуков е мястото за бърза проверка дали това е така; просто защото вашият опонент играе 

странно и сте уверени, че можете да получите кол от Q6o при 7.5bb, вие би трябвало да 
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влезете ол-ин с Q5o. Силата на вашата Q-хай е такава, че ако ръката ви беше открита (т.е. се 

знаеше какво държите), все още щеше да е достатъчно добре да влезете с нея ол-ин. 

 Обаче, все още се нуждаем от няколко предупреждения. Обратното не е истина – ако 

Чубуков казва, че не можем печелившо да влезем ол-ин, ако опонентът ни знае нашите 

карти, което не е отговор на въпроса: какво да правим, ако той не ги знае. По принцип, 

Чубуков е само „разумна проверка“ когато играем срещу лууз-опонент, а Наш казва, че това 

е пуш, но ние не сме сигурни, дали това ще е правилно при такъв диапазон за кол. В този 

случай , ако Чубуков казва „да“ – можете сляпо да му се доверите, но ако той казва „не“, 

трябва да използвате мозъка си за да вземете правилното решение. Допълнително, 

помнете, че фолдът почти никога не е най-печелившо решение. В горните примери 

влизането ол-ин с А2о при 22bb е по-добро от фолда, но в действителност с А2о си 

заслужава да се пушва до 15bb – при по-голяма дълбочина минрейзът е най-добрата 

опция, когато очакването ни ще бъде значително по-добро, отколкото -0.5bb при фолда. 

 Чубуков ви казва, че винаги можете да пушнете К3о за 10bb и това е по-добро от фолда, 

дори срещу опонент с лудешки диапазон за кол. Той ви казва, че също така това важи и за 

Q2s при 8bb и Ах-ръце при всякаква дълбочина на стака, ако решите да влезете ол-ин с тях. 

Използвайте тази информация в играта си и ако сте объркани с останалото, то по-добре го 

оставете и се съсредоточете върху изучаване на по-добри стратегически начини за 

корекции. 

 

4. Тенденции на популацията и подвижна мишена 
 Фундаменталната теорема на покера от „Теорията на покера“ на Дейвид Склански 

може да бъде перифразирана по следния начин: „Всеки път, когато играете една ръка 

различно от начина, по който бихте я изиграли, ако можехте да видите картите на 

опонента си, вие губите от вашето EV“. 

 Това е изцяло вярно, но при положение, че ние не сме супермени, които можем да 

кажем, че опонентът ни пушва с аса за 10bb срещу нашите попове (и ние правим „грешен“ кол), 

ние можем също така да помислим за друга версия на тази теорема: тази, която се отнася до 
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диапазони. Всеки път, когато вие играете една ръка различно от начина, по който бихте я 

изиграли ако знаехте диапазоните на опонента си, вие губите от вашето EV. 

Тази перспектива помага да се покажат две много важни концепции. Първо, колкото може по-

точно определяне на диапазони е съществено при добра покер-игра. Второ, използването на 

диапазони, различни от тези, които вашият опонент мисли че имате, е много печелившо. И 

двете концепции изглеждат доста очевидни, но ключът винаги се крие в детайлите. 

 Тенденции на популация е терминът, който аз използвам за да обознача средните 

честоти на определена група опоненти. Двете най-често срещани такива групи са „известни 

опоненти“ (този никнейм съм виждал) и „неизвестни опоненти“ (този никнейм не съм виждал). 

По време на първата ръка от турнира най-доброто ви предположение за диапазоните на 

опонента си можете да направите съобразно общите честоти на една от тези две групи като го 

причислите към една от тях въз основа на това, дали разпознавате името му или не (можете да 

изберете и други настройки, базирайки се върху неща като националността на опонента и дали 

аватарът му е на малко дете, но нека да го оставим настрани). Всичко, което можете да 

направите някога в покера, е да определите най-точно диапазоните на опонента си, 

използвайки достъпната за вас информация. Ако играете първите десет ръце срещу познат 

опонент по същият начин както срещу непознат, вие ще губите стойност. Няма значение, че има 

голямо разнообразие от типове играчи и в двете групи. Защото има неща, които известните 

играчи правят по-често или по-рядко, отколкото непознати такива, и ако се залепите за една 

статична стратегия, вие няма да направите най-доброто предположение за диапазоните им и 

ще губите стойност. 

 Нашите решения при отсъствие на информация се базират върху тенденциите на 

популацията. Практиката показва, че А4о е флат (кол) с първата ръка срещу минрейз от 

непознат опонент при стакове от 25bb на средните лимити – средният опонент не отваря с 

достатъчно широк диапазон, за да бъде пушването по-добро от флатване. Когато получим 

повече информация, ние все още трябва да базираме нашето предположение за диапазоните 

на опонента ни върху някаква комбинация от това, което видяхме, и това, което повечето хора 

правят. Тъй като вашата база данни нараства, то вие ще можете с по-голяма увереност да 

кажете, как се държи даденият опонент, особено ако изглежда, че диапазоните му не се 

променят с течение на времето. 

 Някои от правилните реакции на тези честоти на популация са силно експлоатативни. 

Както беше споменато по-рано, един пример на това е фактът, че повечето играчи много рядко 

барелват на сухите бордове – далеч по-рядко, отколкото това е правилно в равновесие между 

оптималните играчи в теорията на игрите. Заради тази тенденция на популация, правилната 

реакция е да предположите, че двойното и тройното барелване ще е изцяло за стойност, и да 

фолднете среден чифт и слаби топ-чифтове, което е нещо, което прави барелването много 

привлекателно. Вашият опонент играе по-различно отколкото би играл, ако знаеше диапазона 

ви, затова той губи стойност. 

 Голямата идея тук е, че опонентът ви не може да направи нищо по този въпрос без да 

има информация за вас. Оптимално е за него да започне двубоя си с вас с високо 

експлоатативни диапазони, които са различни от тенденциите на популацията. Оптимално е за 
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него да стане „жертва“ на вашите експлоатативни тактики. Разбира се, след време опонентът 

ще го забележи и ще промени честотите си, но в отговор вие можете да бъдете подвижна 

мишена и да промените вашите.  

 Тази концепция е широко разпространена в HUSNG, особено срещу мислещи играчи. 

Опитвали ли сте някога да направите малък не-ол-ин 3-бет като блъф срещу широкия диапазон 

за минрейз при дълбочина от 15bb? Често това ще е доста печелившо, защото играчите 

(тенденция на популация) са склонни да 

смятат такъв залог за много силен. 

Аналогично, опитайте да направите 

троен барел със залог на търна толкова 

малък, че да не получите фолд – ще 

получите маса фолдове на ривъра от 

опонент, който точно знае, че като цяло повечето опоненти няма да блъфират с размер на 

залога, който няма да предизвика фолд, и тази линия е доста силна. По-общо казано, повечето 

играчи не чек/рейзват на сухи бордове, което някъде близо до равновесната честота, и вие 

можете да печелите срещу добри играчи, които играят експлоатативно (помнете, също така и 

оптимално!), правилно фокусирайки се върху това, което има най-добрата очаквана стойност 

спрямо тенденциите на популацията. 

 Част от това предимство ще изчезне, когато играчите ще ви поставят в списък с мислещи 

(играч, който има решение), вместо в списъка с „общата популация“. Спокойно, има доста 

възможности тук. Оптималните диапазони срещу популацията от регулярни опоненти са все 

още широко експлоатативни, и вие все още можете да получите предимство, ако разсъждавате 

в рамките на фундаменталната теорема на покера за диапазони. Струва си да се спрем за да 

направим няколко разяснения. Преди всичко, не е достатъчно вашият опонент да играе 

неоптимално – вие трябва да имате по-добро очакване, отколкото имахте преди. Можете само 

да влезете ол-ин с асата и да се радвате, когато опонентът ви колва с ръка, която не е АА, 

защото той не играе оптимално срещу вашите диапазони. Но без информация, опонентът ви е 

неоптимален, но все още е с +EV. Второ, възможността за предимство съществува и тогава, 

когато опонентът ще спре да ви причислява към общата група и започне да играе именно 

срещу вас. Това е моментът, когато започва истинската игра. 

