
Част 3: Диапазони и пост-флоп диапазони 
Да поставим опонента на определена ръка е доста трудно. Много често действията му могат да 
бъдат продиктувани от наличието на съвсем различни ръце. Така, това остава в областта на 
догадките и на сцената излиза ДИАПАЗОН. 

Какво е диапазон? 
Диапазон от ръце е просто набор от комбинации, с които един играч може да предприеме дадено 
действие. 

Ако имаме някаква информация за играча, ние можем да направим обосновано предположение за 
ръцете, които може да има в неговия диапазон. Тази информация ни дават VPIP и PFR. 

След като преценим диапазона му, трябва да погледнем нашата ръка и да оценим, как тази ръка се 
представя спрямо неговия диапазон. Тук не става дума за някаква хипотетична ръка, а цял набор от 
възможни ръце. В основата на това лежи умениe за разчитане на ръце и това умение може да бъде 
научено. 

Игра срещу тайт диапазон 
Веднага взимаме един пример: 

NL200 6-max 

Ние сме на бутона. UTG рейзва до $7, всички до нас фолдват. Хъда на UTG показва следното 

Joe(72)/+5 

VP16/PF12/AS22/FB75 

3b 4/F3 70/AF3/3/1/1.2 

CB80/FC65/FT70 

W$SF42/WtS25/W$S50 

Това е един стандартен тайт играч, леко „нити“. Неговия AS22 показва, че той е склонен да разхлаби 
диапазона си, когато е в позиция. Неговия 3-бет показва, че той е склонен да рирейзва само с 
премиум ръце. Неговият С-бет и AF показват, че той е агресивен на флопа, след което е склонен да 
играе за пот-контрол на по-късните улици. 

Нашата ръка е А♠Т♠ не е ръка за изхвърляне и срещу много от играчите можем да колнем или дори 
да рирейзнем. Но можем ли да я играем срещу Джо? За да отговорим на този въпрос, нека се 
опитаме да преценим диапазона за отварящ рейз на Джо – набор от ръце, с които той ще рейзва от 
UTG. 

Общият му PFR е 12%, но това е средната стойност по всички позиции и вероятно от UTG той ще 
рейзва по-рядко, например с 8% - това е догадка, но е разумна догадка. 

А как изглежда един диапазон от 8%? Това зависи от самия играч – какви ръце той е склонен да 
играе. Ще рейзва ли той всичките чифтове? Дали ще иска да миксира някои средни конектори от 
една боя или ще предпочете високи карти? 

Има 1326 възможни комбинации стартови ръце, така че, играч, който играе 8%, би играл с около 
106 различни комбинации. 

Ето няколко диапазона, отговарящи на тези критерии: 

Диапазон №1 (108 комбинации) 

Чифтове: 77 – АА (48 комбинации) 

АК, AQ, AJ (48 combos) 

KQs, QJs, JTs (12 combos) 
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Диапазон №2 (110 комбинации) 

Да отбележим, че, докато и двата диапазона са невероятно тайт, диапазон №2 има сила, която 
диапазон №1 няма. Чрез включване на всичките чифтове, Джо има възможността да удари монстър 
ръка на всеки флоп. Диапазон №1, обратно, може да репрезентира овър чифт на нисък борд. 

Да отбележим и нещо друго. Тъй като ние държим А♠, за Джо няма да има толкова много 
комбинации, както може би той си мисли. В едно тесте има 6 възможни комбинации от АА, но при 

липса на А♠, остават само 3 комбинации. 

А сега, как се справя нашата ръка А♠Т♠ спрямо тези диапазони? В същност, не чак толкова добре. 
Да започнем от диапазон №1. Единственият начин да направим това сравнение е да използваме 
някоя подходяща програма (аз ще покажа резултатите от Equilab) 

 

 

Тази стойност добра ли е или е лоша? Теоретично, това е ОК. Джо залага $7 и създава пот от $10, 
така ние получаваме пот-шансове 10:7 (1,43:1) или 41%. Освен това, ние сме в позиция за остатъка 
на ръката. В тази ситуация, общо взето, нямаме нищо против да играем тази ръка. Но тя е 

Ръка на 

опонента

Брой 

комбинации

Вероятност 

за победа

АА 3 13,30%

КК 6 32,57%

QQ 6 32,33%

JJ 6 32,18%

TT 3 34,80%

99 6 47,15%

88 6 47,25%

77 6 47,92%

AKs 3 29,26%

AQs 3 29,45%

AJs 3 30,13%

KQs 4 59,05%

QJs 4 58,05%

JTs 3 68,38%

AKo 9 30,46%

AQo 9 30,63%

AJo 9 31,32%

Total: 89 37,67%

А♠Т♠ vs Range 1

Чифтове: 22 – АА (78 комбинации) 

AK, AQ (32 combos) 
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класически тип проблемна ръка – често е доминирана от множество ръце от диапазона на 
опонента. 

Да разгледаме диапазон №2. 

 

 

Тук определено се справяме по-добре, тъй като елиминираме множество доминирани ситуации и 
създаваме много чифтове, с които сме почти коин-флип. Но в крайна сметка, имаме само 2% 
подобрение, и това е една илюзия. 

А сега да погледнем, как биха се справили някои други ръце срещу диапазоните на Джо: 

Ръка на 

опонента

Брой 

комбинации

Вероятност 

за победа

АА 3 13,30%

КК 6 32,57%

QQ 6 32,33%

JJ 6 32,18%

TT 3 34,80%

99 6 47,15%

88 6 47,25%

77 6 47,92%

66 6 48,32%

55 6 49,10%

44 6 49,55%

22 6 50,86%

AKs 3 29,26%

AQs 3 29,45%

AKo 9 30,46%

AQo 9 30,63%

Total: 89 39,53%

А♠Т♠ vs Range 2
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Тази таблица ни позволява да направим няколко важни извода: 

1. Точният диапазон на Джо може да е от голямо значение. Първоначалната ни ръка ATs 
показва разлика от 2% спрямо диапазоните. Но ръка, като 77, се представя с 8,6% по-зле 
срещу диапазон 1, отколкото срещу диапазон 2. Същото важи и за средните чифтове, които 
са коин-флип или много назад спрямо диапазон 1, но са фаворити спрямо някои ръце от 
диапазон 2. 

2. Обаче, ако ние имаме малък чифт, ще предпочетем да играем срещу диапазон 1. Ние сме 
доминирани от почти всичко от диапазон 2, но имаме множество коин-флипове срещу 
диапазон 1. 

3. По-слабите високи карти (AJ, KQ, AT) са назад спрямо и двата диапазона. Срещу диапазон 1 
те са доминирани почти през цялото време, но могат да бъдат фаворити срещу някои негови 
по-слаби комбинации от високи карти. Спрямо диапазон 2 те никога не са фаворити, но имат 
много коин-флипове. 

