
Част 2: Онлайн игра 

Онлайн игра vs жива игра 
При онлайн игра имаме: 

- Наличие на статистики 
- Разнообразие от лимити 
- Мулти-тейблинг 
- Разнообразие от бай-ини 
- Липсата на физически рийдове е заменена от бет-сайзинг телз и тайминг телз 

Онлайн игра е добър старт за начинаещи. 

База с данни 

Heads Up Display (HUDs) 
HUD събира данни за вас и за опонентите ви, дори и да не участвате в ръката. 

Разбиране на данни от тракера 
Как да създадем ХЪД, който да показва данни, които, в същност, искаме да знаем? 

Основна информация 
Основната информация, която ще искаме да имаме в хъда си е PlayerName, Hands, BB/100 

1. Player Name 
Препоръчва се да го има в хъда, но според мен не е необходима, ако внимаваш. Случва се играчът 
да стане от масата, а статистиките му все още да се показват, въпреки че на неговото място вече 
седи друг играч. Това може да доведе до грешки. 

2. Hands  
Това е много важна статистика, защото тя определя размера на извадката. Добре е да се зададе да 
не се показват никакви статистики преди да минат определен брой ръце (аз използвам 20 ръце). 

3. ВВ/100 
Тази статистика показва доколко е печеливш играча. Не знам, дали има подобно нещо в ХМ, но, 
вероятно има. 

Класически статсове 
Към класическите статистики се отнасят VPIP и PFR 

1. VPIP 
Тази статистика показа % от времето, през което един играч влиза в пота префлоп чрез рейз или 
кол. За да се класирате за тази статистика, трябва да вкарате някакви пари в пота. Чекването от ВВ 
не се брои. 

VPIP има диапазон от 10% (много тайт) до 80% (невероятно лууз). Добрите играчи на 6 макс показват 
VPIP от порядъка 15%-18% до 25%-30%. Тази статистика има повече смисъл, когато се комбинира с 
PFR. 

2. PFR 
Тази статистика показва % от времето, през което играч рейзва преди флопа. Агресивни играчи имат 
висок процент – от 20% до 30%. Пасивните играчи, които не обичат да рейзват, могат да имат PFR от 
10% и по-малко. 

Комбинацията от двете статистики ни дава много информация за префлоп стила на опонента и ни 
позволява да ги категоризираме във вече добре познати групи. 



Групи опоненти 

1. Нит 
Типичните му статистики VPIP/PFR са 4/4, 8/6 или 10/8. Това са супер тайт играчи, които влизат в 
пота с премиум ръце. 

5%-тов диапазон може да изглежда така: 

8%-тов диапазон може да изглежда така: 

Тези ръце са най-добрите преди флопа и често ще правят ръце, като ТПТК, когато ударят на флопа. 

Нитът предпочита да удря монстър на флопа и да взима целия стак на опонента. 

2. ТАГ 
ТАГ играе с по-широк диапазон от нита. Неговите статистики са обикновено 18/16, 20/17 или 24/20. 
Забележете, че въпреки по-широкия диапазон, PFR е много близък до VPIP, което показва, че в 
повечето случаи той влиза в пота с рейз. 

Един стандартен диапазон на ТАГ е около 20%: 

Този диапазон се състои от качествени комбинации: чифтове, високи карти и едноцветни 
конектори. Подобни диапазони изискват повече умения – те често удрят на флопа, но са 
доминирани. 

Един ТАГ трябва да умее да маневрира пост флоп, за да бъде успешен играч с този диапазон. 

3. ЛАГ 
ЛАГът играе повече ръце от ТАГа. Типичните му статистики са 30/24, 32/24, 28/20. Тук PFR не е 
толкова близък до VPIP. 

30%-тов диапазон може да изглежда така: 

Добри ЛАГове са опасни опоненти, тъй като биха могли да имат нътс на почти всеки флоп. 

4. Лууз-пасивни 
Тези играчи често се срещат на микро лимитите, но броят им намалява с покачването на лимита. 
Статистиките им са от 30/10 през 40/5 до 75/15. 

Когато пропуснат на флопа (което често се случва), те хвърлят ръцете си и продължават. Когато 
ударят на флопа, дори с нещо като среден или нисък чифт, те обикновено „захапват“ някой друг 
залог и практически не могат да бъдат изгонени. 

С времето тези играчи губят пари, защото се забъркват в твърде много потове със слабите си ръце. 
Освен това, техните рейзове често говорят за силни ръце, затова те са лесни за разчитане. 

Има един важен момент: играчът със статистики 40/5 е много по-малко опасен, отколкото този със 
статистиките 40/0. Първият играч ще ви „подскаже“, кога има силна ръка, защото ще рейзне с нея. 
Но този с 40/0 лимпва или колва всичките си ръце преди флопа, включително и аса. Той играе покер 
заради тръпката да ви вкара в капана с по-добра ръка, така че внимавайте! Ако един играч в 
рамките на 40-50 ръце не покаже никакви префлоп рейзове, той може да бъде причислен към тази 
категория. 

5%: ТТ+, ATs+, KQs, AQo+/или 88+, ATs+, AKo, KQs 

8%: 88+, АТs+, KTs+, AJo+, QJs 

20%: 22+, AT+, A9s-A8s, Q9s+, J9s+, T9s-76s 

30%: 22+, A2s+, A7o+, Broadway, 54s+, 65o-T9o, K9s, Q9s, T8s 



5. Маниак 
Един маниак ще има статистики от рода на 40/30, 50/40 или 65/50. Маниаците вярват, че всяка ръка 
може да се играе, а една ръка, която може да се играе, трябва да се рейзва. Срещу тези типове 
никога няма да знаете, къде сте в ръката. Когато решавате да играете една ръка или удряте на 
флопа, трябва да сте готови да стигнете до край с нея. От време на време, той ще ви взима стака, но 
по-често вие ще взимате неговия. 

Други полезни префлоп статистики 
Освен тези две основни статистики има още четири такива за префлоп играта. 

- 3Bet Preflop (3B) 
- Fold To 3bet Preflop 
- Attempt To Steal (ATS) 
- Fold Big Blind to Steal (FBSt) 

Да ги разгледаме по-подробно: 

(1) 3bet Preflop: това е просто рирейз. Да речем, че на 6-мах маса първият играч рейзва, втория 
фолдва и вие от бутона се хвърляте в рирейз. Вашият рирейз е известен като 3бет. 
Статистиката за 3бет преди флопа ви посочва честота, с която един играч 3бетва, когато 
потът вече е рейзнат преди него. Докато отварящи рейзове се случват постоянно (често), 
тази статистика генерира съществени данни малко по-бързо, отколкото би могло да се 
очаква; след около 60 ръце аз започвам да обръщам внимание на тази стойност. 
Един нормален тайт-играч е рядко склонен да 3-бетва с ръце от рода чифт валета или асо-
дама; вероятно, той се чувства по-комфортно да 3-бетва с QQ+ или АК. Един играч, който е 
толкова тайт, ще има диапазон за 3бет около 3%. Един по-лууз играч вероятно ще миксира 
малко повече ръце. Ако той поиска да 3-бетва с десетки, валета и AQ, както и с по-добри 
ръце, тогава неговия диапазон за 3-бет ще бъде около 5%. С осмици, деветки и AJ+ и KQ 
диапазонът ще достигне 8%. 
С напредването по лимитите диапазонът за 3бет става по-широк. На микро лимитите 3-
бетовете обикновено означават силна ръка и стойността за 3-бета е около 3% или по-малко. 