 Колкото са по-статични честотите ви, толкова е по-лесно на опонента ви да се нагоди 

към вашата стратегия и да прави все по-малко и по-малко грешки, играейки ръцете сякаш 

точно знае вашите диапазони (защото той действително ги знае доста добре). Опонентът ви ще 

прави все повече и повече грешки всеки път, когато в диапазоните ви ще има доста 

неопределеност. Можете постоянно да експлоатирате играта на опонента, когато той играе 

неоптимално, и да продължите да го експлоатирате, когато той се нагоди към вас. Някога 

изпадали ли сте в ярост, когато решавате да пушнете слабото си асо срещу рег, който 3-бетва с 

доста висок процент, и се натъквате на покет-поповете му? Това може да бъде донякъде и лош 

късмет, но също така може да се окаже манипулиране на представата ви относно диапазона му 

с цел да повярвате, че диапазонът е по-различен, отколкото е в действителност. 

 Накратко, възползвайте се от знанието за това, как реагират опонентите в отговор на 

небалансираните диапазони, като играете експлоатативно. Оптималната игра на опонента 

„Колкото са по-статични 

честотите ви, толкова е по-

лесно за вашия опонент да се 

нагоди към стратегията ви“ 
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винаги е експлоатативна. Ако опонентът ви започне да се нагажда към вашите небалансирани 

честоти, станете подвижна мишена и провокирайте опонента си да играе срещу грешните 

диапазони.  

5. Ъндърбетинг и Овърбетинг: Теория 
 Когато хората изучават хедз-ъп СнГ, възниква едно общо схващане, че размерите на 

залозите трябва да бъдат между половината пот и целия пот. Това работи добре в повечето 

ситуации, и опазва вашия съквартирант-идиот от твърде голямо „разтоварване“ при 2$-ви игри 

на микролимитите, съпроводени от неблагоразумни решения. Обаче, няма нищо магическо в 

това число – половината пот или цял пот. В действителност, има доста ситуации, където по-

малки или по-големи залози теоретично са по-добри. Причината за това не са ефектни трикове 

или телепатия, каращи опонента ви да прави грешни предположения. Това е нещо, което не е 

чак толкова секси – това е математиката. 

 Ето какво казват овърбет и ъндърбет на опонента ви, когато се използват 

по подходящ начин: 

Ъндърбетинг: Моят диапазон е по-силен от твоя, но аз имам доста ръце, които са пълен 

„въдух“. Твоят диапазон е пълен с тотален боклук, и ние двамата знаем това. Аз се каня да 

заложа малко: Какво ще направиш ти в тоя случай? 

Овърбетинг: Моят диапазон е по-силен от твоя, но също така имам и доста ръце за блъф. 

Твоят диапазон е пълен с посредствени „ловци на блъфове“, и ние двамата знаем това. Каня се 

да направя голям залог: Какво ще направиш ти в този случай? 

 Ключовата разлика е съставът на диапазона на опонента ви. Той е слаб и в двата случая, 

но в единия слабостта се състои в наличие на ръце, които са тотален „въздух“, които ще бъдат 

хвърлени дори и при малък залог. В другия, слабостта се изразява в множество посредствени 

ръце, които могат да платят малък залог, но са принудени да правят „хиро-колове“ при големи 

залози. Нашият диапазон остава изцяло балансиран: повече монстъри, отколкото при 

опонента, но и добро количество  „въздух“,  с който искаме да откраднем пота колкото може 

по-ефективно. 

 Ще навлезем по-подробно в примери за ъндърбетинга и овърбетинга при HUSNG в 

следващите две статии, но си струва да се отбележи, че това оразмеряване намира широко 

приложение и в другите покер игри. В МТТ ние често правим малки 3-бетове (и 4-бетове, и 5-

бетове…), защото това репрезентира силен диапазон, нашият опонент има достатъчно от по-

слаби ръце, които трябва да фолдне въпреки размера на залога, и няма никакво значение, че 

ние също можем да имаме доста ръце-боклуци. „Какво ще направиш в този случай?“ – е 

точният въпрос, който задаваме. Ето защо размерите на отварящите залози в МТТ-та са 

паднали от 3х или 3.5х до 2 – 2.2х, тъй като играта се развива.  „Аз отварям пота. Имам по-силен 

диапазон от теб. Какво ще направиш в този случай?“ По-малкият размер ви позволява да се 

борите за повече потове и да рискувате по-малко чипове, докато го правите. 

 Овърбетинг се използва тогава, когато усещате, че можете да получите кол на голям 

залог от маргинална ръка, докато залогът с по-малък размер може да предизвика много по-

голям рейз, поставяйки ви в доста трудна ситуация. Колкото е по-голям размерът на залога, 

толкова по-често „ловците на блъфове“ трябва да бъдат силни, за да бъде колът им правилен, 
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което означава, че залагащият може да включва все повече и повече блъфове и да печели пота 

с „въздух“ все по-често и по-често. Един овърбет от играч, който има и монстъри и „въздух“ в 

диапазона си, когато вие рядко имате много силна ръка, е кошмар дори за най-добрите играчи, 

както можете да го видите, наблюдавайки Том Дуан, който злоупотребява със залози, по-

големи от размера на пота. 

 Овърбетване и ъндърбетване имат силни основания за неексплоатативност в тези 

ситуации, но това не означава, че вие трябва да бъдете балансирани – през по-голямата част от 

времето вие не искате да бъдете. Вие искате да използвате размера на залога, за да 

експлоатирате опонента си и да получите искания резултат от конкретната ръка, която имате на 

момента. Понякога ъндърбетвате само когато блъфирате, защото опонентът ви не е способен 

на рейзне без да има ръка. Това ще ви позволи да получите максимална стойност от фолда и да 

загубите минимално, ако получите рейз. Понякога ъндърбетвате само когато имате стойностна 

ръка, защото опонентът ви не може да си помогне и ще бъде предизвикан, така че вие правите 

малък залог за стойност, когато я имате, и залагате „нормално“, когато я нямате. Същото става 

и с овърбета. Някои опоненти обичат да правят хиро-колове с ръце „ловци на блъфове“, но 

други пък – дори и не се замислят за това. Не се притеснявайте особено силно за 

неексплоатативност на вашата игра срещу опоненти, които направо се молят да бъдат 

експлоатирани с начина им на игра. 

6. Ъндърбетинг на практика 
 С тази теоретична основа можем да прегледаме няколко по-специфични примера. 

Ето ви пет бързи ръце, където е намесен ъндърбетингът: 

Ръка 1:  Ние рейзваме от бутона и получаваме кол. Флопът е А72 с две пики, ние правим 

продължаващ залог с размер 1/3 от пота. 

Ръка 2: Ние рейзваме от бутона с А2 и получаваме кол. Флопът е Q55. Ние правим 

продължаващ залог с размер 1/3 от пота. 

Ръка 3: Ние 3-бетваме от големия блинд и виждаме флопа К52 от различни бои. Сега в пота 

има 400 чипа при ефективните стакове от 700 чипа. Ние правим продължаващ залог до t150 

или 37.5% от пота. 

Ръка 4: Ние правим минрейз от бутона със стак  32bb. Флопът е А95 от различни бои. Нашият 

опонент, който както ние знаем е способен да направи това с широк диапазон, включващ 

средни и ниски чифтове, донква за половината пот. Ние правим малък рейз до t90 и 

получаваме кол. Търнът е 2, и при t260 в пота и останалите t490 ние залагаме до t95. След като 

получаваме кол – пушваме с t395 в пот от t450 на ривъра. 

Ръка 5: Ние правим минрейз от бутона. Флопът е Q62 с две пики. Правим продължаващ залог и 

нашият опонент чек/рейзва. Ние или правим малък 3-бет, или колваме и ъндърбетваме на 

търна. 