4. Едноцветните конектори са съкрушени от диапазон 1, но са малко по-добре срещу диапазон 
2. 

Възможна 

ръка

Резултат vs 

Range 1

Резултат vs 

Range 2

QQ 64,96% 67,90%

JJ 57,00% 62,56%

TT 51,64% 59,07%

99 47,00% 55,05%

88 43,20% 51,49%

77 39,23% 47,82%

66 37,93% 44,30%

55 37,81% 40,68%

44 37,37% 36,71%

33 36,86% 32,76%

22 36,30% 28,87%

AQs 48,46% 43,32%

AJs 41,09% 40,18%

ATs 37,67% 39,53%

KQs 40,04% 40,44%

KJs 37,94% 41,03%

T9s 34,99% 39,41%

98s 33,58% 37,57%

87s 32,36% 36,15%

76s 31,37% 34,56%

65s 31,74% 32,92%

54s 31,88% 31,18%

AQo 45,74% 40,32%

AJo 37,86% 36,91%

KQo 36,59 37,22%

KJo 34,51% 37,85%

Заключение: Ако вашият опонент е тайт, трябва да имате някаква 
допълнителна информация за неговия диапазон. Всеки път, когато го виждате да 
рейзва и ръката стига до шоудаун, отбележете стартовата му ръка. 



Част 3: Диапазони и пост-флоп диапазони 

5 

 

Това не е толкова важно срещу лууз-опонент. Обикновено, той играе всички чифтове, бродуей и 
всички едноцветни конектори. 

И така, а какво да правим с нашата ръка? Пот-шансовете 1,41:1 и позицията ни едва ли оправдават 
кола. Обаче, след нас има още двама играчи и, ако някой от тях рейзне, ние ще трябва да фолднем 
нашата ръка. Това накланя везните към фолд. 

Игра срещу лууз-диапазон за отварящ рейз 
Да предположим, че опонентът ни от предната ситуация е по-лууз и е с много по-широк диапазон. 

Как ще справи А♠Т♠ в този случай? 

Да погледнем първо 4 различни диапазони, вариращи от 15% до 30% и да видим, как се представя 
ръката ни срещу всеки от тях. Да започнем от самите диапазони: 

Следващият диапазон: 

 

Към този диапазон ще добавим някои ръце и ще получим: 

И последният диапазон: 

Използвайки програмата, можем да сравним АТs срещу тези диапазони и ще открием интересни 
резултати: 

1) Срещу диапазон 1 (15%) имаме очакван дял 47% 

 

Диапазон №1: 15% 

Чифтове: 22+ 

АТs+/KJs+/QTs+/JTs 

ATo+/KJo+/QJo 

Диапазон №2: 20% 

Чифтове: 22+ 

А7s+/KJs+/QTs+/65s+ (до JTs) 

A9o+/KJo+/T9o+ (до QJo) 

Диапазон №3: 25% 

Чифтове: 22+ 

А6s+/KJs+/QTs+/54s+/J9s – 64s 

A8o+/KTo+/QTo+/T9o+ 

Диапазон №4: 30% 

Чифтове: 22+ 

А2s+/KJs+/Q9s+/J8s+/T7s+/54s+/64s+ 

A6o+/KTo+/QTo+/98o+ 
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2) Срещу диапазон 2 (20%) имаме очакван дял 52% 

 

3) Срещу диапазон 3 (25%) имаме леко подобрение до 55% 

 

4) Срещу диапазон 4 (30%) очаквания ни дял се качва до 57% 

 

Така, срещу тези по-широки диапазони ние винаги можем поне да колнем и въпросът ще е дали 
няма да искаме да рейзнем. 

Оценяване на диапазона ни за кол 
Оценяването на диапазона, с който някой колва, е по-трудно. Да разгледаме няколко примера. 

Пример 1: Представете си, че сте на UTG NL50 6-max, държите Т♦Т♣ и рейзвате до $1,50. 
Следващите двама играчи фолдват, бутонът колва, блиндовете фолдват. Статистиките на Бутона са 
32/10 за 100 ръце, 3-бет е 4%. Какви предположения можем да направим за неговия диапазон за 
кол? 

Първата грешка, която мнозина играчи правят, е да предположат, че диапазонът за кол на опонента 
е разликата между неговите VPIP и PFR: „Аха, неговото VPIP е 32%, а PFR е 10%, така, той би рейзнал 
с топ 10% и ще колва с останалите 22% - лесна работа“. 

Е, да, ама не, не е толкова лесно. Проблемът е, че един играч може да влезе в пота без да рейзва 
по няколко начина: 

1) Той може да лимпне и след това да фолдне при рейз. 
2) Той може да лимпне и след това да колне рейза. 
3) Той може да колне в позиция след един рейз (известен като колд-кол) 
4) Той може да колне от блиндовете след един рейз. 
5) Той може да колне в позиция и извън позиция след един рейз и кол (или няколко кола), или 

след лимп и кол (или два). 

Ако опонентът лимпва в неотворен пот, това сочи, че преди него никой не е показал, че има нещо; 
докато, когато той колд-колва, някой вече е заявил, че харесва ръката си. Колването от блиндовете 
е на по-добра цена. 

Колването, когато няколко играчи участват в пота, е още по-лесно решение. Така че, не е лесно да 
преценим диапазона за кол. Но има няколко основни правила в този процес. Те не са много 
прецизни, но са базирани върху опит. 

Ако опонентът ви има статистики като 18/14, 20/17 или 24/20 – той е класически ТАГ. ТАГовете почти 
никога не лимпват и предпочитат рейза (3-бета) пред кола, тъй като рейзът им дава шанса да вземат 
пота веднага. Диапазонът за кол на такъв играч обикновено включва само средни чифтове и някои 
средни едноцветни конектори. Ето един пример за 3%-това диапазон за кол: 

66 – 99/87s – JTs 

Правило №1: Тайт-агресивни играчи колват само с 2% - 3% от техните ръце. 
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На ниски и средни лимити ТАГовете обикновено имат диапазони за 3-бет, които са почти 2 пъти по-
широки от диапазона им за кол. На микро лимитите ТАГовете не са толкова агресивни и имат по-
широк диапазон за кол в сравнение с диапазона за 3-бет и този диапазон е от порядъка на 6% - 8%. 
Такъв диапазон може да изглежда така: 

66 – JJ 
KTs+, QTs+, JTs 
87s – T9s 
AJo – AQo, KQo 

Идеята зад това правило е: лууз-играчи, особено, на ниски лимити, са готови по-скоро да лимпват, 
нежели да колват рейз. Обаче, те ще колват рейзове с много от ръцете, с които един по-добър играч 
би ри-рейзнал или би фолднал. 