(2) Fold to 3-bet:  е също толкова важна статистика. Очевидно, тя представя честотата, с която 
един играч отваря и след това фолдва, когато някой го 3-бетне. Теоретично, тази стойност 
би трябвало да е право пропорционална на PFR. Един „нити“ нит играч с ниско PFR би 
трябвало да има и нисък Ft3bet, защото в повечето случаи, ако не и във всички, малкото 
ръце, с които той отваря, са достатъчно силни за кол или 4-бет. И обратно, играч с висок PFR 
отваря с множество маргинални ръце и би трябвало да фолдва повечето от тях срещу 3-бет. 
На ниски и високи лимити тази връзка се запазва. Но на микро лимитите в повечето случаи 
стойностите за Ft3bet са ниски независимо от PFR. Нитовете не фолдват, защото те играят 
само със силни ръце, а лууз играчи не фолдват, защото те просто искат да видят флоп и в 
повечето случаи не ги е грижа на каква цена. Но, както видяхме в „Част1: Основи“, ако 
стойността на Ft3bet на един играч е твърде висока, тогава можем да го 3бетваме с всеки 
две карти и да имаме профит. 

(3) Останалите две префлоп статистики са полезни, но не и решаващи. Attempt to Steal е просто 
отварящ рейз от късни позиции – кътоф и бутон. Агресивни играчи ще рейзват с широк 
диапазон, когато действа първи от тези позиции, тъй като винаги ще имат позиция над 
блиндовете след флопа. Статистиките ATS ни дават някакви данни за агресивността на един 
играч, забъркал се в тази ситуация. 
Статистиката ATS не е решаваща, тъй като информацията се покрива до голяма степен от 
PFR. Играч, който като цяло рейзва много ръце, очаквано ще има висок ATS и обикновено 
това е така. Обаче, обратното не винаги е вярно, тъй като има тайт играчи, които изобщо не 
обичат да рейзват много от тези позиции. 

(4) Fold BB to Steal е също полезна статистика, защото показва, доколко играчите са готови да 
защитават блиндовете си при рейз от късни позиции. Но, ако те фолдват по-често то 80%, 
вие бихте могли да покажете профит, рейзвайки от бутона практически с всеки две карти. 



Няма особен смисъл да се гледат фолдовете от малкия блинд, въпреки че тази информация 
е налична. От SB играчите фолдват по-често от ВВ, тъй като те инвестират по-малко пари. В 
резултат, стойността обикновено е висока и може да бъде игнорирана. 

Постфлоп статистики 
Има няколко полезни статистики, които описват действията на играчите след като видят флопа: 

- CBet Flop 
- Fold to CBet Flop 
- Fold to Turn CBet 
- Total Aggression Factor (AF) 
- Flop Aggression Factor 
- Turn Aggression Factor 
- River Aggression Factor 

1. Flop CBet 
Тази статистика показва честота, с която играч прави продължаващ залог на флопа. Продължаващ 
залог е залог, направен на флопа от играч, който е направил последен залог преди флопа. Този 
играч показа, че има добра ръка преди флопа и сега казва, че все още харесва ръката си и на флопа. 

Повечето добри играчи правят продължаващи залози с честота 65% - 75%. Това е висок процент, тъй 
като ръката, която е напред преди флопа, все още ще бъде такава и на флопа. Защитаващият се 
играч ще иска да има добра ръка, за да продължи да играе, но в повечето случаи ръцете без чифтове 
удрят само чифт или по-добро на флопа в 30% от случаите. 

Сбет от 50% или по-малко показва, че играча е доста пасивен на флопа и не обича да вкарва пари в 
пота без да има ръка. Би трябвало да колвате по-често префлоп срещу такива играчи с идеята да 
вземете пота на флоп, на който и двамата сте пропуснали. 

Много висок Сбет (над 80%) показва, че този играч прави продължаващи залози почти през цялото 
време. Трябва да сте готови да рейзвате Сбетовете на този играч по-често, когато ударите на флопа, 
както и да флоутвате повече (кол на продължаваш залог на флопа, залог на търна с нищо). 

Няма перфектна стойност за Сбет на флопа, но тя трябва да има смисъл в контекста на VPIP/PFR. Ако 
вашите стойности на VPIP/PFR са ниски (показващи по-стегнат префлоп диапазон), тогава Сбет на 
флопа трябва да е висок (75% - 80%), тъй като тези ръце често ще са най-добри и постфлоп. От друга 
страна, високите VPIP/PFR показват, че играете по-лууз префлоп, опитвайки се да видите флопа и 
множество слаби ръце. Сега вашият Сбет трябва да е по-нисък (55% - 65%), отразявайки, че не 
можете да удряте с всичките тези ръце постфлоп. Ако вашият Сбет не съответства на вашите 
VPIP/PFR, тогава един внимателен опонент лесно ще ви експлоатира. 

2. Fold to Flop Cbet 
Тази статистика показва, колко често един играч се предава, когато негов опонент направи 
продължаващ залог. Тази информация се нуждае от доста голяма извадка. 

Но, ако имате достатъчно голяма извадка, ключовите диапазони за тази статистика са: над 70%, от 
50% до 70% и под 50%. 

Ако опонентът ви фолдва срещу Сбет по-често то 70%, тогава той колва или рейзва с останалите 
30%. Тъй като ще уцелва флопа в около 30% от случаите, можете да предположите, че той играе fit-
or-fold покер. Ако този фолд е много висок (над 80%), тогава той ще продължи само със силни ръце 
и силни дроус. Ако това число е по-скоро 70%, тогава той ще играе с разумно количество добри ръце 
и редица дроус. Играчи от този диапазон вероятно почти никога не флоутват на флопа (кол на 
флопа, залог на търна). Вашият план трябва да е: почти винаги правите Сбет, но преоценявате 
ръцете си при съпротива. 

Ако опонентът ви фолдва срещу Сбет по-рядко от 50%, той ще играе с всичките си готови ръце и 
дроус и ще флоутва от време на време, когато изцяло пропусне. На този профил пасват два вида 
играчи: колинг стейшън и силни играчи, които смятат, че могат да ви надиграят след флопа. Ще ви 



е нужна повече информация, за да решите, към коя група се отнася вашия опонент. Обаче, ако 
вярвате, че опонентът ви е колинг стейшън, бъдете готови да го „валю-бетвате“ силно, когато имате 
ръка, но избягвайте да хвърляте парите си на вятъра, когато я нямате. Срещу силен играч, вие също 
ще искате да продължите с ръка, но бъдете готови от време на време и да блъфирате. 

Фолд срещу Сбет в диапазон от 50% до 70% е средна стойност. Срещу този диапазон просто играйте 
нормалната си постфлоп игра. 

3. Fold to Turn Cbet 
Тази статистика дава фолдове срещу залог на търна след кол на Сбет на флопа. Тази статистика 
изисква няколко хиляди ръце. Но видите ли някакво свидетелство за игра на опонента, можете да 
го имате предвид. 