 Да започнем с Ръка 1. В тази ситуация често е добре да се прави ъндърбет във вид на 

продължаващ залог, защото имаме по-силен диапазон и сме в позиция. Диапазонът на 

опонента ни съдържа много „въздух“ и хората са склонни да играят на този флоп fit-or-fold. По 
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тази причина, ъндърбетването ни дава по-евтина цена за спечелване на ръката, което с 

времето ни донася добра печалба. Трябва да се отбележи, че ние не сме приключили с ръката, 

ако получим кол. Повечето опоненти, които само колват малък залог на флопа, имат доста слаб 

диапазон, дори след като те са показали, че те нямат ръка в реалния си „въздушен“ диапазон. 

Залагането на флопа по този начин е добър метод за получаване на информация за ръцете на 

опонента, дори и при кол от неговата страна, и тъй като вие на флопа доста добре 

репрезентирате ръка, с която можете да предизвикате опонента, то можете успешно да 

продължите с някои печеливши блъфове. 

 Във второто раздаване, ние имаме определена ръка, с която няма необходимост да се 

прави пълноценен продължаващ залог срещу по-голямата част от опоненти. Тук искаме да 

продължим да залагаме, за да не дадем на опонента безплатна карта за реализиране на 

неговия 25%-тов очакван дял (когато сте с JTo на големия блинд, вие се надявате да не ви се 

налага да се изправяте срещу С-бет). Ние ще получим някакво тънко валю от К-хай и флоутове. 

Няма нужда да залагаме половината пот, за да реализираме тези неща, по-специално, през 

повечето време ние няма да получим никаква стойност от ръцете, които караме да фолднат. 

Така че заложете 1/3 от пота и питайте опонента си, какво ще прави с това. През повечето 

време отговорът ще е нищо. 

 В третата ръка, ние имаме няколко 3-бет блъфове в диапазона си, но също така и 

определено по-силни ръце, отколкото при опонента ни. Тук няма нужда да залагаме дори 

половината пот на този флоп, освен ако сте забелязали някакви тенденции, които можем да 

експлоатираме. Няма заплаха от загуба на парите със силните ни ръце, опонентът ни трябва да 

реши дали да влиза ол-ин или не. Един залог дори толкова нисък колкото t90 може да бъде в 

същност най-добър на този флоп – има толкова много „въздух“ в диапазона на бутона и няма 

да загубим стойност с по-малък залог. 

 В четвъртата ръка ние не се нуждаем да залагаме много на търна за да генерираме 

вероятност за фолд, която търсим. Малкият рейз на флопа и залог на търна репрезентира 

стойностни ръце много добре и прави пуша ни на ривъра много правдоподобен. Аз 

обикновено избирам тази линия изключително за стойност срещу не-мислещи играчи, докато 

срещу мислещи (но нитове) везните се накланят по-скоро към блъфове, и балансиран диапазон 

– срещу най-добрите опоненти. Ъндърбетовете могат да се използват за съвършено различни 

цели срещу конкретен опонент. 

 В последната ръка, нашият опонент репрезентира силен диапазон чрез чек/рейз, но 

повечето добри играчи ще имат доста „въздух“ в него. Ние можем да репрезентираме дори по-

силен диапазон, и най-добрият начин да го направим е да му отвърнем с малък рейз. Можем 

също така да репрезентираме по-умерен диапазон като колнем, а след това да направим 

малък залог на търна след като опонентът чекне – често пъти оптимална линия с ръце, които 

биха колнали чек/рейз, и ще е много печеливша блъфираща линия срещу опоненти, които 

обичат да чек/рейзнат леко на флопа, но се предават, когато получат съпротива. 

 Във всичките тези примери по-малкият размер на залога е в същност по-добър от по-

големия с цел проверка на опонента с целия ни диапазон. В тези примери има още нещо, което 

не съм споменал в началото на статията. Флоповете, които използвах за тези ръце, са сухи – 
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колкото по-често опонентът ви има слаб чифт или гътшот, толкова повече можете да играете 

така, както иска опонентът ви, правейки цената на продължението на играта евтина, особено 

ако няма да продължите с агресията си на следващите улици. Размерите на стаковете стават 

по-малки – ние искаме да получим пълната стойност от стойностния ни диапазон, ето защо 

ъндърбетването е по-ефективно с целия ни диапазон при по-къси стакове. При хедз-ъп кеш, 

добрите играчи не правят продължаващ залог по-малък от половината пот на сух борд 

(обикновено е 2/3) срещу достойни съперници  по други причини (хората колват по-малко 

широко от ВВ заради размера на стака, например), но също така защото трябва да можете да 

управлявате размера на стака си в позиция. При намаляване на стаковете това става по-малко 

актуално. 

 Ъндърбетването е страхотен начин както за експлоатиране в подходящи ситуации, така 

и за да останете балансиран при необходимост. Вероятно най-голямото предимство на 

ъндърбетовете е в това, че хората не могат добре да се нагодят към тях, когато те се използват 

по подходящ начин. Това може да предизвика опонента да направи някакво ужасно 

отиграване, а също така ще ни позволи просто да печатаме пари срещу некреативни опоненти, 

които са твърде нерешителни, за да излязат от кутията. Помислете за това, как да ги използвате 

правилно. 

7. Овърбетинг в действие 
 Тази година по време на WSOP Series прекарах шест седмици в Poker house в Лас Вегас, 

което беше много забавно и не само заради факта, че играехме на водна топка и китайски 

покер, което изискваше с един играч в повече. Беше невероятно да се потопиш в изучаване на 

покер теорията с няколко превъзходни играчи от световна класа. Вероятно най-вълнуващото 

ми преживяване беше да наблюдавам един играч в хай-стак HU кеш, който имаше за 

съперници такива играчи като durrr, jungleman и други хедз-ъп легенди. Освен това той 

играеше на 4 маси HU кеш он-лайн срещу друг съквартирант. В продължение на 20 минути 

седях от едната страна на масата (активната) преди да отида да видя какво прави другият 

играч. След двубоя имахме много теми за обсъждане, но в тази статия ще се фокусирам върху 

специфичните примери за овърбетинг. Колващият извън позиция правеше голям залог на 

търна – залог, по-голям от размера на пота след като флопът беше чекнат бихайнд. Тази линия 

е пример за това, как да се идентифицират подходящи ситуации за овърбет и по двете 

причини: както за балансиране, така и за експлоатиране на опонента. 

 Нека вземем един дроу-флоп: QJ8 с флъш-дроу. Как изглежда вашият диапазон за чек-

бихайнд върху тази текстура на борда? При повечето хора, включително и при мен, той се 

състои от ръце „въздух“, с които решаваме да се предадем, А-хай и К-хай ръце, с които 

продължаващият залог има по-лоша очаквана стойност, и маргинални, имащи шоу-даун 

стойност ръце с чифтове, от рода на 8х или може би Jx. Една от причините, поради която 

можете да решите да чекнете бихайнд с ръка от рода J7 на този флоп, е че можете съвсем 

спокойно да колнете донк-залог с нормален размер на търна при идване на безполезна карта. 

Но представете си, ако опонентът ви донква на търна 1,5 от пота срещу вашия диапазон за чек-

бихайнд на този флоп, в който доста рядко има силна ръка. Не мразите ли живота си с J7? Ако 

колнете на една улица, няма ли да намразите живота си още повече, ако отново се изправите 

пред значителен залог на ривъра? 
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 Връщайки се назад към теоретичните основи, ние намираме перфектна „ами сега?“ 

основа за овърбетване в тази ситуация. Големият блинд има доста „въздух“, но и в пъти повече 

силни ръце, отколкото малкия блинд, който би направил залог със силните си ръце на флопа. 

Малкия блинд е окичен с купчина маргинални ръце, което го кара да се чувства зле, когато има 

работа с голям залог, изправен пред диапазон с толкова много силни ръце в него. Оказва се, че 

„болестта“ е изцяло теоретично обоснована. 

 Аз винаги съветвам, че ако се притеснявате, че опонентът започне да ви тормози, вижте 

следното: ще бъде вярно едно от следните твърдения: 

1) Опонентът не ви блъфира много често, затова не би трябвало прекалено да се 

притеснявате за подобен тормоз, защото това няма да се случва толкова често. 