Това правило е полезно, но помнете, че то е съвсем общо и има много изключения. Но, както 
видяхме по-рано, при широки диапазони не е важно да си прецизен.  

Да приложим това правило към нашия пример: Имаме опонент с 32/10 и 3-бет 4%. 

32 – 4 = 28 

28/2 = 14 

Ще приемем, че той ще 3-бетва с топ 4% от неговите ръце и ще колва със следващите 14%. Това ще 
ни даде няколко възможни диапазона: 

Това е диапазон от 13,73% (TT-22, AJs-ATs, KTs+, QTs+, JTs, AJo-ATo, KTo+, QTo+, JTo). 

Този диапазон е 13,88%. 

Тъй като е много трудно прецизно да определим диапазона за кол, придобийте навика да 
отбелязвате ръцете на опонента, с които той стига до шоудауна. Помнете, обаче, че за много лууз-
играчи тази задача и е трудна, и донякъде, не е необходима. 

Какво е пост-флоп диапазон? 
Това, което ние наричаме пост-флоп диапазон, е резултат от предполагаем диапазон, имащ място 
на даден флоп. Това е просто определяне на вероятността опонентът да има определени типове 

Правило №2: Лууз-играчи имат диапазони за кол, които са наполовина от 
разликата между VPIP и 3-bet. 

Диапазон 1: 

22 – ТТ 

Бродуей от една боя без AKs и AQs 

Бродуей от различни бои без AKo/AQo 

JJ+, AK, AQ – 3-bet диапазон 

Диапазон 2: 

55 – ТТ 

A8s – AJs/KTs+/QTs+/JTs 

65s – T9s/86s – J9s 

ATo – AJo/KJo+/QJo/JTo 
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ръце на даден флоп. Да имаш идея за тези вероятности ви позволява просто да прецените, доколко 
добре се справя вашата ръка срещу неговия диапазон след флопа. 

Да вземем един лесен пример. Вие сте с ръка JТ на бутона. UTG рейзва до 3бб. Вие знаете, че 
той е тайт-играч с PFR 10. 

Можем да предположим, че от UTG той ще рейзва с топ 5% от неговите ръце. Играчите от МР и СО 
фолдват. Вие избирате да колнете с вашия конектор от една боя. (Дали това е мъдро решение е 
друг въпрос). Блиндовете фолдват и потът е 7,5бб. 

Идва флоп: Т♥9♣4♥. 

Имате топ-пеър с приличен кикър. Опонентът залага 5бб. Неговият процент С-бет е 90%, затова вие 
мислите, че той би заложил независимо от това, дали флопът му помага или не. 

А ето и няколко бързи въпроса: 

1) Каква е вероятността вие да сте напред тук? 
2) Каква е вероятността той да има флъш-дроу тук? 
3) Каква е вероятността той да има стрейт-дроу тук? 
4) Каква е вероятността той да има и двете – флъш- и стрейт-дроу? 

Вие не знаете? Е, добре, ето защо учим пост-флоп диапазони. Нека да решим този лесен казус и да 
видим, какви са отговорите. 

Ще започнем от една таблица: в горния ред ще изброим всичките ръце от топ 5%-тов диапазон. Ще 
предположим, че той има диапазон от чифтове ТТ+ и AQ+ (това е 4,65%). В реда под ръцете ще 
посочим броя възможните ръце от всеки тип. Освен това, картите, които вече знаем, няма да 
участват тук. 

 

А сега да изброим основните типове възможни ръце: 

- Сетове 
- 2 чифта 
- Овър чифт 
- Топ чифт 
- Среден и нисък чифт 
- Флъш-дроу 
- Стрейт-дроу 
- Флъш- и стрейт-дроу 
- Гътшот 
- 2 овър карти 
- Нищо (най-много една овър карта) 

Следващата стъпка е да съпоставим различните ръце от диапазона с нашия флоп. 

Всичките АА стават овър чифтове; четирите AKs отиват в две клетки: А♥К♥ – към флъш-дроу, 
останалите – към овър картите. И в крайна сметка получаваме следното: 

AA KK QQ JJ TT AKs AKo AQs AQo

6 6 6 3 1 4 12 4 12
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Когато обобщим резултатите, ще видим, че, в същност, остават само 4 категории ръце: сетове, овър 
чифтове, флъш-дроу и 2 овър карти. 

Ето и финалното разпределение на вероятностите: 

 

Вече можем да продължим и да отговорим на четирите въпроса: 

Въпрос 1: Каква е вероятността да сме напред тук? 

В същност, тук имате малко предимство. Най-голямата му категория са 2 овър карти и тук 
сте със 74% напред. Бият ви сетове (имате 5% шансове за успех) и сте зле срещу неговите 
овър чифтове (имате шанс за успех 19,35%). Леко сте назад и спрямо флъш-дроу (47% за 
успех). Но той има флъш-дроу само в 4% от времето. Като цяло, имате шанс за успех срещу 
този диапазон, тъй като предположихме, че той ще прави продължаващия залог с целия си 
диапазон. 

JТ Флоп: Т♥9♣4♥

5% AA KK QQ JJ TT AKs AKo AQs AQo

Комбота 6 6 6 3 1 4 12 4 12

Сетове 1

2 чифта

Овър чифт 6 6 6 3

Топ чифт

Среден и 

нисък чифт

Флъш-дроу 1 1

Стрейт-дроу

Флъш- и 

стрейт-дроу

Гътшот

2 овър карти 3 12 3 12

Нищо

Нашата ръка JТ

Флоп: Т♥9♣4♥

Тип ръка Брой Дял

Сетове 1 1,90%

Овър чифтове 21 39%

Флъш-дроу с 2 овъркарти 2 3,80%

2 овър карти 30 55%

54

Разпределение на опонента 

от 5% диапазон
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Въпрос 2: Каква е вероятността той да има флъш-дроу? 

Както казахме, тя е 4%. И колкото повече пост-флоп диапазони анализираме, толкова 
повече ще откриваме, че тук имаме работа с повтарящи се модели. 

Въпрос 3: Каква е вероятността опонентът да има стрейт-дроу? Тя е 0. 

Въпрос 4: Каква е вероятността той да има и флъш- и стрейт-дроу? И тя е 0. 

Дроус не е ваш проблем на този борд. С прекалено тесен диапазон, той има или овър чифт, или 2 
овър карти.  

Тъй като сте фаворит и имате позиция, не можете да фолднете вашия топ-пеър. Обаче, не можете 
и да рейзнете, тъй като рейзът ще го накара да фолдне неговите овър карти и да задържи ръце, 
които вече ви бият. 