Понякога ще забележите играч, който има нисък фолд на Сбет на флопа, но висок – на търна. Такъв 
играч разбира, че повечето продължаващи залози на флопа са блъфове и иска да види, дали 
наистина ще имате желание да залагате на търна, преди той да фолдне слабата си ръка. Вторият 
барел ще е печеливш в тази ситуация. 

4. Total Aggression Factor 
Това е мярка за честота, с която един играч предприема агресивни действия след флопа, в 
сравнение с пасивни действия. Това е отношение, което се определя като: 

AF = (bet% + raise%)/(call%) 

Играч, чиито колове след флопа са равни на броя неговите залози и рейзове, има фактор за агресия 
1. Играч, който повече залага и рейзва, нежели колва, ще има фактор за агресия, по-голям от 1, и 
такива играчи могат да имат АФ 2, 3, 4 или дори още по-висок. 

Терминът фактор за агресия се разбира малко грешно. Забележете, че фолдовете и чековете не са 
включени в дефиницията за АФ. За да видим, къде е проблемът, ще разгледаме два много различни 
типа опоненти и техният фактор за агресия. 

Опонент А е нитски нит. Неговите префлоп статистики са 6/4, така, той играе само чифтове 
и високи карти. След флопа той ще прави продължаващ залог, но ще фолдва (! Забележете, 
няма да колва) при съпротива, ако няма ръка поне топ пеър топ кикър. Ако погледнем 
неговия постфлоп фактор за агресия, той ще бъде доста висок, защото той ще фолдва (или 
ще чеква), когато пропусне, и ще залага само когато има ръка. 

Опонентът В, от друга страна, е луда личност със статистики 60/45. Той знае само една 
скорост – газ до дупка. След флопа той гаврътва шотове на почти всички бордове, но, както 
и опонент А, той фолдва при съпротива или при липса на ръка (което се случва доста често 
в неговия случай). Неговият фактор за агресия ще бъде подобно висок, но е много малко 
вероятно той да има ръка за разлика от опонент А. 

Факторът за агресия в рамките на 1.5 – 2.0 е нормален за един типичен тайт играч. Той ще залага и 
рейзва по-често отколкото ще колва, но ще прави това в разумни граници. 

АФ под 1.0 сочи колинг стейшън. Той предпочита да играе с ръката си, дори и да е нисък чифт и 
обикновено е много подозрителен, че ще го блъфират. Но когато държи добра ръка, ТПТК или по-
добро, вие трябва да продължите да залагате и да извличате стойност. 

АФ от 2.5 и повече сочи много агресивен опонент. Като цяло, той ще донква и ще опитва да ви 
изкара от пота, ако не показвате сила. Обаче, вие често можете да го вкарате в капана с няколко 
залога, особено ако сте в позиция с голяма ръка, а той е префлоп агресор. 

Фактор за агресия е полезна статистика, защото тя има връзка с няколко тенденции. Когато 
погледнете към фактора за агресия, обмислете следното: 

При нисък фактор за агресия 

- Повече да слоуплейвате, по-малко да залагате с монстър. 



- По-често да колвате с дроу 
- По-често да колвате със слаба ръка 

При висок фактор за агресия 

- По-често да залагате със силни ръце и да не слоуплейвате 
- По-често да правите полублъфове с дроус 
- По-добре ще е да фолднете слабата ръка 

Комбинирайки фактора на агресия с префлоп статистиките на опонента, можете да намерите 
множество решения за постфлоп играта си. 

5. Flop/Turn/River Aggression Factor 
Тези статистики показват агресията улица по улица. Те са полезни, защото ви помагат да забележите 
определени схеми в начините на залагане, които могат да бъдат експлоатирани. 

Например, повечето играчи сега знаят да правят продължаващи залози на флопа, когато са префлоп 
агресори. Но, ако този залог не печели пота, по-слаб играч няма да е сигурен, как да продължи на 
търна. В този момент той може да превключи или на пот-контрол (ако действително има нещо), или 
да се чуди, защото се страхува, че опонентът му има ръка и не може да бъде изгонен от пота. Така, 
модел с висока агресия на флопа, комбинирана с ниска агресия на търна и ривъра, индикира играч, 
който е уверен във влагането на пари в пота на търна и ривъра само когато има голяма ръка. 
Заслужава си да флоутвате този играч и да крадете пота с по-късни залози или рейзове. 

Другият често срещан модел е играч, който има ниска агресия на флопа и търна, но висока – на 
ривъра. Това, вероятно, е играч, който играе много дроус или ръце тип среден/нисък чифт, и иска 
да види всичките карти преди да фолдне. Можете да извлечете тонове стойност от този играч с 
реална ръка, но негов залог на ривъра вероятно означава, че той има нещо добро. 

За повечето играчи, агресия на флопа ще бъде по-висока от тази на търна, която на своя ред, ще е 
по-висока от тази на ривъра. Това е така, защото те знаят за продължаващи залози на флопа, така, 
по-високата стойност на тази улица е често явление. Но, след като срещнат съпротива, те ще 
превключват на пот-контрол и ще забавят темпото без силна ръка и от там стойността на агресията 
на по-късни улици е по-малка. 

Тези статистики изискват стотици или хиляди ръце, за да стигнат до реални стойности, затова не 
има придавайте голяма тежест, ако нямате голяма извадка. 

Общи постфлоп статистики 
Последните три статистики са много важни. Те обобщават резултата от постфлоп действия на един 
играч и дават решения за противодействия. 

 Win Money When Seeing Flop (W$WSF) 

 Went To Showdown (WtSD) 

 Win Money at Showdown (W$SD) 

1. Win Money When Seeing Flop 
Тази статистика показва честота, с която един играч печели дадена ръка, когато е видял флопа. Тази 
стойност е по-ниска, отколкото повечето хора биха очаквали. Представете си, например, че в около 
70% от случаите вие виждате флопа хедз-ъп и другите 30% - виждате тристранен пот (това са 
разумни стойности за 6-мах). Ако печелите в половината случаи вашите хедз-ъп потове и 1/3 от 
тристранните потове, вашата статистика W$WSF ще бъде около 45%: 

0,50*0,70 + 0,33*0,30 = 0,45 

Тази стойност, 45%, в същност е добра средна стойност за тази статистика, която има относително 
малък диапазон. 

Ако вашето W$WSF е по-голямо от 50%, вие печелите много потове, вероятно, чрез агресивно 
залагане на няколко улици. Нямате намерение да виждате много шоудауни, защото опонентите 



фолдват при агресия от ваша страна. Но, можете да не печелите на много шоудауни, тъй като 
вашите опоненти ще стигат толкова далеч с добри ръце. По всяка вероятност, обаче, потовете, в 
които се предавате, са губещи за вас на ривъра и като цяло сте солиден печеливш играч. 

Ако вашето W$WSF е по-ниско от 40%, вие играете твърде пасивно постфлоп. Не искате да влизате 
надълбоко в ръката без тя да е силна и, вероятно, ви изгонват от твърде много потове, когато 
опонентите ви подхващат силна линия на залагане. Няма да видите много шоудауни, но когато ги 
виждате, вашият процент печалби вероятно е висок. 