2) Опонентът ви блъфира толкова често, че вие, очевидно,  просто трябва да натиснете 

бутончето “Call”. 

 Погледнато по този начин, тази ситуация не изглежда толкова страшна от гледната 

точка на бутона. Обаче, проблемът е че големия блинд също има много стойностни ръце в 

диапазона си. QJ/Q8/J8/T9/combo draws/Qx – всичките тези ръце ще бъдат много щастливи да 

оберат максимална стойност чрез овърбет срещу опонента, който е склонен към правене на 

„хиро-колове“. Всичките тези стойностни ръце ви позволяват да правите печеливш овърбет с 

множество ръце за блъф без да ставате експлоатативни. 

 ОК, какво може да направи бутонът срещу тази стратегия? Ами, едната опция е да 

започне да чеква-бихайнд на флопа със силна ръка – овърпеъри, два чифта, стрейт, силни 

дами, нът флъш-дроу и всякакви такива ръце. Обаче, това може да доведе до неприятни 

странични ефекти. На този борд има множество търн-карти, които убиват действието, и това ще 

е катастрофа. Също така много е лошо, чеквайки, да позволяваме на големия блинд да 

реализира очаквания си дял безплатно. За да се предаде в ситуация с продължаващ залог като 

тази, бутонът трябва да знае, че ще успее да вземе стойност на търна, чеквайки бихайнд, но ако 

големият блинд овърбетва на търна само в 1/3 от случаите или нещо такова, то когато чекваме 

бихайнд ние се надяваме, че ще го предизвикаме, но обикновено това не се случва.  

 Ключова точка тук е че понякога си заслужава да имаш небалансирани диапазони, и от 

гледната точка на бутона това е една от такива ситуации. Чек-бихайнд на този флоп със силни 

ръце не помага в достатъчна степен, дори ако големия блинд понякога овърбетва на търна. 

Бутонът може да опита да балансира диапазоните си или да остави диапазона за чек-бихайнд 

капнат, което е добър резултат за големия блинд. Единственият лош резултат за големия блинд 

е, ако малкия блинд остави диапазоните си капнати и експлоатативни, а големия блинд 

пропусне да атакува. Твърде често се случва точно това. 

 Този пример може да се използва за илюстрация на балансирани и експлоатативни 

овърбетове: 

Балансиран диапазон: 
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На този флоп и търн, един балансиран диапазон за овърбет извън позиция би могъл да се 

състои от следното: 

За стойност: QJ/QT/Q9/Q8/J8/T9 

За блъф:  всички слаби флъш-дроуа/всякакви гътшоти/някои Кх 

 Това е стойностно-ориентиран диапазон, но дори ако опонентът ни би фолдвал всеки 

път, това означава, че ние печелим пота всеки път, когато имаме Т7, К4, „бейби“ флъш-дроу, 96 

– това е цяла купчина ръце, с които ще печелим, карайки опонента ни да фолдне средните си 

чифтове посредством нашия овърбет. И ако той реши да направи „хиро-кол“, ами, хубаво, ние 

имаме достатъчно много силни ръце в диапазона си, за да накажем любопитния съперник. 

Срещу тази стратегия се играе доста трудно, дори ако опонентът ни е достатъчно компетентен, 

за да види какво става. 

За да експлоатираме: 

 Обаче, срещу повечето опоненти, които ще срещнете на пътя  си, не би трябвало да се 

опитвате да бъдете неексплоатирани, би трябвало да се опитвате да бъдете експлоатиращи. 

Това означава използване на овърбетване по небалансиран начин, възползвайки се от 

стратегиите и честотите на опонентите. Срещу повечето опоненти е правилно да се овърбетва 

със слабите ви флъш-дроуа/гътшоти/Кх, защото те винаги ще изхвърлят среден чифт при 

толкова силен залог, а с нътс и други силни ръце се залага по-малко, защото тогава се взима 

максимална стойност от същият този среден чифт. Срещу други, които обичат да правят големи 

хиро-колове, правилно е да се залага по-малко с блъф-ръце, за да се фолдне „въздухът“, и се 

залага повече със силни ръце, за да се възползвате от излишното им любопитство. Както  и да 

е, изчакайте докато вашият опонент ви прецени и когато той го направи, вие винаги можете да 

коригирате честотите си и да останете подвижна мишена, дори да експлоатирате настройките 

на опонента. Удивителната истина е, че повечето опоненти често пропускат да направят 

необходимите настройки. 

8. Пресмятане на пот-шансовете и колко често опонентът ви трябва да 

фолдва срещу вашия блъф (вероятност за фолд) 
 След целия този материал за напреднали, нека се върнем малко назад и да се уверим, 

че имате някои основни познания. Пот-шансовете и оценяването на вероятността за фолд не са 

толкова сложни, колкото изчисленията на очакваната стойност, но е важно те да се правят и то 

бързо. 

Пресмятане на това, колко често ви трябва колът на ривъра да е добър, за да бъде това 

действие по-добро от фолда: 

 Вашите пот-шансове са сумата, която трябва да платите, делена върху размера на пота, 

ако платите. Например, ако вашият опонент залага 100 чипа в пот от 200 чипа, сумата за 

плащане е 100 чипа, а размерът на пота, ако платите, е 400 чипа. И така вашите пот-шансове са 

100/400 или 25%. Или изразено по друг начин те са 3:1, тъй като трябва да платите 100, а в пота 

вече са 300. Ако печелите в ¼ от случаите 300 чипа и губите допълнителни 100 в ¾ от случаите, 
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вие сте „брейк-ивън“, т.е. имате 0EV. -> (0,25)(+300) + (0,75)(-100) = 0,75 – 0,75 = 0EV. (грешката 

не е моя – би трябвало да е 75 – 75, поне така мисля) 

 Залозите с размера на пота ви дават пот-шансове 2:1 или 33%. Един залог от 200 чипа в 

пот от 200 чипа означава, че когато колнете, потът ще е 600 чипа и 200/600 е 1/3 или 33%. 

 Ако опонентът ви заложи ¼ от пота, например 50 чипа в пот от 200 чипа, потът ще стане 

300 чипа, ако колнете, а 50/300 е 1/6 или 17%. 

 Има един лесен трик: в повечето случаи по време на играта в същност не е необходимо 

да се занимавате с математика – просто преценете основните възможности, които вече знаете 

– залозите с размера на пота са 33%, половината пот – са 25% и четвърт пот са 17%. Запомнете 

го, и няма да имате необходимост от калкулатор, за да разбере, колко често е необходимо да 

печелите. 

 Не бива да се притеснявате, ако сте 

изправени пред рейз, а не просто залог. 

Ако сте направили залог t100 в пот от t200 

и опонентът ви рейзва до t300, вие просто 

трябва да погледнете две неща: първо, 

колко трябва да доплатите (t200) и след 

това добавете число, което изобразява 

размер на пота (това ще рече 600, което ще 

стане 800, ако решите да колнете). 200/800 

е 25%. Общата формула остава същата: 

колко трябва да платите, разделено върху 

общият размер на пота, ако колнете. 

Бързи въпроси за проверка: 

1. Опонентът ви залага t275 в пот от t450 на 

ривъра. Колко често ви е необходимо да 

имате най-добрата ръка, за да бъде колът с по-добра очаквана стойност от фолда? 

2. На ривъра правите блокиращ залог от t150 в пот от t400, а опонентът ви пушва с t650 в 

повече (общо 800). Колко често ви е необходимо да сте по-добри, за да бъде колът по-добър от 

фолда? 

3. Изправени сте пред залог от t366 в пот от t427. Без да използвате калкулатор, преценете, 

колко често трябва да сте с по-добра ръка, за да бъде колът по-добър от фолда. 

Пресмятане на това, колко често опонентът ви трябва да фолдва на ривъра, за да бъде 

блъфът ви +EV: 

 Ако предположим, че имаме нулева очаквана стойност, ако колнем, и нямаме шанс да 

спечелим потта, ако не заложим, то това е доста просто за изчисляване. Просто взимаме 

размер на залога ни и го делим върху сумата, която ще бъде в пота след нашия блъф. 