Ако голям процент от неговите ръце бяха дроус, рейзът би имал смисъл, но тук случаят не е такъв. 
И така, вие трябва да колнете и да видите, какво ще се случи на търна. 

Пресмятане на пост-флоп диапазони 
Можете ли да правите пресмятания на такъв вид пост-флоп диапазони по време на реалната игра? 
В същност, не. Това, което искате да правите докато играете, е да извършвате интелигентна оценка, 
базирана отчасти върху диапазона, който задавате на вашия опонент, отчасти – върху флопа и 
донякъде въз основа на някаква работа, която сте свършили с диапазоните у дома. 

Пресмятането на пост-флоп диапазони е идеално упражнение за домашно, начин за използване на 
история на ръцете, която имате в ХМ. 

Да погледнем още няколко примера. 

Пост-флоп диапазони при 12% диапазон за отварящ рейз 
Както току що видяхме, 5%-тов диапазон е толкова тесен, че не е трудно да се определи, какъв е 
пост-флоп диапазонът. Всеки флоп с асо, поп или дама ще е много силен, докато ниските флопове 
създават пост-флоп диапазон от високи чифтове и овър карти със случайни флъш-дроу. 

Да разгледаме примера с 12%-тов диапаззон 

NL200 6-max. Hero е на бутона с 8♣8♦. UTG фолдва, МР рейзва до $6. Неговите VPIP/PFR са 
20/15. Вие мислите, че в МР той ще рейзва малко по-малко от средния му процент, с нещо 
като 12%. СО фолдва и вие решавате да колнете. Блиндовете фолдват, потът е $15. 

Как ще се представи неговия диапазон на всеки от тези 5 флопа? 

A. A♥Q7♦ 

B. K♥72♣ 

C. JT9 

D. 64♣2♣ 

E. 9♥9♦6♦ 

Диапазон от 12% все още е малко тайт, но съдържа много по-широк набор от ръце, отколкото 5%-
тов диапазон. Ето как изглежда един типичен 12%-тов диапазон: 
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Това е диапазон, силно ориентиран към аса и високи карти, но наличието на всички чифтове 
означава, че той би могъл да флопне сет на всеки флоп. Срещу такъв диапазон нашият среден чифт 
осмици има около 52% очакван дял. Ние сме фаворити срещу неговите ниски чифтове и ръцете без 
чифтове, но сме назад срещу по-високите му чифтове. А сега да погледнем, как ще се справяме на 
определени флопове. 

Ще използваме метода от предходната глава и ще разгледаме пост-флоп диапазони на тези 5 
флопа. 

 

Първо, добавили сме цяла купчина категории ръце. Някои от флопове дават шанса за толкова 
голяма ръка, като стрейтфлъш. 

Гледайки този пост-флоп диапазон, да се запитаме, кой от тези флопове ни помага, а кой, напротив, 
ни запраща по дяволите? 

Флоп А определено е доста лош за нас. Двете високи карти идеално уцелват диапазона на опонента 
и фактически ние имаме само 29% шанс за успех. 

 

Нашата ръка 8♣8♦

Флоп А: Флоп B: Флоп C: Флоп D: Флоп E:

   A♥Q7♦ K♥72♣ JT9 64♣2♣ 9♥9♦6♦

Стрейтфлъш <1%

Каре/Фул хаус <3%

Флъш <1%

Стрейт 11%

Сет 7% 7% 7% 6%

Два чифта 7% 42%

Овър чифтове 4% 4% 30%

Топ пеър 30% 18% 11%

Среден и нисък чифт 56% 36% 15% 8%

Флъш- + Стрейт-дроу 4%

Чифт + Дроу 27%

Флъш-дроу 4% 3% 3%

Стрейт-дроу 7%

Гътшот с две овъркарти 4%

Две овър карти 2% 52% 52%

Нищо 35%

Диапазон за ОР 12%

Тип ръка

22+ 

АТs – AKs 

ATo – AKo 

KQ 
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Най-доброто, на което можем да се надяваме, че опонента е отворил с някой от ниските му чифтове 
и в този случай ще сме добре. Всичко друго направо ни убива. 

Флоп В не е толкова добър, но не и лош. Това е много сух борд само с една висока карта и тя не е 
асо. Опонентът изцяло пропуска този флоп в 1/3 (35%), а ние бием много от неговите ръце от 
категория „средни и ниски чифтове“. В диапазона му все още има много ръце, които са по-добри 
от нашата, но като цяло в този момент имаме 45% шанс за успех. 

 

Флоп С е малко по-различен. Това е монотонен борд със средни карти, които са благоприятни за 
колващия при подобна конфронтация. (От първоначалния рейзър се очаква да има високи карти, 
докато колващия по-често има средни чифтове и конектори от една боя). В този случай, обаче, 
картите на борда са достатъчно високи за свързване с неговия диапазон. Тук сме изправени пред 
множество големи ръце, че дори и стрейтфлъш е възможен. Като цяло, този флоп ни „убива“ и 
шансът ни сега за успех е само 43%. Освен това, ще е трудно да решим, какво да правим пост флоп, 
защото неговия пост-флоп диапазон съдържа извънредно голям брой ръце. Тук са и флъшове, и 
стрейтове, и всичките видове чифтове, и дроус. 

Ние имаме чифт и стрейт-дроу + позиция, но стрейтът ни е откъм идиотския край. 

 

Флоп D с трите ниски карти е добър за нас, тъй като нашият овър чифт повишава шансовете ни до 
55%. Овъркартите сега са повече от половината от неговите ръце. Останалото са сетове и овър 
чифтове. 

Заслужава си да отбележа следното: 

Тайт диапазони генерират много малко флъш-дроус на двуцветни бордове. По-голямата 
част в един тайт диапазон е заета от чифтове и тук почти няма място за карти от една боя. 
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Флоп Е със среден чифт и ниска карта е най-добрият за нас флоп. Чифтът е достатъчно нисък, за да 
пропусне неговия диапазон. Така, ако той няма овър чифтове, ние сме в добра ситуация и сме 
напред с 62% шанс за успех. 

 

А сега да обобщим резултатите: 

1. Всяка висока карта на борда е силна, когато диапазонът на опонента е тайт. 
2. На флоп със свързани карти трябва да приемем относителното стесняване на диапазона на 

опонента. Един 12%-тов диапазон много добре взаимодейства с флоп T9J, но почти изцяло 
пропуска на флоп Т98. Един по-широк диапазон ще се представя добре и на двата флопа. 

3. Тайт диапазони не генерират флъшове. 
4. Бордове с ниски карти и чифт са лоши за тайт-диапазон. Те са благоприятни за колващия, 

особено, ако той е в позиция. 