2. Went To Showdown 
Тази статистика е честота, с която един играч стига до шоудауна, когато види флопа. Както и W$WSF, 
така и тази статистика има относително тесен диапазон. Средните стойности са 25% - 27%. 

Един играч, чиято честота за „стигане до шоудаун“ е много ниска (<20%), лесно е избутван от много 
потове. Обаче, ако той остава в пота след флопа, той, вероятно, има нещо добро. Вие можете да 
правите С-бетовете срещу такъв играч почти през цялото време, но внимавайте, когато той не се 
откаже. 

Един играч с висока честота за стигане до шоудаун (над 30%), вероятно, обича да се забърква със 
слаби ръце, дори ако залозите показват, че вече е бит. Вие трябва да залагате за стойност често 
срещу този играч. 

3. Win Money at Showdown 
Тази статистика дава честота, с която играч стига до шоудаун и печели дадена ръка на шоудауна. В 
повечето случаи тази стойност би трябвало да е обратно-пропорционална на „стигане до шоудаун“. 
Колкото по-рядко един играч стига до шоудаун, толкова са по-силни неговите ръце на шоудауна, и 
обратно. 

За повечето играчи тази статистика има тесен диапазон между 47% и 53%. Играчи, чийто процент 
печеливши ръце е над 53%, само се опитват да стигнат до шоудаун с техните по-силни ръце. Вие 
можете да залагате агресивно срещу такива играчи и да ги гоните от много потове. От другата 
страна, играчи с процент печалби под 47% стигат до шоудауна твърде често с по-слаби ръце. 
Вероятно, няма да можете да ги блъфирате много, но с добри ръце със сигурност ще залагате за 
стойност. 

Конструиране на собствен ХЪД 
След като разберете наличните данни, вие сте готови да направите собствен хъд. Иначе, защо 
минахме през всичките тези статистики в предния раздел?  

Големината на хъда зависи основно от опита ви в интерпретирането на различните статистики и в 
някаква степен от броя на масите, на които играете. 

Ще започнем от възможно най-малкия хъд и постепенно ще го разширим. 

Минимален ХЪД 
Ето един пример за възможно най-малък, но все още полезен, хъд: 

Name/(60)/-4 

VP40/PF5/AF0.8 

На първия ред имаме Името на опонента, броя ръцете (60). Последната стойност (-4) показва 
неговите печалби/загуби в bb/100 – в дадения случай този опонент губи 4 bb/100 (или 2,4 bb на 60 
ръце). 

На втория ред вече виждаме информация, която представлява интерес. Абревиатурите могат да се 
слагат, докато научим, какви са точно статистиките, но в толкова малък хъд те определено няма да 
пречат. Този хъд е компактен и представя само основната информация, както и не заема много 
място. 



Малко по-полезен ХЪД 
Повечето от вас няма да се спрат на хъд от два реда. Ето един пример за хъд в три реда, предлагащ 
повече информация и заемащ малко място: 

Name/(180)/+2 

VP20/PF15/AS20/FB80 

AF2.5/5/1/0.5/CB90/FC60 

Първият ред е ясен – името и уинрейта. На втория ред имаме VPIP/PFR (20/15), което ни показва, че 
това е тайт-агресивен играч; другите статистики са опит за кражба и фолд от ВВ. 

Третия ред показва фактор за агресия – общ и по трите улици (тези стойности показват, че играчът 
залага агресивно на флопа, но забавя действието на другите улици); Сбет и фолд срещу Сбет. Тези 
статистики взети заедно говорят за тенденциите на флопа – играчът Сбетва 90% на флопа при 
агресия 5, което означава, че той прави продължаващ залог независимо от това дали е ударил. 

Много подробен ХЪД 
Ако мястото не е проблем, можем да разширим нашия хъд и да включим всичките дискутирани 
статистики. Той може да изглежда така: 

Name/(600)/+7 

VP28/PF24/AS35/FB65 

3B7/F365/AF2.2/3/2/1.5 

CB70/FC60/FT/70 

W$F52/WtS28/W$S48 

Тук вече са разпределени всичките статистики. За да спестим мястото, можем да премахнем 
абревиатурите, но трябва добре да познаваме хъда си. 

Правене на заключения 
Хъдът не е просто набор от отделни числа. В много случаи можем да използваме комбинация от 
статистики, за да направим интересни заключения за играта на нашия опонент. Погледнете числата, 
вижте как си пасват и се опитайте да изградите картината за играта и действията на вашия опонент. 

Примерен ХЪД №1 
Jeff/(180)/+6 

VP12/PF8/AS18/FB85 

3B3/F385/AF4/5/1/0.8 

CB85/FC60/FT80 

W$SF42/WtS22/W$SD57 

Jeff се справя доста добре в тези игри. Първото нещо, което забелязваме, че той е доста тайт играч 
– влиза в малко потове и предпочита да рейзва. Когато е в пота, ръката му ще е или чифт, или високи 
карти и понякога някой едноцветен конектор, вероятно средно-силен. Общо взето той е печеливш 
играч. 

Ако погледнем статистиките му за късни позиции, ще видим, че опитите му за кражба са малко и 
той „краде“ само тогава, когато има прилична ръка. Можем да направим много важно заключение: 
сравнявайки отварящия му рейз (8) и опитите за кражба (18), можем да приемем, че той изобщо не 
осъзнава ценността на позицията. Ако той я осъзнаваше, щеше да рейзва от бутона и кътофа по-
често и стойността щеше да е по-висока. 

Това прозрение може да ни отведе още по-надалеч. Когато един играч осъзнава предимствата на 
позицията, той обикновено ще има по-слаби ръце в позиция и по-силни ръце извън позиция, 
защото той знае, че позиционното му предимство компенсира слабостта на неговите карти. Случаят 
с Jeff не е такъв – можем да очакваме от него да има добри ръце и в двата случая. 

3-бетът му е в рамките на очакваното (3) – той показва, че играчът 3-бетва само с най-добрите си 
ръце (QQ+, AK). Фолдовете му срещу 3-бет (85) са очаквано високи. Бивайки 3-бетван, той ще се 
включи само с много силна ръка (например, високи чифтове). 

Факторът му за агресия е висок, но да не се заблуждаваме – играч, който играе само силни ръце 
преди флопа, вероятно ще има такива и на флопа: топ чифтове или овър чифтове. Би трябвало често 
да прави продължаващи залози и той наистина го прави. Фактически, неговият фактор за агресия 
на флопа 5 и честота на С-бета 85 са твърде високи. Поглеждайки към агресията на търна и ривъра, 



виждаме, че тя спада драстично (1 и 0.8). Това означава, че трябва да има много добра ръка, за да 
продължи да натиска, ако срещне съпротива. 

От друга страна, на четвъртия ред ще забележим, че когато е изправен срещу С-бет на флопа и 
търна, той фолдва с честота 60% и 80%, съответно. Това означава, че той играе само силни ръце и е 
твърде консервативен. 

Обобщаващите статистики от пети ред допълват картината. Неговия W$SF е 42% и е твърде нисък 
при условие, че играе силни начални ръце. Това означава, че той лесно бива изгонен от много 
потове, когато няма силна ръка и опонентът му се впуска в битката. Неговият WtSD е 22% и е под 
средно ниво, което се покрива от предишната ни констатация. От друга страна, W$SD от 57% е много 
висок, което означава, че на шоудауна той показва най-добрите си ръце. 