Например, ако потът е t300 и вие искате да заложите t200, то на вас ви е необходимо 
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опонентът ви да фолдва в 200/500 или в 40% от случаите. Блъф с размера на пота трябва да 

проработва в 50% от случаите, а блъф с размер на половината пот трябва да проработва в 33% 

от случаите – това са добри ориентири за използване, така че не ви трябва повече математика 

по време на играта. 

 Ако обмисляте да рейзнете за блъф, формулата е същата – количество чипове, които 

влагате в пота вместо да фолднете, делено върху тази сума плюс това, което вече е в пота. Така 

че, ако потът на ривъра беше t300, опонентът ви залага t150 и искате да опитате рейз до t450, 

то тогава ви е необходимо опонентът ви да фолдва в 450/(450+450) от случаите или в 50% от 

случаите. 

 Има нещо, което усложнява изчисленията, и то е, че вашата очаквана стойност от 

чекване и решение да не блъфирате не е 0, както предположихме по-рано. Понякога вие 

решавате да не блъфирате с Q-хай и приключвате, имайки най-добрата ръка срещу 

незавършеното дроу. Когато това е така, трябва ви по-висока вероятност за фолд за да бъде 

блъфът по-добър, отколкото предаването на ръката. 

Бързи въпроси за проверка: 

4. На ривъра знаете, че нямате шоудаун стойност. Потът е t320. Колко често трябва да 

проработва блъфът, за да има той по-добра очаквана стойност от чека-бихайнд? 

5. Опонентът прави блокиращ залог с t100 в пот от t500. На вас в стака ви остават t900. Колко 

често трябва да проработава пушът, за да бъде той по-добър от фолда, ако нямате шоудаун 

стойност? 

6. В тази статия казах, че ако опонентът ви в диапазона си има незавършено дроу, то вие се 

нуждаете от по-голям процент фолдове, когато имате маргинална шоудаун стойност, за да 

бъде блъфът ви добър. Обаче, ако опоненът ви има пропуснато дроу, блъфиране и чекване-

бихайнд имат един и същ резултат – вие печелите, така че няма значение, какво именно 

правите срещу такива ръце. И така, защо има значение, дали опонентът има такива ръце в 

диапазона си, когато решаваме, дали да блъфираме? Няма ли тук някакво противоречие? 

Отговори на въпроси от проверката: 

1. 27.5% 

2. 32.5% 

3. Някъде над 25% и под 33% според мен, бонус-точка за вас, ако казахте 30%! (аз казах 30% - 

бел. На прев.) 

4. 180/500 = 36% от случаите 

5. 900/1500 = 67% от случаите 

6. Ако всичките ви опоненти фолдват само ръцете, които ние бием, ясно е че по-добре да се 

предадем. Така че има значение, не бъдете глупави (или не казвайте, че ако все пак понякога 

печелим чрез чек-бихайнд, то трябва да имаме очаквана стойност от блъфа, по-добра от 0). 
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(Сори, братя, тука нищо не разбрах)! 

9. Тайминг телз1 в HUSNGs 
 В много от статиите аз твърдях, че в процеса на обучението повечето играчи отделят 

твърде много време на най-привлекателните аспекти на покера, такива като сложни линии на 

отигравания в необичайни ситуации и безумните „телз“, които могат да забележат само 

истинските майстори, вместо да отделят повече време на основите. Обаче, това не означава, че 

някои от тези по-готини аспекти на HUSNG са напълно безполезни за изучаване. Разбирането 

на тайминг-подсказките е добър пример на концепция, която няма да ви превърне от губещ в 

печеливш играч, но вграждането й в играта ви може значително да подобри вашия уинрейт. 

 Когато говорим за тайминг-подсказките, важно е да разберете, че тези подсказки имат 

място по определена причина. Тайминг-подсказките не са някакъв мистичен списък със 

ситуации за запаметяване – вие получавате информация за времето, което използва опонентът 

ви, за да вземе дадено решение, и за това, каква сила на ръката си иска да репрезентира. От 

тази позиция ние можем да формулираме някои основни правила относно често срещани 

тенденции, които можем да използваме, за да идентифицираме възможностите по време на 

играта. 

1. По-бързите колове обикновено означават по-слаби ръце, с които опонентът 

няма намерение да рейзва или фолдва или пък да поставя капани. 

 Има два основни аспекта за обсъждане по отношение на 

тази „подсказка“. Първо, тук се прилага основната „подсказка“ от 

играта на живо: „силният е слаб, слабият е силен“. Вярно или не, 

но повечето играчи вярват, че забавянето преди кола с 

маргинална ръка прави я да изглежда сякаш е имало намерение 

за фолд и ще накара опонентите да продължат с агресията си на 

следващите улици. По този начин  с такива посредствени ръце те 

ще колват по-бързо, сякаш искат да ви кажат: „не се опитвай да 

ме блъфираш на следващите улици, имам ръка, която не се 

нуждае от обмисляне дали да колна“. С ръце, подходящи за 

капан, повечето играчи ще се замислят за няколко седкунди преди да колнат, дори и он-лайн, 

за да изглежда така, сякаш те се чудеха дали да не фолднат. 

 Вторият аспект на тази „подсказка“ е, че когато хората имат силни ръце, с които биха се 

замислили за рейз, те обикновено правят точно така – решават да рейзнат. Следователно, на 

флоп К74 един бърз чек/кол по-вероятно означава ръка като 7х или 4х, отколкото К8, с която 

трябва да се поспрат и да обмислят рейз. В 3-бетнат пот, ако опонентът ви колва 

продължаващия залог на флоп Q95cc доста бързо, то това означава, че той не е обмислял рейз, 

                                                           
1 Тайминг телз – мисля, че на всички е ясно какво е това. Не можах да измисля по-подходящо нещо, 
може би „подсказки“? Но дали е точно така? В http://dictionary.pokerzone.com/Tells е казано, че това е 
„Поведение или модели на поведение, които разкриват информация за планираните действия 

на даден играч или за карти на играча, особено когато такива поведения са несъзнателни или 
непреднамерени; подсказки за това как противник ще играе или какви са картите на 
противника“. 

http://dictionary.pokerzone.com/Tells
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което прави ръката му да е Qx по-малко вероятна. В дадена ситуация той по-скоро ще държи 

9х.  

2. Ако опонентът ви прави бърз агресивен „муув“, това означава, че не му е 

необходимо време за мислене, за да го направи. 

 След колване на продължаващ залог на флоп К85сс и 4с на търна, която се чеква 

бихайнд, опонентът ви бързо пушва на ривъра, който е асо, но не е спатия. Докато диапазонът 

на опонента ви е сравнително широк преди бързия пуш на ривъра, то такава игра бързо 

стеснява диапазона му до завършени на ривъра флъшове, особено ако опонентът ви е играч за 

забавление. На опонента ви не му трябваше време за да реши, дали влизането ол-ин на ривъра 

ще е грешка. И отново, има причина за тази „подсказка“ – без ръка хората трябва да помислят 

за картата на ривъра и дали е добра идеята да се прави блъф, поне за няколко секунди преди 

да решат да сложат всичко по средата. Понякога това може да бъде просто един нескопосан 

„муув“ от опонент, който има незавършено дроу, но ако в диапазона му има малко 

незавършени дроуа, такива ситуации водят до лесен фолд. 

 Например, много от опонентите ще ви дават твърде много информация с тайминга си 

от 3-бет пуша, мигновено пушвайки ръце от рода Ах/покет-чифтове, които са лесни, със 

сигурност +EV-пушове. В същото време те по-дълго ще размишляват над пушове с гранични 

ръце, тъй като им е нужна добра вероятност за фолд. Между другото, играл съм и срещу 

опоненти, които правеха всичко на обратно и винаги се преструваха, че мислят със 

стойностните си ръце, но взимаха бързи решения с блъфовете. Но като цяло, такива играчи се 

срещат много рядко. Въпреки всичко, след като забележите някаква тенденция, тя става 

„подсказка“ и ние можем да правим пари от нея. 