Пост-флоп диапазон в 25% диапазон за отварящ рейз 
Един 25%-тов диапазон включва: 

Да го погледнем отново като пост-флоп диапазон: 

22+ 

А5s+, A8o+ 

KT+, QT+, JT 

65s – T9s/75s – J9s 
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И така, как се справяме тук? Като цяло, доста добре. По-широкия диапазон създава пост-флоп 
диапазон от по-слаби ръце, защото той съдържа повече ръце, които ще пропуснат на всеки флоп. 
Тук и сега сме по-голям фаворит на четирите от тези пет флопа. Има само един, на който сме зле. 
Виждате ли, кой е той? 

Флоп А: на този флоп сме по-добре, но все още не сме много добре. Шансовете ни сега се покачват 
до 37%. Проблемът е в това, че по-широк диапазон не се представя чак толкова зле, защото го 
разширихме с няколко по-слаби аса и това може да е проблем. Има и много дами в неговия 
диапазон, което също може да е проблем. 

 

Флоп В сега е добър за нашия среден чифт и шансовете ни сега нарастват до 55%. 

 

Флоп С е много благоприятен за по-широкия диапазон. Тук шансовете ни спадат до 40%. 

Нашата ръка 8♣8♦

Флоп А: Флоп B: Флоп C: Флоп D: Флоп E:

   A♥Q7♦ K♥72♣ JT9 64♣2♣ 9♥9♦6♦

Стрейтфлъш <1%

Каре/Фул хаус <2%

Флъш <4%

Стрейт 7%

Сет/трипс 4% 4% 4% 3% 5%

Два чифта 4% 6% 26%

Овър чифтове 2% 2% 19%

Топ пеър 25% 19% 9% <1%

Среден и нисък чифт 41% 25% 17% 1%

Флъш- + Стрейт-дроу 29% 1%

Чифт + Дроу 29% 1%

Флъш-дроу 2% 8% 6%

Стрейт-дроу 6% 1%

Гътшот с две овъркарти 4%

Две овър карти 67% 57%

Нищо 27% 59% 7% 4%

Диапазон за ОР 25%

Тип ръка
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Флоп D е почти перфектен и ни дава шансове от 64%. 

 

Флоп Е е също толкова добър – предлагат ни се шансове за успех от 65%. 

 

Да обобщим резултатите: 

1) Нека да отбележим, че докато по-широкия диапазон ще удря повече флопове, той няма да 
удари някой определен флоп много силно. Играчите често изпадат в паника, когато играят 
срещу лууз опоненти. Те виждат някакъв флоп и си мислят: „Уау, този пич има доста широк 
диапазон и би трябвало да е ударил този флоп по много начини. По-добре е да внимавам, 
той би могъл да има ръка тук.“ Е, да, той би могъл да има реална ръка. Но проблемът на по-
широкия диапазон е в това, че докато в този диапазон винаги ще има ръка, която удря 
някакъв флоп, тези ръце ще са само микроскопична част от всичките ръце, които изобщо не 
удрят флопа. Колкото е по-широк диапазона, толкова са по-слаби пост-флоп диапазоните на 
повечето флопове. Единственото изключение от това правило, както видяхме горе, е 
свързаният флоп от едноцветни средни карти, който широкият диапазон може да удари от 
всички посоки. 

2) Широки диапазони имат по-голяма възможност да направят флъш, отколкото един тайт 
диапазон. Тайт диапазон доминира чифтове и високи карти от различни бои, които могат 
да ударят флъш-дроу само на монотонни бордове. Широки диапазони се създават чрез 
добавяне на множество ръце от една боя, като едноцветни аса, конектори и гапъри. В 
резултат, двуцветни и монотонни бордове са по-опасни, ако опонентът има широк 
диапазон. 

3) Широки диапазони се представят зле на сухи флопове с една висока карта, която не е асо, 
тъй като широките диапазони съдържат голям брой аса, както и едноцветни средни карти. 
Голяма част от тези диапазони пропускат подобни флопове. 

4) Флопове с асо са благоприятни за първоначалния рейзър, независимо от това, с какъв 
диапазон той отваря – тесен или широк. Тук ситуацията е противоположна на последния 



Част 3: Диапазони и пост-флоп диапазони 

16 

 

случай; широкия диапазон се представя не чак толкова зле, защото рейзърът добавя много 
аса към диапазона си. 

5) Широки диапазони се представят слабо на пеърнати флопове. Широкият диапазон ще 
съдържа малко ръце, които правят трипс или удрят непеърната карта. Обаче, чифт е силна 
ръка на пеърнат флоп, а широките диапазони включват относително по-малко чифтове, 
отколкото тайт диапазони. 

Като цяло, изучаването на диапазони, флопове и пост-флоп диапазони е страхотен начин да 
„наточите“ играта си и да подобрите пост-флоп уменията си. След приключване на сесията си, 
изберете ключовите ръце и използвайте история на ръцете, за да видите, дали играта ви на флопа 
има смисъл в светлината на това, което научихте за диапазона на опонента на даден борд. 

Изучаване на ръце 
Тъй като не можем да правим пресмятанията по време на играта, има упражнения, които могат да 
се правят при анализа на сесия. 

Ето един пример за анализ на ситуация: 

Ситуация: NL200 6-max, $1/$2, 5 handed 

Маса: 

 

Префлоп: вие сте с 87♦. Играч А лимпва, играч В фолдва. Вие? 

Първото нещо, което идва на ум е изолиращ рейз, за да изолирате играч А и да играете в позиция 
хедз-ъп срещу него. Това не е лоша идея, но има и няколко фактора, които са против това действие: 

1) Вашата ръка е слаба – тя е в края на списъка с ръце, които са годни за игра. 
2) Вашият опонент не обича да се предава след като влезе в пота. Неговият „fold to 3bet” е 

само 40%, което е доста ниско. От бележката ви виждате, че той вече е лимпвал и, бивайки 
рейзнат, е колнал 4 пъти. 

Позиция Играч Статистики

UTG PlA (40)/-4

$85 VP30/PF10/AS24/FB70

3B 4/F3 40/AF2/2/1/-

CB65/FC60/FT80

W$F41/WtS22/W$S60

Note: LFC=1/4

CO PlB -

$124

BU You (70)/+6

$226 VP24/PF18

SB PlC (70)/+50

$460 VP16/PF10

BB PlD (70)/+35

$340 VP20/PF15/AS33/FB85

3B 7/F3 70/AF1.5/0.5/-/-

CB50/FC50/FT100

W$F50/WtS17/W$S100
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Така, един рейз, вероятно, няма да има много фолд-екуити, което означава, че влагането на повече 
пари в пота с 87о не е много привлекателно. Просто кол, обаче, има повече основания. Тъй като ние 
не виждаме много фолд-екуити срещу рейз, блиндовете могат да имат същата информация и да се 
чувстват по същия начин. 