Нашият план за игра срещу този опонент 
Планът ни срещу него е много прост: безмилостна агресия. Въпреки, че той рейзва преди флопа с 
малко ръце (8%), той не е уверен в способността си да играе ръката, без да е сигурен, че тя е най-
добрата. Трябва да експлоатираме неговата несигурност чрез 3-бетове в рамките на нормалното. 
Забележете, че, комбинирайки неговия префлоп рейз (8%) и фолд на 3-бет (85%), ние знаем, че той 
ще колва или ще рейзва 3-бета само с 1,2% от общия брой неговите ръце: 0,08*0,15 = 0,012. 

Това е диапазон от АА и КК (което е 0,90%, т.е. има и още някакви ръце АКs) и е толкова тайт, че 
можем буквално да го 3-бетваме с всеки 2 карти, да се предаваме при негов 4-бет и все още да 
показваме солиден профит. Добра работа, ако можете да го направите! 

След флопа нашият план също е доста прост. Тъй като знаем, че той прави много С-бетове, но не 
иска да стига до шоудаун без силна ръка, ние трябва да планираме да флоутваме неговите 
продължаващи залози доста често (да колваме неговия залог без реална ръка, след което залагаме 
на търна, ако той чекне). Тъй като агресията му на търна е много по-ниска от тази на флопа, ние 
знаем, че той рядко ще прави втори барел без да е убеден, че ръката му е силна, а това може да се 
експлоатира. 

В този момент можете да попитате „Как е възможно той да е печеливш играч, щом толкова лесно 
може да бъде експлоатиран?“ Отговорът е: заради лимита. Ние го срещнахме на микролимитите, 
където тайт игра показва солиден профит. И ако този играч планира да се придвижва нагоре, той 
трябва да развие играта си. 

Примерен ХЪД №2 
Lusious/(120)/-10 

VP40/PF8/AS10/FB60 

3B1/F320/AF1.2/1.5/1/0.8 

CB50/FC53/FT60 

W$SF38/WtSD33/W$SD45 

Този опонент е коренно различен. Макар и да имаме само 120 ръце и не сме чак толкова уверени 
в показваните стойности, все пак има тенденции, които можем да вземем под внимание още сега. 

Високото му VPIP говори, че той обича да играе множество ръце, а предвид ниското му PF (8) той 
рейзва само премиум ръце. Ниският процент кражби (10) показва, че дори с позиция той не иска да 
поема инициатива без добра ръка. Освен това, неговият фолд от ВВ срещу кражба (60%) говори, че 
той не се предава лесно и колва в 40%, което се покрива с VPIP, т.е. не го е грижа, какво 
репрезентирате. Харесва  ли ръката си, която е решил да играе, няма да е лесно да го изгониш от 
пота. 

Агресията му постфлоп ни казва, че е много пасивен и постфлоп. 

Общите му статистики говорят, че той обича да стига до шоудаун, но не се справя добре, когато 
стигне там. Вероятно, той колва на флопа с всеки чифт или дроу и продължава да колва с тези ръце 
в надеждата те да издържат на шоудауна. Забележете, така също, колко е слаба връзката между 
неговите VPIP и PFR. Трудно се краде от този опонент. 



Нашият план за игра срещу този опонент 
Lucious е много различен в сравнение с Jeff. Той е класически пасивен колинг стейшън – играч, който 
иска да види ръката и да разбере, дали тя печели или не, без да го е грижа, колко ще му струва това. 
Такива играчи не са трудни за надиграване, но те изискват смес от разумна агресивност и малко 
внимание. 

Първо, няма да имаме намерение често да го блъфираме и няма да го 3-бетваме префлоп, ако 
нямаме силна ръка. Ако рейзваме префлоп и той колва, ние можем да вкараме продължаващ залог, 
когато сме пропуснали на флопа, за да видим, дали ще успеем да го разкараме. Ако не успеем, той 
вероятно има нещо и не може да се откаже от ръката си, затова няма да вкарваме повече пари. Ако 
той започне да рейзва, нашите средно-силни ръце няма да се представят добре – можем 
предпазливо да се откажем. 

Срещу него ще правим пари, когато ударим флопа с добра ръка, като топ пеър, топ кикър. В тази 
ситуация ние залагаме, а той колва. По всяка вероятност той ще има по-нисък чифт, по-слаб топ 
пеър или дроу и ние можем просто да залагаме за стойност през останалото време и да спечелим 
хубав „тлъст“ пот. 

Игра срещу Lucious сякаш е лесна, но могат да се появят и проблеми. Ако ударим силна ръка на 
флопа, да кажем два чифта (висок и нисък), и заложим, а той – рейзне, ще се зачудим, какво да 
правим. Дали той рейзва с наистина силна ръка, която ни бие, нещо, като сет или по-добри два 
чифта, или го прави просто защото мисли, че ръката му е добра, а в същност тя не е – например, топ 
пеър, топ кикър? Едно полезно късче информация е, че Луциус няма да прави полу-блъф в тази 
ситуация. Ако той правеше полу-блъфове, стойностите за агресия щяха да бъдат по-високи. 

Играчи като Луциус са ви добре познати – те се срещат много често на микролимитите и те са 
стабилно губещи играчи в дългосрочен план. На по-висок лимит те са по-малко и обикновено са 
начинаещи, решили да прескочат микролимитите. 

Примерен ХЪД №3 
Pushypete/(210)/+8 

VP25/PF20/AS45/FB75 

CB90/FC65/FT75 

W$SF53/WtSD23/W$S48 

Преместваме се към НЛ200 и забелязваме нов герой, „pushypete”, който изглежда се справя добре. 
Каква е тайната на успеха му? 

Първото нещо, което забелязваме от хъда на този играч, е агресивността му. Неговите VPIP/PFR са 
25/20, което означава, че той рейзва с повечето от ръцете си. Опитите му за кражба са 45%, и това 
също е много високо. Когато до него всички са фолднали, а той е на кътофа или бутона, тогава той 
рейзва почти половината от ръцете си. 3-бетът му е 10%. Това е най-високото от всичко видяно 
досега; ако има рейз преди него, той ще иска да тества опонентите си чрез рирейз, дори ако не 
държи премиум ръка. (Един 10%-тов диапазон включва ръце, като ниски и средни чифтове и дори 
ръце, като AJo или QJs). 

Постфлоп статистиките показват почти същото. Факторът му за агресия е 5, което много високо. 
Агресията му на флопа (6) и честотата на С-бета на флопа (90%) си пасват и са много високи. Ако 
вземе инициативата преди флопа (което се случва през по-голямата част от времето), той ще 
продължи да залага и постфлоп. По-интересни са, обаче, неговите стойности за агресия на търна и 
ривъра (4 и 2). Те също са високи и показват, че той не се интересува от игра за контрол на пота. Той 
ще продължава да натиска опонентите си, за да ги изкара от пота. 

Какво се случва, когато се натъкне на агресия? Имаме свидетелства за това от неговите статистики 
„фолд от ВВ срещу кражба“ (75%), „фолд срещу С-бет“ (65%) и „фолд срещу С-бет на търна“ (75%). 
Всичките те са в норма, което показва, че той преценява силата на ръката си малко или много в 
съответствие с нейната стойност, когато опонентът води в залагането. 