3. Ако опонентът пуска допълнително време преди да направи 

значителен залог в ситуация, в която вие вероятно имате блъф -

кътчър, то това означава, че той има по-силна ръка  

 Поставете се на мястото на опонента („влезте в обувките му“). Вие сте на ривъра с 

незавършено дроу, опитвайки се да разберете дали да блъфирате или не – единственият 

начин, по който можете да спечелите ръката. Колко често използвате значителна част от тайм-

банката си и решавате да в крайна сметка да заложите? За повечето хора отговорът е „не 

толкова често“. 

 Така е защото в ума на повечето играчи в такъв момент възниква мисълта, че колкото 

по-дълго изчаквате преди да заложите, толкова повече информация ще има опонентът ви за 

вас. Той ще разбере, че не ви е лесно да вземете решение дали да заложите. Той ще вижда 

през екрана на компютъра и ще знае, колко силно ще се надявате за фолд. Затова той ще 

направи мигновен кол и вие ще се чувствате като идиот. Бутонът „чек“ е толкова голям и хубав 

– защо просто не се предадете и да се биете някой друг ден? 

 Верни ли са тези разсъждения? Дали хората по-вероятно ще колнат, ако вие се забавите 

преди да решите да блъфирате? Мисля, че вероятно не. И все пак, това е тенденция, от която 

можем да се възползваме. 
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Да обобщим: типичните тайминг-подсказки идват от едно от двете неща: 

А) Колко дълго опонентът обмисля решенията си 

В) Доколко той иска вие да мислите за това, че той трябва да обмисля решенията си. 

 Това може да изглежда малко разочароващо, може би дори противоречиво. Как да 

познаем, в кои моменти таймингът на опонента означава, че той реално дълго обмисля 

решението си, а в кои – това да е просто капан? Колкото и да е сложен този въпрос, 

съществуват примери и на едното и на другото обяснение за тайминга на опонента. 

Независимо от това, колкото и да е лесно решението да се продължи с ръката-капан, повечето 

играчи задължително ще се преструват, че мислят поне за няколко секунди. Съответно, това е 

пример за втория вариант за тълкуване на тайминг-подсказката. Един бърз продължаващ залог 

на флоп J98hh е ярък пример за първия вариант. Повечето опоненти дори няма да се замислят 

тук за тайминга. Те ще се потопят в някакви размишления със слаби ръце, но много бързо ще 

реагират със силни ръце. Понякога подсказките са комбинация от първия и втория вариант. 

Бързият чек/кол на флопа със среден чифт и посредствен кикър означава, че опонентът не 

трябваше дълго да обмисля решението си (чек/колът е очевиден), и същевременно той иска 

това да изглежда като лесен кол от негова страна (не ме барелвай, моля!). Разбирането на 

начина за мислене на опонента изисква определена практика, обаче с времето ще се научите 

съвсем уверено да тълкувате едни или други действия на противниците си. Освен това, 

подобно умение ще ви помогне и в по-обичайни игрови ситуации. 

Глава 4: Разширената игра – важните моменти 

1. Защо печелившите покер-играчи спират да побеждават 
 В последния раздел на тази книга ще поговорим по-нашироко за това, как да бъдем 

успешни покер-играчи и, което е по-важно, как да направим покерът да е здравословна част 

от остатъка от живота ви. Точно както можем да погледнем към очакваната стойност 

от решенията на микро ниво в покера, така също можем да използваме някои от същите 

тези техники, за да помислим как да доближим играта си до макро ниво. 

 Превръщането в непечеливш играч е директният резултат от неспособността да 

поддържаш концентрацията си върху печелившите решения. За да опиша различните аспекти 

на това, което имам предвид, искам да предложа на вашето внимание няколко истории. В 

повечето от тях се разказва за истинските играчи, но имената им са променени. Разбира се, 

напълно е възможно да се познаете в някои от тези описания. Докато четете, помислете си, кое 

ви звучи познато във всяка от тези истории. 

 “BayesGetsBabes” се издигна бързо в света на HUSNG, започвайки от 20-ците и след това 

играейки 500s в рамките на една година. Докато се движеше нагоре, той поглъщаше знания от 

всеки около него, смятайки че неговата игра изисква много работа, за да стигне там, където 

иска да бъде. Обаче, когато достигна максимума си той решава, че получените знания и навици 

вече са му достатъчни, за да продължи да печели. Както можете да се досетите, това беше 

причината той да спре да се развива (да се подобрява), но се случи и нещо друго. Все по-често 

и по-често по време на играта BayesGetsBabes започна да взима решенията си импулсивно, без 
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оглед на очакваната стойност. Той гледаше покет-тройките си при стак 40bb и понякога 

мислеше: „Този път се каня да направя 3-бет с размера на пота“. Предишният BGB би се 

поспрял и решил: „не, това има лошо очакване, нямам достатъчно информация за да направя 

това“. Новият BGB допуска, че щом той е достатъчно умен и креативен постфлоп, то това 

нестандартно отиграване е напълно оправдано. Изведнъж BGB започва да чек/рейзва флопове 

срещу опоненти, рядко правещи продължаващи залози, да барелва колинг стейшъни и да губи 

„тонове“ стойност в безсмислените опити да вкарва опонентите си в капан. С много по-ниско 

ROI той се опитва да играе на повече маси, за да възстанови почасовия си профит, но това води 

само до по-малко замисляне над решенията му, свързани с очакваната стойност, и дори до 

абсолютно безумни действия. След хиляди игри BayesGetsBabes се оказа неспособен да печели 

от покера. 

 След прочитането на съдържанието на тази книга “the50percentclub” беше може би 

нетърпелива да прочете именно тази статия. Така е, защото за нея мисълта да станеш 

непечеливш играч е една от най-съкрушителните мисли в света. Въпреки факта, че графиката й 

в по-голямата си част върви само нагоре, the50percentclub намира, че за нея е извънредно 

трудно да поема рискове. Тя играе повечето от игрите си срещу играчи, играещи за забавление, 

като често проверява EV линията си, силно обезпокоена, дали играта й ще върви добре. 

Въпреки че the50percentclub живее покерния си живот със сравнително ниска вариация, когато 

има 15-бай-инов даунсуинг, тя е направо съкрушена, събуждайки се на следващата сутрин с 

чувството на гнилоч в устата си след загубите от предната вечер. Вероятно след един от 

подобни лоши рънове тя ще огледа пейзажа на HUSNG с все повече и повече играчи, напиращи 

към хиперки, докато тя получава все по-малко и по-малко от играещите за забавление играчи и 

ще реши да играе все по-малко и по-малко покер. Това беше една добра кариера – 

the50percentclub винаги може да каже, че тя правеше десетки хиляди долари, играейки он-

лайн покер. 

 “DeweyDfeatsWiki” извървя пътя на повечето играчи, постигайки добър уинрейт от 

рибките (играещи за забавление играчи). Обаче, след като се установи на 200s, той започна да 

влиза в някои заплетени ситуации с други регове, и тъй като никога не се страхуваше да бъде 

войнствен, той започна един дуел с играч, когото не харесваше. И така след известно време 

покерът за него ставаше много повече дуел, отколкото правене на пари – той разви доста силна 

неприязън към някои играчи и винаги се стремеше да седне да играе с тях, когато ги виждаше в 

лобито. Вероятно той се натъкна на един от онези играчи, който беше значително по-добър от 

него, но егото не му позволи да избегне тривиални интернет-препирни и да се фокусира върху 

очакваната стойност. След няколко последователни загуби на по-високите лимити и откриване 

на нови врагове там DeweyDfeatsWiki беше прахосал по-голямата част от банката си. 