Колът ще ни позволи да виждаме флопа по-често от нормалното. Това не е лош резултат за нашата 
ръка и ние можем да колнем бихайнд. 

В същност, ние колваме $2, малкия блинд фолдва, ВВ чеква. Потът е $7 и ние действаме последни 
пост-флоп. 

Флоп: J♣T♦4♦ 

ВВ чеква и играч А чеква. Ние? 

Това не е страхотен флоп от нашата гледна точка. Имаме гътшот и бекдор флъш-дроу. И един от 
често срещаните начини за справяне с тази ситуация е да чекнем бихайнд с идеята, че гарантирано 
ще видим търна, където можем да подобрим нашия гътшот. Ако заложим, рискуваме да бъдем 
чек/рейзнати от поне единият играч. 

Другият подход, разбира се, е просто да заложим и да се надяваме, че другите играчи ще фолднат. 
Наличието на точно 2 опонента усложнява нещата. Хедз-ъп, повечето играчи биха заложили, а 
срещу трима опоненти чекването би било стандартно. Нека се опитаме да използваме нашите 
техники за анализ на пост-флоп диапазони, за да видим, кой е най-добрият начин за отиграване 
срещу двама опоненти. 

Диапазон и пост-флоп диапазон на Играч А. Сега трябва да помислим, как този флоп може да е 
свързан с диапазоните на нашите опоненти. 

Играч А, изглежда, харесва да рейзва топ 10% от неговите ръце и да лимпва с 20%. Но той е на UTG, 
така че неговият диапазон може да бъде малко по-тесен от 10%, но не и много. 

Това, че той е на UTG, вероятно, няма да повлияе върху желанието му да лимпва – играчите на ниски 
лимити рядко обръщат внимание на позицията, когато лимпват. Следователно, можем да 
предположим, че той би рейзнал с топ 8% от неговите ръце и ще колва със следващите 22%. Това 
предположение му дава диапазон за лимп, който изглежда примерно така: 
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Забележете, че нашата цел тук не е да постигнем перфектност. Както видяхме, дори тесни 
диапазони за рейз могат да имат различен състав в зависимост от това, дали играчът харесва да 
рейзва с ниските чифтове. Следователно, целта ни е да получим разумно приближение на неговия 
диапазон и да видим, как той се свързва с флопа. 

На масата, анализът на връзката между диапазона на опонента и флопа изисква определен опит и 
някаква бързина в информирана работа с догадки. Като цяло, неговия диапазон за лимп включва 
определен брой средни карти и това би трябвало да е приличен флоп за него. Има и потенциални 
флъш-дроус на борда, а в неговия диапазон има доста едноцветни карти, така че той може да е 
свързан по този начин. 

Извън масите ние можем да отделим време и да подходим по-прецизно. 

Нека да приложим нашите методи за определянето на пост-флоп диапазона на Играч А на този 
флоп и да видим, до къде ще стигнем. 
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Ако игнорираме гътшота, около 60% от ръцете в диапазона на Играч А са свързани с този флоп по 
някакъв смислен начин. Това е типично за лимпа и подобен среден флоп. В диапазона му няма 
особено високи карти, с които той би рейзнал преди флопа, но няма и много ниски, които той би 
фолднал. 

Ядрото на неговия диапазон ще е концентрирано в карти без чифтове, често – от една боя. 

Другият ключов фактор е, че дроус са по-малка част от възможностите на Играч А. От 60%-те от 
неговите ръце, които са свързани с флопа, само 10% са дроу-комбинации, докато 50% са някакви 
чифтове. 

Можем да прецизираме малко диапазона на Играч А, като обърнем внимание върху действията му 
пост-флоп. Играчът А действа след като е видял чека от ВВ. Щеше ли той да чекне със сетове или 2 
чифта? На този борд отговорът е – вероятно, не. Той е срещу двама опоненти на борд, където има 
флъш- и стрейт-дроу. Повечето играчи с готова ръка с прилична сила щяха да заложат и за стойност, 
и за да изгонят дроус. Така, ние може да прецизираме неговия пост-флоп диапазон чрез 
елиминиране на тези две категории ръце. Тогава: 

 

За да улесним нещата, ще разделим тези ръце в 3 категории: ръце, с които той ще колва нашия 
залог, слаби ръце и ръце без стойност, които ще бъдат фолднати при залог от наша страна. 

Категория ръка
Вероятност за 

ръка

Сет 1,30%

2 чифта 3,90%

Топ пеър 10,30%

Среден чифт 16,30%

Нисък чифт 18%

Флъш-дроу + чифт 1,30%

Флъш-дроу + стрейт-дроу 0,00%

Флъш-дроу 4,30%

Стрейт-дроу 5,20%

Гътшот 2,10%

Нищо 37,30%

Категория ръка
Вероятност за 

ръка

Топ пеър 10,90%

Среден чифт 17,20%

Нисък чифт 19%

Флъш-дроу + чифт 1,40%

Флъш-дроу + стрейт-дроу 0,00%

Флъш-дроу 4,50%

Стрейт-дроу 5,40%

Гътшот 2,30%

Нищо 39,40%
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Диапазон и пост-флоп диапазон на ВВ. За него знаем няколко факта: 

1) Той е тайт и агресивен префлоп със статистики 20/15 и 3бет 7% 
2) Той е по-малко агресивен пост флоп с AF1,5 и С-бет 50%, което е ниско. 
3) Той чеква, след като вижда лимп и кол преди него. Лимпът беше от Играч А, от който се 

очаква да колне рейза. Колът от нас, вероятно, е по-труден за интерпретация, тъй като 
нашата префлоп статистика е по-агресивна (24/18) и би трябвало да се очаква рейз срещу 
лимпър, а не просто лимп бихайнд. 

Ще използваме тези факти, за да направим разумно предположение, с какъв процент от неговия 
диапазон той би рейзнал. След като знаем това, ще елиминираме тези ръце – той ще чеква с всичко 
останало. Въз основа на неговите префлоп тенденции можем да приемем, че диапазонът за рейз 
от 15% е твърде висок. Това може да е разумен диапазон за ВВ срещу един опонент, но тук той е 
извън позиция срещу двама опоненти, които са показали интерес и поне един от които трудно може 
да бъде изгонен. Аз бих предположил диапазон за рейз от около 10%, който изглежда така: 

 

Неговият диапазон за чек тогава са другите 90%. 