Общите му статистики показват ефекта от цялата му агресия. Стойността на неговата статистика 
„печели като види флопа“ (53%) е висока – резултат от печеленето на много потове без шоудаун. 
Стойността му за стигане до шоудаун е ниска (23%) – точно както се очаква. Спечелено на шоудауна 



е някак си по-ниско за един печеливш играч (48%), но това е така, защото неговите опоненти често 
са избутвани със слабите им ръце на по-ранни улици и стигат до шоудауна само с най-добрите си 
ръце. 

Нашият план за игра срещу този опонент 
Този играч е много по-силен от преди дискутираните играчи, тъй като показва способността да бие 
много по-силни игри. Когато за първи път се изправим срещу него, главното ни оръжие ще е да го 
вкараме в капан с добрите си ръце. Агресията му постфлоп показва, че той вижда чекове и колове 
основно като знаци за слаба ръка, която може да бъде изгонена от пота. (Напълно правилно 
предположение срещу праволинейни играчи). От друга страна, той фолдва с нормална честота 
срещу играчи, които показват сила. Така, най-добрият ни подход е от две части: 

1. Слоуплей с най-силните ръце, за да извлечем повече залози (rope-a-dope) 
2. Атака чрез рейзове на флопа и търна с микс от добри ръце и блъфове. 

И тъй като мислим, че pushypete е добър играч, той би трябвало да се адаптира към нашия подход. 
Но адаптирането му ще е чрез намаляване на агресия, което на свой ред ще ни позволи да видим 
повечето дроус на по-евтина цена и да стигаме до ривъра с нашите средно-силни ръце. 

Проследяване на нашия хъд 
Разбира се, покер не е просто да гледаш хъда на опонента. Някои от тях също ще използват такива 
програми и ще гледат нашите статистики. Ние трябва да осъзнаем това и да помислим, до какви 
заключения те могат да стигнат, гледайки нашите статистики. Ето и няколко съвета: 

1. Помнете, че това, което виждате вие, не е задължително да виждат и опонентите ви. Вие 
виждате вашите статистики само за тази сесия. Те виждат статистиките ви за всичките ръце, 
в които сте били въвлечени – и двете неща могат да изглеждат доста различно. 
Например, да кажем, че играете на масата от 1 час и сте изиграли 70 ръце. В собствения ви 
хъд е показано 70 изиграни ръце и статистиките от тези ръце на тази маса. Сега, да речем 
поглеждате хъда на Джейк вляво от вас и виждате също 70 ръце. В този случай, това е 
първата ви сесия с Джейк, и ако и той използва Покер Тракер в неговия хъд за вас ще се 
показва същото, което и при вас. Така, когато играете ръка с Джейк, вие знаете, че неговите 
предположения за вас са базирани или върху данните, които виждате до вашето име (ако 
той използва Тракер), или върху неговите впечатления за вашата игра (ако той не използва 
Тракер). 
От друга страна, да предположим вдясно от вас, седи Хари, чийто хъд показва 460 ръце. В 
този случай, Хари е „ветеран“, който сте забелязали по-рано, и хъда на Хари за вас също 
показва изиграни 460 ръце и данните за тях. Ако вашите статистики по някаква причина в 
тази сесия се отклоняват от нормалния ви стил за игра, Джейк и Хари могат да имат коренно 
различни идеи за това, как играете. 

2. Докато поглеждате към собствения си хъд, фокусирайте се върху „големите три“ статистики: 
VPIP, PFR, AF. Почти всеки използва и научава значението на тези три и мнозина играчи 
никога не научват други. 

Другите статистики в Хъда 
Изброените досега статистики за нашия хъд са тези, които сметнахме за най-полезни. Има много 
други статистики, някои от които можете да решите да използвате в зависимост от типа на игрите. 
Ето един бърз списък на някои от тях наред с някои плюсове и минуси: 

1) “4-bet Flop” дава процента от времето, през което един играч 4-бетва, след като е 3-бетнат. 
Ако играете в игри, където 3-бетовете са чести, тази статистика е важна. В игри, където 3-
бетовете са редки и почти винаги сочат силна ръка, тя е по-малко ценна. Обратната 
статистика е “Fold-to-4bet”. И, ако използвате първата, тогава и втората ще ви е полезна. 

2) “Call Preflop Raise” показва процента от времето, когато един играч колва рейза, който се е 
случил преди него. 



Можете да получите груба оценка на този показател, като определите разликата между VPIP 
и PRF, но тази стойност е „изкривена“ от лимповете, които влизат в VPIP. 
Call Preflop Raise се фокусира върху вероятността играчът да колне без да се отчитат 
лимповете. 
Полезността на тази статистика зависи и от това, дали е включено или не колването от 
блиндовете – това трябва да се провери в документацията. 

3) “Raise Flop C-Bet” – показва процента от времето, когато един играч рейзва на флопа 
продължаващия залог на играча, който е префлоп-агресор. Всичко над 10% е много високо 
за тази статистика. Срещу опонент с висок процент трябва да внимавате. Например, ако сте 
в позиция и опонентът ви с 16% Raise Flop C-bet избере да чекне, можете да чекнете бихайнд 
с дроу вместо да правите полу-блъф. 
Тази статистика е полезна, но трябва да се знае поведението на опонента, като се види “fold 
to C-bet” и “Flop Aggression”. Ако “Fold to C-bet“ е ниско, а “Flop Aggression”е високо, има 
голяма вероятност той да рейзне вашия С-бет. 
Обикновено, високата стойност на тази статистика говори, че играчът обича да блъфира и 
да подхваща нестандартни линии. 
Тази статистика не е необходима на микро- и ниските лимити – на тези нива играчите 
предпочитат да колват продължаващите залози независимо то силата на тяхната ръка. 

4) “Bet River/Call River” са ясни от контекста. Има играчи, които са склонни да колват добре 
оразмерени залози на ривъра без ръка, която е близо до нътс. А има и други, които се 
опитват да експлоатират това, залагайки по-често от обичайното. 
Средните стойности са 15% - 25% за “Bet River” и 30% - 40% за “Call River”. Стойности, които 
са извън тези диапазони, сочат тенденции, които могат да се експлоатират. 

Основният проблем със статистиките от този раздел е наличието на голяма извадка – не е по-малка 
от 2000 ръце. 

Но преди да приключим със статистиките, трябва да обсъдим два ключови въпроса: колко голяма 
трябва да бъде извадката, за да вярваме на статистиките, и какво да правим, когато извадката е 
малка. 

Статистиците имат начини за измерване на надеждността на данните. Да кажем, че имате няколко 
хиляди ръце за един игра и неговото VPIP е 38%. Един статистик би казал, че тези данни имат 95% 
достоверност при тази относително голяма извадка, а интервала от 35% до 41% ще се нарича 
доверителен интервал на ниво 95% достоверност. 

За съжаление, обикновено нямаме толкова данни за повечето опоненти. Освен това, ако данните 
се събират през голям период от време, няма да има гаранция, че данните не са остарели, тъй като 
играчите се развиват и ние ще гледаме един микс от стари и нови данни. 