 След като стана професионален играч преди няколко месеца “MeitnerWasRobbd” 

просто спря да се чувства удовлетворен. Той се събужда всяка сутрин, взима купа със зърнена 

закуска и пуска покер-клиента и влиза в едно и също лоби, както обикновено го прави всеки 

ден през последния месец. Грайндването вече не е хоби, а работа, и печелейки или губейки по 

пет бай-ина на ден сега той се чувства почти еднакво. Загубил 5 бай-ина? Това просто означава, 

че той трябва да работи и в събота и в неделя, за да запази темпото. Всеки ден той има 

чувството, че играе срещу целия свят, кликвайки в тишината едни и същи бутони отново и 

отново, чудейки се, дали той убива тялото си, защото хората не са създадени да седят на стола 
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през по-голямата част от живота си. От време на време той се опитва да прави неща, които да 

разнообразят опита му в покера, играейки в някои по-големи турнири там и тук, миксирайки 

регулярни, турбо и хипертурбо турнири, дори започва треньорски бизнес, но нищо от това 

реално не му върши работа. Обемът на играта му намалява и вероятно той ще реши да се 

върне към старата си работа. 

 Има много видове истории. В същност, планирах да напиша една за играч от Sapphire 

(стрийптиз клуб във Вегас), опитващ се да поддържа определено ниво, за да бъде като 

баскетболист (сякаш има милиони и в нищо не си отказва) през цялото време, но към момента 

на отпечатването не можах да му измисля подходящ ник-нейм. Общото във всичките тези 

истории е начинът, по който играчите губят от погледа си очакваната стойност, играейки или 

твърде рисковано, или изобщо без никакви рискове, изолирайки се от обществото или 

ставайки изцяло зависими от него, извършвайки действия под натиска на емоциите или заради 

егоизма и ината си не променят стратегиите си. 

 Не всичко, което правите като покер-играч, трябва да бъде в името на очакваната 

стойност в смисъла на парите – в крайна сметка, всичките аспекти, които се стремите да 

подобрите, имат полза и в живота, и тези две концепции не винаги са свързани. Ето един 

добър пример: да осъзнаете дали да влезете ол-ин или просто да колнете с флъш-дроу са две 

решения с две различни очаквани стойности, като решаване каква игра да играете и колко да 

играете, избирайки в какви учебни ресурси да инвестирате или изобщо да не инвестирате, и 

оценявайки дали е изгодно за вашето дългосрочно покер-развитие да вървите след омразен 

съперник или да го оставите да си ходи. Тези въпроси понякога са много трудни за отговор, но 

понякога, за да отговориш на тях е достатъчно просто да осъзнаеш проблема, който се опитваш 

да решиш. 

 Има още една история, която не разказах, но хората много обичат да говорят за нея: 

Джони беше печеливш играч, но играта стана по-трудна и сега няма значение, колко усърдно 

се опитва Джони, той не може да се справи с напредналите игри. Пропускът беше умишлен – 

тъй като игрите стават все по-трудни с времето, всеки играч, който беше способен да стане 

печеливш, може да остане такъв и в постепенно еволюиращ покер. Колкото повече оставате 

съсредоточени върху правилните отигравания (върху очакваната стойност) и върху това, да 

ставате по-добри и да не гледате върху себе си като  на стабилен играч, който не се нуждае от 

развитие, толкова по-вероятно ще е да сте способни да избегнете основните при чини за 

превръщането ви от печеливш играч в губещ. 

 2. Превенция и облекчаване на тилта 
 Причината тилтът да е толкова опасен се състои в това, че вие губите 

концентрацията върху очакваната стойност. Поредица от загуби в лоши ситуации поради 

загуба на контрол е несъмнено друг предвестник за провала на печеливши играчи. 

 Има доста хора, които имат собствени теории за това, как да предотвратим тилта и да го 

спрем преди да нанесе твърде много поражения, когато това неизбежно се случва, и всяка от 

тези теории ще има отзвук в различните типове хора. Някои треньори предприемат по-твърд 

подход и изискват вие самите да развиете способността да спрете да ревете и да се ядосвате 

при негативни събития и да се научите как да действате професионално. Те описват тилта като 
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детинско и непривлекателно нещо, надявайки се да разкрият на хората идеята, че проявите на 

лош късмет като цяло, е част от това да бъдеш покер-играч. Другите треньори пък разглеждат 

тилта като естествен аспект от състоянието на един покер-играч и твърдят, че най-важните 

умения за развиване са тези, които ви помагат да се махнете (от масите), когато осъзнаете, че 

сте загубили почти изцяло концентрацията си върху играта, преди да понесете някои сериозни 

щети (или направите някоя глупост). 

 И двете гледни точки са полезни и приложими. Сериозните покер-играчи правят 

необходимото за да приемат, че има решения, въвличащи в състояние на тилт, и че те могат да 

се самоусъвършенстват и да бъдат по-устойчиви. Да ги обучиш да гледат по-негативно на 

онези, които много се тилтват, е ловък психологически трик, който помага да се постигне тази 

цел. Също така все пак е неизбежно да се случват някакви негативни прояви на тилт и 

емоционална игра, и научаването на това, какви действени мерки трябва да се предприемат, е 

много важно. Над кои от тези моменти трябва да помислите повече, за да се преборите със 

собствените си проблеми, свързани с тилта, зависи от това, какъв сте и как работи вашия ум. 

 Моята представа за тилта е повече от обща и започва с това, което е първостепенно. Да, 

тилтът е отрицателна емоция, която усещаме, когато нещо не върви както трябва, но нещата не 

вървят така както ни се иска през целия ни живот и ние не изпадаме в ярост от това. За 

повечето силни покер-играчи е характерно следното: когато ние губим една игра на пинг-понг с 

приятел, ние не харесваме загубата, ние се дразним – но представянето ни в реванша ще бъде 

по-добро, дори по-съсредоточено и по-мотивирано, за да играем добре. Имам опит за същото 

чувство и в покера след едно губещо начало на деня – изпитах непоколебима решимост, която 

доведе до дълга сесия с невероятно добра игра, дори когато нещата продължаваха да вървят 

срещу мен. След един от такива дни аз гордо се потупах по гърдите, спечелвайки четири 

долара вместо да загубя пет-цифрена сума поради пълното отсъствие на добри ръце. Или 

може би аз трябваше само да констатирам загубите и да приключа сесията, не знам, да забравя 

за работата, да се срещна с някои приятели за по един сладолед – как можеш да бъдеш 

разстроен, когато има сладолед? Това казвам, аз също изпитах тилт в покера, когато с 

кръвясали очи дори вече не виждаш кои бутони натискаш, изпадайки в пълна ярост. И така, 

какво става, когато усещаме загубата на продуктивната и мотивирана решимост, когато нещата 

не вървят добре и ние губим и спираме да отговаряме на телефонните обаждания за 48 часа, 

докато пием огромни количества скъпо уиски или извършваме други деструктивни постъпки, 

може би?  

 Докато прогресирах в покера, успявах все по-добре и по-добре да се справям с тилта, и 

то толкова добре, че хората започнаха да се шегуват, че станах робот, играещ стотици силно-

вариативни игри на ден на високи лимити, изпитвайки значителни суингове по време на 

сесията без те да влияят върху играта ми. Мисля, че просто започнах да разбирам по-добре от 

къде идват тези ярки усещания от тилта. Нещата, които ни се случват през  по-голямата част от 

времето, оказват огромно влияние върху играта и мотивацията, влошавайки и понижавайки ги. 

Те ни удрят действително силно там, където е най-важно за нас. По целия ред причини те ни 

атакуват в личностния план. За да намалим реално ефектите от тилта и да предотвратим 

появата му, най-напред трябва да осъзнаем откъде в същност идват тези ужасни усещания. 
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 Най-често същината на тилта е страх. Страх, че повече няма да бъдете печеливш  играч. 

Страх, че няма да получите очаквания резултат, над който работите толкова усърдно. Страх, че 

хората ще видят, че този абсолютен идиот на вашия лимит е по-добър от вас без да знаят, че 

просто му е вързало. Страх, че няма да стигнете до места, където искате да отидете заради 

покера. Това може да бъде страх от лично естество: всичко, от което най-много се страхувате в 

живота си, може да се прояви по време на ужасна сесия с лош късмет. Оо, да, прави сте: Тилтът 

е богарт. Ридикюлус! 