Можем да направим същия анализ, както и при Играч А. Но тук имаме доста повече ръце: 

 

Категория ръка
Вероятност за 

ръка

Ръце за кол 39%

Слаби ръце 21%

Нищо 39%

ВВ: 981 комбинации

Категория ръка
Вероятност за 

ръка

Сет 0,30%

2 чифта 2,90%

Топ пеър 9,30%

Среден чифт 11,3

Нисък чифт 14%

Флъш-дроу + чифт 1%

Флъш-дроу + стрейт-дроу 0%

Флъш-дроу 3%

Стрейт-дроу 3%

Гътшот 3%

Нищо 52%

77+ 

АТ – АК 

KJs+/KQo 
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Както и при Играч А, ако ВВ флопне сет или два чифта, той вероятно ще заложи. Ще елиминираме 
тези ръце и ще категоризираме всички останали както преди: 

 

Комбинация от двата пост-флоп диапазона: 

 

Точно това търсихме. Но преди да продължим, да направим някои заключения: 

1) Тъй като флопът съдържа средни карти, той по-добре се свързва с Играч А, нежели с ВВ. 
Играч А е избрал да лимпне, а това означава, че той няма нито високи, нито ниски карти – 
по-скоро, има средни карти. ВВ също няма 2 овър карти, но има всичко останало. Ако флопът 
беше с ниски карти, тогава ВВ вероятно щеше да има по-добър пост-флоп диапазон. 

2) Дори със случаен пост-флоп диапазон, ВВ все пак е свързан с флопа по-добре, отколкото 
можем да предположим. Игнорирайки няколко гътшота, ВВ ще флопва чифт или дроу в 42% 
от случаите. 

Оценяване на нашите действия: Да се върнем към нашия въпрос. Двамата играчи чекват. Какво 
трябва да направим ние? 

Точно сега нашата ръка е близо до безполезна. Имаме гътшот, който се нуждае от 9, която ще 
удряме в 8,5% от случаите (4 от 47). Можем да приемем, че тогава ще спечелим, но няма гаранция, 
че ще спечелим нещо допълнително. 

8 и 7 могат да са достатъчни за победа, но при 2 овър карти, това е малко вероятно. Така, чекът не 
ни струва нищо, но ни дава някакви шансове за победа. 

А какво ще кажем за залог? Ако ние залагаме, в някакъв процент от случаите ние ще вземем пота 
веднага. Ако заложим и това не се случи, тогава вероятно ще го направим с ръка. Каква е 
вероятността да спечелим, ако заложим? Да се върнем към пост-флоп диапазоните и да направим 
някакви обосновани предположения. 

Вече определихме дяловете на опонентите: 

 

Да започнем от предположение, че, ако ние залагаме, тогава и двамата играчи ще колнат с техните 
ръце за кол. Ако тези диапазони са независими (статистически термин, който означава, че ръката 

Категория ръка
Вероятност за 

ръка

Ръце за кол 28,5%

Слаби ръце 17,8%

Нищо 53,7%

Категория ръка ВВ Играч А

Ръце за кол 28,5% 39,4%

Слаби ръце 17,8% 21,3%

Нищо 53,7% 39,4%

Категория ръка ВВ Играч А

Ръце за кол 28,5% 39,4%

Слаби ръце 17,8% 21,3%

Нищо 53,7% 39,4%
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на единия играч не влияе върху разпределението на ръцете на другия играч), тогава вероятността, 
че нито ВВ, нито Играч А имат ръка за кол, ще бъде равна на вероятността, че ВВ няма ръка за кол, 
умножена по вероятността, че и Играчът А няма ръка за кол: 

 

0,715*0,606 = 0,433 

Ако това е вярно, тогава вероятността, че единият или другият (или и двамата) има ръка за кол, ще 
е: 

1 – 0,433 = 0,567 или 56,7% 

Сега, де факто, диапазоните не са независими. Тъй като и двамата играчи получават карти от едно 
и също тесте, ръката на всеки влияе върху ръката на другия. Обаче, те влияят един на друг по начин, 
който не е толкова важен. Да речем, че Играч А има ръка за кол, която съдържа J. Докато това 
намалява шанса ВВ да има ръка за кол, то в същност, намалява само вероятността и двамата играчи 
да имат ръка за кол. Ние се надяваме, че никой няма ръка за кол, а дали е един или и двамата – 
това няма значение. 

Има и друг фактор, заслужаващ нашето внимание. Ние знаем, че и двамата играчи чекват, а не 
залагат. Нито един от тях не заложи с ръце, които категоризирахме като ръце за кол (топ пеър, сред 
и нисък чифт, флъш- и стрейт-дроу и някои комбинации от готови ръце с дроу). ВВ, вероятно, защото 
чифтовете му са слаби. Играч А – може би иска да изчака и да види, какво ще се случи след него. Не 
можем да сме прецизни, но наличието на 2 чека ни позволява да свалим вероятността за кол от 
0,567 до 0,40. 

Пресмятане на очакваната стойност 
Сега сме готови да направим някои пресмятания, за да видим, дали един залог е +EV или не е. Да 
речем, че стратегията ни за залагане ще е следната: 

1) Ние ще заложим малко повече от половината пот ($4). Ако и двамата фолдват, ние взимаме 
пота ($7). Фантастично! 

2) Ако някой рейзне нашия залог, ние фолдваме. 
3) Ако някой колне, ние приключваме с ръката, освен ако не ударим гътшота си на търна 

(вероятност 4/47). В този случай, ние ще заложим търна след чек и ще рейзнем след залог с 
идеята да вкараме целия си стак. 

Да видим, как работи тази стратегия. 

Ние залагаме $4: от предишните ни заключения знаем, че и двамата играчи ще фолдват в 60% от 
случаите. Ние печелим $7. 

В определен малък процент от времето, единият играч ще рейзва и ние ще фолдваме. Те могат да 
чекнат и двамата с една от най-добрите им ръце като капан, или могат да направят полу-блъф с 
някое голямо дроу. Нас това, в същност, не ни вълнува, тъй като не търсим голям пот с нашата ръка 
8-хай. Да кажем, че този сценарий се случва в 3% от времето. И ние губим $4. 

В останалите 37% от времето (от 40% общо) имаме колнал играч. От тези 37% ние ще удряме нашия 
гътшот в 3% от случаите (4/47 = 8,5%, а 8,5% от 37% е 3%) и ще пропускаме в другите 34%. 

ВВ: ръка за кол – 28,5%; няма кол – 100 – 28,5 = 71,5% 

Играч А: ръка за кол – 39,4%; няма – (100 – 39,4) = 60,6% 



Част 3: Диапазони и пост-флоп диапазони 

23 

 

Когато ударим гътшота си, ние ще печелим първоначалния пот ($7) + залог, който беше колнат на 
флопа ($4) + някакви допълнителни пари, които могат да дойдат от флопа до ривъра. Можем да 
направим груби приближения за тези допълнителни пари. 