За това трябва да погледнем към данните по друг начин. Аз мисля, че Хъда представлява един вид 
„телз“. Може би не сме сигурни в достоверността на данните, но те могат да ни подскажат 
вероятната игра на опонента. 

Писане на бележки 
Това е още една опция, която можем да използваме при онлайн игра. Тук не е нужно да дублираме 
информация, с която вече разполагаме в Хъда. 

Другото нещо, върху което ще се фокусираме, са необичайните действия на опонента и показваните 
на шоудауна карти. 

Да разгледаме един пример: 

Играта е NL50 6-max. Ние сме с пълен стак от 100 бб. След появата на Хъда, виждаме 
информация за двама играчи, но другите трима са неизвестни. Във втората ръка в сесията 
двамата от неизвестните влизат ол-ин един срещу друг преди флопа, всеки със стак от почти 
100 бб. Играч А, който пушва чрез 4-бет, обръща KcKd. Играч В, който 3-бетва и след това 
колва пуша, обръща AhTs. 



На флопа излиза асо и играч В печели. 

Тук можем да направим 2 бележки, една от които е много по-важна от другата. Първо, действието 
на играч А можем да запишем по следния начин: 

Кратко и ясно. В последствие, ако видим същия играч да влезе ол-ин с AQs, ще добавим тази 
информация: 

Забележете, че ако някой пушне с КК, това няма да е толкова важно – би било чудно, ако някой не 
го направи. 

Ако сте на много маси и времето ви притиска, можете и да пропуснете да запишете това – това, все 
пак, си е стандартно отиграване. 

Втората бележка, обаче, е много по-важна. Играч В 3-бетва с АТо и след това колва ол-ина със 
същата ръка: 

CAI означава “Call All-In”. Тази бележка се състои от две части, защото виждаме 2 отделни решения 
на играч В. Той мисли, че ръка АТо е достатъчно добра за 3-бет и след това – за кол на ол-ин. 

Само от тази бележка можем да заключим, че играчът В е лууз-пасив. Възможно е, че играч В и 
играч А имат история, и играч В знае, че опонентът му, в същност, е лууз, така че АТ е достатъчно 
добра ръка за кол срещу пуш. Това е възможно, но е малко вероятно. 

За щастие, нашата бележка изиграва ролята си в следващата ръка. На бутона ръката ни е JhJs. След 
един фолд, играч В рейзва с 3х ($1.5), останалите играчи фолдват до нас и ние 3-бетваме до $4.50. 
Блиндовете фолдват и играчът В ни поставя пред ол-ин за останалите $44.00. Какво да правим? 

Ако нямахме никаква информация за опонента ни, щяхме да попаднем в неприятна ситуация. Ако 
знаехме, че неговия диапазон за пуш е много тайт, да речем AA-QQ; AK, тогава нашите валета ще 
бъдат с очакван дял 36% спрямо 64% за опонента и щяхме да фолднем (текущият пот е $54.50, ние 
трябва да платим $44, което означава, че трябва да имаме 44,5% очакван дял, за да оправдаем 
кола). 

Но, фактически, ние знаем от бележката си, неговият колинг-рейндж за префлоп ол-ин включва АТо. 
Пуш-диапазона му вероятно е достатъчно широк, обаче не сме сигурни. Както и да е, даваме му 
разумен диапазон от АА-77, АТ+ и шансовете ни срещу този диапазон са около 59% и колът ни е 
лесен. 

Структуриране на бележки 
За да направим лесни за разчитане бележки, те трябва да имат ясна структура, като например: 

1) Бележки, несвързани със специфични ръце 
2) Префлоп бележки 
3) Постфлоп бележки – общи 
4) Бележки за флопа 
5) Бележки за търна 
6) Бележки за ривъра 

Нека да разгледаме всеки елемент по-отделно. 

Бележки, несвързани с конкретни ръце 
Тези бележки са на първа линия и тук са важни следните моменти: 

- Броят на масите за даден играч 
- Стандартен бай-ин 

PF: 4BAI=KK 

PF: 4BAI=KK, AQs 

PF: 3B – AТo, CAI=ATo 



- Наличие на ауто-рибай 

Важно е да придобиете навика в началото на сесията да проверите опонентите – на колко маси 
играе всеки един от тях. 

На микро лимитите играчите, които играят на много маси, са склонни да играят роботизиран покер. 
Те имат тайт префлоп диапазон и обикновено рейзват с чифтове и премиум ръце; те фолдват, ако 
нямат добра ръка, а 3-бетват само със силни ръце. Когато са на блиндовете, те са лесни за кражба, 
защото взимат решенията веднага като видят картите си – със слаби ръце те просто маркират 
„фолд“ и продължават към следващата маса. 

Това не е непременно лош покер на тези нива – това е достатъчно за експлоатация на слаби играчи; 
такива играчи са обикновено печеливши. Но тъй като те играят толкова праволинейно, срещу тях се 
играе много лесно. 

На по-високите лимити, нещата вече не са такива. Играчи, които играят на много маси, тук 
определено са способни да променят и да адаптират играта си според ситуацията. 

Вторият момент е стандартният бай-ин. Когато видите, че един играч играе и сяда на масата със 
100 бб, вероятно, това е стандартният му бай-ин. 

В повечето случаи играчите сядат с: 

- Пълен стак от 100 бб; 
- Половин стак от 50 бб; 
- Минимален стак от 20 бб 

Трябва да обърнете особено внимание на тези, които играят с малки стакове – обикновено, те 
играят по стратегията на малкия стак и играта им е доста различна. Това се отнася за играчи, които 
играят на много маси. Ако такъв играч играе на 1 или 2 маси, това е слаб играч, който се опитва да 
контролира загубите си. Трябва да установите, към какъв тип се отнася даден играч, за да 
адаптирате играта си. 

Последният момент е дали играчът използва автоматичен рибай. Играчите, които го използват, 
имат знания и увереност. Те осъзнават този момент. 

Бележки за префлоп играта 
Тук трябва да погледнем следното: 

- Колко често опонентът 3-бетва и отговаря на 3-бет 
- Как прави 4-бетовете и реагира на тях 

Статистиките за 3-, 4-бет и ол-ин се трупат бавно, затова бележките за тях са много важни. Веднага 
можем да видим, как се държи опонента в толкова големи потове. Помнете, че решенията за 
големи рейзове са много по-важни от решенията за нормални такива – това ще ви помогне да 
направите или да спестите много пари. 

Има една друга префлоп ситуация, която си заслужава вниманието. Някои слаби играчи, особено 
на ниски нива, обичат да лимпват и след това да колват рейзовете, дори когато са извън позиция. 
Такава игра няма никакъв смисъл в повечето случаи. Ако не харесвате ръката, за да рейзнете с нея, 
когато никой не е показал интерес към пота, защо бихте искали да вкарват повече пари в пота, след 
като някой друг е показал, че има силна ръка? Други слаби играчи, пък, лимпват и след това 
фолдват, което е също толкова зле. И в двата случая трябва да отбележите такива играчи, например, 
по следния начин: 

Тук 0/1 визира, че видяхме 1 лимп-кол, но не и лимп-фолд. 

Такава бележка сочи много слаб играч и е ценна за микро лимитите. 