 Винаги намирах, че колкото по-щастлив бях в живота си и колкото повече се чувствах, 

че трябва да съм горд със себе си извън покера, толкова по-малко ме разстройваха суинговете 

в покера, дори когато тези суингове бяха по-съществени в доларово изражение. Ако да си 

успешен он-лайн покер-играч е голяма част от вашето позитивно себеусещане, то това 

означава, че лошите времена в покера ще се усещат още по-зле. Ако балансът в живота ви е 

толкова лош, че да сте успешен покер-играч е единствената част от позитивната ви самооценка, 

тогава нещата започват да стават отчайващи. 

 ОК, вече знаем – остатъкът от живота ви ще бъде повлиян от това, колко силно се 

тилтвате. Но, както и в останалата част от тази книга, така и тук трябва да се съсредоточите 

върху това, как бихте приложили наученото тук и да направите корекции (ъджъстмент), които 

ще предизвикат съществени изменения. Мисля, че разбирането на същината на това, от къде 

идва тилтът, е половин битка, и че осъзнаването на собствените ви емоции позволява да ги 

контролирате и използвате, за да изпълните това, което искате, значително по-лесно. В 

последната статия ще обсъдим как да разширим подхода за взимане на правилни решения въз 

основа на очакваната стойност и ще поговорим за балансиране на покера с остатъка на живота 

ви. 

3. Покер в контекста на останалия ви живот. 
 По много показатели покерът е отчуждаваща игра – за да играете максимално 

съсредоточено в течение на дълъг период от време, вие трябва изцяло да сте потопени в свят, 

който е извън разбирането на хората и което, в крайна сметка, води до неприемането му . Въз 

основа на опита си и опита на приятелите ми по покера, които познавам много добре, аз мога с 

увереност да твърдя, че решението покерът да е основната част от живота има няколко 

негативни последици. Покерът също така има голям брой положителни моменти, защото иначе 

не бихме го играли. 

 Много от студентите, с които разговарях, действително получават удоволствие от 

истории за покерни смотаняци и „брато“, така че нека да се върнем към тях в края на книгата 

ми. За покерния смотаняк е трудно да намери баланс между пресмятанията на очакваната 

стойност в покера и реалния живот. Покерното брато има по-малко проблеми с това да живее 

пълноценен живот, но му е много по-сложно да осъзнае, че животът му е изкуствен. И ако вие 

мислите, че това е ужасно и че би трябвало да предпочетете страната на смотаняка – вероятно 

ще бъдете прави. Това ми напомни още един момент: ще бъдете много по-уверен, когато ще 

можете спокойно да приемате загубите и да се смеете над глупавите действия на опонента. 

 Основният съвет, който бих могъл да дам, когато обмисляте покерът да стане част от 

живота ви, е просто да оцените, за какво действително ви е грижа. Търсенето на изгодно 
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решение, основано на точните разчети или интуиция, става много по-лесно, когато вие точно 

знаете, какво действително е важно за вас. Винаги го помнете и бъдете уверен в това и 

позволете на враговете ви да ви ненавиждат. 

 Бъдете увери в това, че дори малки решения в покера могат да повлияят върху вашия 

живот. Един от моментите, на който бих искал да спра, е покер-игра в леглото – привидно няма 

нищо лошо в това, но играейки по този начин, става доста сложно да отделите работата от 

реалния живот. Леглото е предназначено за сън, четене и всякаква друга релаксираща дейност, 

която можете да си представите - когато показвате на мозъка си, че леглото е място, където 

имат място много сложни пресмятания с висок риск, докато усеща електронно генерираната 

топлина от вашия лаптоп, вие размивате двата аспекта от вашия живот, които не бива да се 

размиват. Всеки път, когато се отказвате от среща с приятели заради грайндене, осъзнайте, че 

на мозъка ви става все по-трудно да раздели работата от почивката. Разбирането на себе си и 

на решенията, които взимате по отношение на покера и по отношение на моменти, несвързани 

с него, ще ви помогне да действате по-ефективно. 

 За да завърша книгата, нека да оставим разговорите за емоции и нека да поговорим за 

нещо по-весело. Един от много важни моменти в покера, който възприемам малко другояче, 

отколкото другите играчи, е: когато вие правите всичко правилно, ставате все по-добър в 

покера, вие ставате по-щастлив и в реалния живот. Покерът е великолепен за вас в много 

отношения. Той ви учи от научна гледна точка, учи да мислите скептично за различни неща, 

когато вие точно знаете, какво е вярно, а какво – не е. Той ви учи да следвате мечтата си и да 

работите усърдно, за да я постигнете. По точи начин, покерът показва, как талантът и 

трудолюбието могат да се превърнат в отличен резултат. Покерът ви учи на значимостта на 

информацията, учи ви да сдържате егото си в играта срещу опоненти. Учи, че решението на 

проблемите заедно с помощта на покерната общност, е много по-ефективно, отколкото 

самотното търсене на решенията. Той ви учи на ситуационната стойност на самоувереността и 

смиреността. Той ви кара да научите, че непоемането на рискове в краткосрочен план често 

пъти е много рисковано в дългосрочен план. Това ще ви даде увереност в силите ви, когато се 

запънете в сложна ситуация. Прочетете статията “Poker is Good For You” на Дейвид Склански и 

Алън Скънмейкър. Всичко е вярно, покерът е голямо предимство за целия ви живот в по-

дълбок смисъл, а не само „колко пари мога да спечеля и колко удоволствие мога да получа“. 

 Прогресирайки в покера, винаги помнете за взаимна връзка между покера и живота ви. 

Използвайте цялата информация, получена в тази книга, като: изтъкване на това, кое е 

действително важно, осмислянето на нова информация, взимането на оптимални решения 

вместо използването на лесна и статична стратегия. Бъдете готови да прилагате нови идеи при 

разрешаване на различни трудни ситуации. Продължавайки да прогресирате въз основа на 

този фундамент, вие ще останете успешен както в покера, така и в живота. 

ЗАЩО ТАЗИ КНИГА Е БЕЗПЛАТНА? 

Решихме да направим тази книга безплатна по две причини. Първо, ние вярваме, че 

превъзходното съдържание и достъпност не са само отличен начин да се покаже, какво може да 

ви предложи сайтът HUSnG.com, но и начин да се покаже цялата привлекателност на играта 

HUSnG изобщо. Ние се надяваме, че много играчи, които не играят сега хедз-ъп СнГ, ще 
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намерят тази книга и ще се вдъхновят, за да опитат. Второ, на нас са ни интересни реакциите на 

читателите, критиката и обсъждането на тази книга (както положителни, така и отрицателни). 

Освен това сме убедени, че хедз-ъп СнГ продължава да живее и да процъфтява много години 

благодарение на фундаменталните качества на тази покерна дисциплина. Игра срещу един 

опонент е доста вдъхновяваща и развива добър дух на съперничество, което прави тази игра 

още по-привлекателна. Именно тези особености на играта позволяват на множество играчи от 

различни лимити по целия свят да смятат хедз-ъп СнГ покер за основната си игрова 

дисциплина. 

Също така, бихме искали да изкажем благодарности на всички, които са способствали на това 

сайтът HUSnG.com да е такъв, какъвто е сега. Тези хора и общности са оказали най-

положително и значително влияние върху HUSnG.com. 

Mat Sklansky, Mason Malmuth and Kiera from twoplustwo.com 

Tony Guerrero, formerly of PokerAffiliateSolutions 

Gregor Wright 

Michael Sheehy 

Pokeroff.ru 

Pokerman.cz 

maxv2poker.com 

- Ryan P and Ryan D of HUSNG.com 

 

Тази книга е безплатна, преводът също е безплатен. Естествено, няма как да 

предотвратя злоупотребите. Но все пак, книгата е доста специфична и това едва 

ли ще се случи. Въпреки това, ако някой все пак реши, че това е лесен начин за 

изкарване на пари: НЕКА ПОКЕРНИЯ БОГ ГО ПОРАЗИ С НЕПРЕКЪСНАТ ДАУНСУИНГ И 

ГАДНИ ОПОНЕНТИ!!! 

 

 

 

 