Да речем, опонентът чеква на търна и ние залагаме $10 (потът е станал $15 след залога на флопа). 

Помнете, че в този момент бордът е J♣T♦4♦9 и опонентът е видял залога на флопа и след това – 
отново на търна. При този борд нашата линия изглежда силна и не можем да очакваме много екшън 
след нашия залог на търна. 

Да предположим, че тези 3%, когато удряме на търна, в 15% ще бъдем колвани на търна, след което 
в 1/3 от случаите ще бъдем колвани и на ривъра. 

Залогът ни на търна е $10, а на ривъра - $30. В този случай, тези 3% се превръщат в следното: 

 0,15% = 3%*0,15*0,33 -> залогът ни на търна И ривъра е колнат. Печелим от коловете на 
опонента: $7+$4+$10+$30=$51 

 0,30% = 3%*0,15*0,67 -> кол на търна, фолд на ривъра. Ние печелим от колове на опонента: 
$7+$4+$10=$21 

 2,55% = 3%*(1 – 0,15) -> фолд на търна. Ние печелим от колове на опонента: $7+$4=$11 

През останалите 34% от времето ние ще пропускаме търна и ще фолдваме при залог, но нашия 
опонент не винаги ще залага. Нека приемем, че тези 34% ще се разделят на 7% залози (ние 
фолдваме) и 27% чекове (и ние чекваме бихайнд). В този случай, ние все още можем да „хитнем“ 
гътшота си на ривъра в около 2% от случаите (4/46=8,6%, а 8,6% от 27% е 2,3%), а в останалите 25% 
ще пропуснем и фолднем или ще загубим на шоудауна. Във всичките тези случаи, ние ще загубим 
само $4 от залога си на флопа. В 2% от случаите, когато хванем гътшота на ривъра, ние вероятно ще 
направим залог и ще бъдем колвани в 20% от случаите. 

 32%: ние или фолдваме, или губим на шоудауна – загуба $4 

 Когато ударим гътшота на ривъра (2%) и ни колват залога (20%), т.е. 2%*0,2 = 0,4%, ние 
залагаме $10 и печелим от колове на опонента: $7+$4+$10= $21 

 1,6% = 2%*(1-0,20) – ние удряме гътшота, залагаме $10 и не получаваме кол. Печелим от 
колове на опонента: $7+$4=$11 

Да обобщим нещата, които се случва при залог на флопа: 
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Да съберем всичко заедно: 

 

И така, залог на флопа е солидно, +EV отиграване, при което изкарваме около 85% от размера на 
залога. Трябва да сравним това със случващото се при чек, когато получаваме безплатна търн карта. 
Това изисква допълнителни пресмятания. Накратко, ако пропуснем нашето дроу на търна, ние ще 
фолднем при всеки залог и ще чекнем, ако няма залози. 

В същност, ние ще удряме гътшота си на търна или на ривъра в 16,5% от случаите – в книгата е 
посочено 12%, но това не е вярно! 

Ето как се пресмята това: 

Имаме 4 аута на флопа и в тестето остават още 47 карти (52-5=47). 

Вероятността на да ударим на търна: 4/47 = 0,0851; 

1 Ние залагаме на флопа. Всички фолдват. 60% 7,00$         

2 Ние залагаме на флопа. Някой рейзва, ние 

фолдваме и губим

3% -4,00 $        

3 Ние залагаме на флопа. И получаваме 

кол. Удряме гътшота на търна, залагаме, 

те фолдват.

2,55% 11,00$       

4 Ние залагаме на флопа. И получаваме 

кол. Удряме гътшота на търна, залагаме, 

получаваме кол; при залог на ривъра - се 

фолдва.

0,30% 21,00$       

5 Ние залагаме на флопа. И получаваме 

кол. Удряме гътшота на търна, залагаме, 

получаваме кол; при залог на ривъра - 

получаваме кол

0,15% 51,00$       

6 Ние залагаме на флопа, получаваме кол. 

Пропускаме на търна, фолдваме или 

губим на шоудауна

32% -4,00 $        

7 Удряме гътшота на ривъра, залагаме и 

получаваме кол

0,40% 21,00$       

8 Удряме гътшота на ривъра, залагаме и 

никой не колва

1,60% 11,00$       

Резултат Очакване

60% 7,00$     4,20$       

3% -4,00 $   -0,12 $     

2,55% 11,00$  0,28$       

0,30% 21,00$  0,06$       

0,15% 51,00$  0,08$       

32% -4,00 $   -1,28 $     

0,40% 21,00$  0,08$       

1,60% 11,00$  0,18$       

EV 3,48$       
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На ривъра: вече се е случило събитие – не сме ударили на търна, т.е. паднала е една от 
безполезните карти, а това е вероятност от (47-4)/47 = 0,915. В тестето остават вече 46, а 
аутовете са си 4. Тогава вероятността аута да излезе именно на ривъра е: 

((47-4)/47)*(4/46)=0,0795 

В крайна сметка, вероятността аута да излезе или на търна или на ривъра (от флопа до 
ривъра) е: 

0,0851 + 0,0795 = 16,5% 

Чек на флопа ще предизвика следните резултати (ще използвам това, което е в книгата): 

 

И така, EV от чека е $1,46 и залогът доминира, дори и срещу двама опоненти и ръка, която има 
интерес да види безплатна карта. 

Обобщение: 
Основната причина залога да доминира над чека се състои в това, че флопът се свързва слабо с 
префлоп диапазоните на опонентите. Това не е очевидно на пръв поглед, но става ясно след като 
построим пост-флоп диапазони.  

Да обърнем внимание върху броя на големи стойностни ръце (сетове, 2 чифта) и дроус.  

Има много малко сетове в тези диапазони, защото и двамата играчи биха рейзнали преди флопа с 
техните JJ или ТТ. 

Елиминирането на JJ и ТТ означава, че само 44 могат да направят сет. Но наличието на 4 на борда, 
прави това по-малко вероятно. 

По същия начин, тук има малко дроус. Вероятността да ударим гътшот е доста малка, затова залог 
сега и взимането на пота веднага е най-добро отиграване в този случай, след като и двамата 
опоненти чекват. 

 

Процент Резултат Очакване

88% -$                -$                  

3,80% 7,00$              0,27$                

6,80% 12,00$            0,82$                

0,75% 22,00$            0,17$                

0,40% 24,00$            0,10$                

0,25% 47,00$            0,12$                

EV 1,46$                