PF: LFC=0/1 



Общи постфлоп бележки 
В този случай ще отбелязваме общите тенденции за постфлоп игра. Интересува ни следната 
информация: 

- Колко силна трябва да бъде ръката за поредица от залози или колове по целия път до 
ривъра; 

- Какво означава необичаен размер на залога 

И така, колко силна трябва да е ръката за кол? Ще разгледаме един пример: 

Игра NL200 6-max 

Стак: $200 (100 бб) 

Хиро е на бутона с 8h8d. Играч от UTG, който е нов на масата и има стак от $100 (50 бб), 
рейзва до $6. Двамата след него фолдват, ние колваме с нашия чифт осмици. Блиндовете 
фолдват. Сега ефективния стак е $94. 

Флопът е Ah8c3c. Перфектно! Хващаме сет и се радваме да видим асо на борда, защото 
ръката ни може да получи много екшън. UTG залага $9 и ние само колваме с идеята да 
получим поне още един залог на търна. Потът сега е $33, ефективния стак е $85. 

На търна идва 7s. Опонентът залага $17 и ние рейзваме до $40. Той колва. Сега потът е $113, 
ефективен стак в $45. 

На ривъра той вече е комитнат към пота, обаче не съм сигурен, дали той знае това. 

На ривъра идва Тd. Опонентът чеква, ние пушваме, той колва и обръща AcQd – ние му 
взимаме целия стак. 

Сега вече можем да направим бележка: 

ATW -> all the way (по целия път). 

На даден момент това ни дава солидна информация за това, какви ръце той смята за достатъчно 
силни, за да рискува стака си след флопа. Знаем, че той определено би рискувал и с по-слаби ръце. 
Това е прилична бележка, защото тя ни казва, че можем да колнем префлоп със спекулативни ръце 
и да получим добри скрити шансове, ако ударим. 

Могат да се добавят и други бележки, но те ще са загуба на време. Но това, че той е готов да загуби 
стака си с топ пеър, е от голямо значение и можем да го използваме по-нататък. 

Необичайните размери на залога е друг момент, който би трябвало да се отбележи. Ето един 
пример: 

NL100 6-max 

СО (65/20) лимпва и това не е изненадващо. Хиро е на бутона с 8c8s и рейзва до $4. Имаме 
бележка за играча LFC=1/6 – той колва 6 пъти от 7, след като лимпне и бъде рейзнат. 
Блиндовете фолдват и СО, както се очаква, колва, правейки пота $9,50. Стаковете са почти 
100бб. 

Флоп: 7d7c2h. Това е прекрасен флоп за Хиро с овър чифт на този борд. Тъй като PFR на СО 
е 20 и той не е рейзнал префлоп, Хиро мисли, че ще е малко вероятно опонентът да има по-
висок чифт от неговия. Има някаква вероятност опонентът да е колнал със 7 в ръката. Той 
действа пръв и залага $2 в пот от $9,50. Това е необичайно малък залог. Много често 
малките залози от слаби играчи на микро лимитите означават, че играчът иска евтино да 
стигне до шоудауна. Потът е $11,50, Хиро рейзва до $8 и опонентът бързо фолдва. Тук 
можем да запишем следното: 

PostF: ATW=TPGK(50bb) 

PostF: sm bet=weak 



Sm bet = small bet. 

Малкият залог на този играч по-скоро индикира слабост, отколкото капан. По-нататък в сесията, 
малкият залог от този играч беше капан и ние коригираме бележката си: 

Бележки за флопа 
В повечето хедз-ъп флопове следва С-бет и фолд или кол от опонента. Това е стандартно и го имаме 
в хъда. Но когато ръката стига до шоудауна, можем да получим допълнителна информация: 

1) Ако имаме ол-ин на флопа – какви ръце са въвлечени в този екшън? 
2) Слоуплейва ли опонента силни ръце? 
3) Как опонента се справя с дроус? 
4) Прави ли опонента донк-бет и какво означава това? 

Ето и една примерна бележка: 

AI = all-in; CAI = call All-in; S+ = set+ 

За слоуплей: 

Това показва, че сме видели слоуплей, но не и рейз с голяма ръка. Ако е имало и рейз, записът ще 
бъде SP=1/1. 

За дроу: 

Числата се отнасят за степен на пасивност: 3 полублъфа и 1 път нещо друго (кол или чек). 

За донк-бет: 

Тази бележка означава ръка, с която се стига до шоудаун (в този случай – втори чифт). 

За търна и ривъра – бележките са подобни. 

Примери за бележки 

Примерна ръка №1 
NL100 6-max 40 hands 

Ще игнорираме данни за играчи, които не участват в ръката. 

UTG  $152  

MP Barry $65 VPIP/PFR 40/17 

>40 hands AF=4 

CO  $100  

BU  $138  

SB Hero $118 Post 0.5 22/18 

AsKs 

BB Player1 $60 12/8 

PostF: sm bet=weak or trap 

F: AI=S+, TPTK, 2P; CAI=S+ 

F: SP=1/0 

F: DR=3/1 

F: DB=2nP 



Преди флопа: МР лимпва $1. Хиро прави първия рейз 3х/4х + 1бб за лимпър -> добър размер на 
рейза. ВВ е тайт играч и фолдва. МР колва. Пот $11; ефективен стак $60; 

Флоп: 9s6h2s 

Хиро има нът флъш дроу и 2 овър карти, така че ръката му е силна. Ако опонентът има нисък чифт, 
да речем чифт осмици без пика, Хиро е фаворит с 54% очакван дял. Дори и в невероятната ситуация 
той да е ударил сет, Херо е с шансове 3:1. 

Хиро залага $8 в пот от $11, МР колва. Потът е $27, ефективен стак е $52. 

На търна идва Qs и Хиро удря нът флъш. Ако МР няма нищо и флоутвал на флопа, ще е малко 
вероятно да направим пари, ако заложим на търна. Бихме могли, обаче, да чекнем търна и да се 
надяваме, че той ще блъфира на ривъра. И обратно, ако той има нещо, един малък залог ще 
поддържа интереса му и ще ни позволи да влезем ол-ин на ривъра. Ние залагаме $13 в пот от $27, 
МР рейзва за ол-ин и ние колваме. Той показва сет деветки и има 10 аута (всяка дама, шестица, 
двойка и деветка). Ривърът е 8c и ние печелим пота. 

В тази ръка можем да направим 2 бележки: 

Barry пушва на търна със сет, което не е изненада, но трябва да се отбележи: 

Но на флопа той е слоуплейнал сет срещу С-бет, в надеждата да ни прекара при втори залог на търна 
-> това е стандартно и няма да го отбелязваме. Обаче, преди флопа той е лимпнал с чифт деветки – 
една от най-силните му ръце. 

Ще ни трябват още ръце, за да допълним тези бележки. 

Примерна ръка №2 
NL50 6-max 30 hands 

UTG  $38  

MP Joe $70 VPIP/PFR 44/3 

>30 hands AF=2.5 

CO Hero $58 Qs2h 

BU Sam $76 22/17 >120 hands; AF=4 

SB  $42 0,25 

BB  $50 0,50 

Преди флопа: Джо лимпва от МР и това е типичен лууз-пасивен играч на този лимит, лимпващ в 
много потове, почти никога не рейзва. 

Нашата ръка е слаба и ние фолдваме. Сам бутона рейзва до $2,75 – забелязали сме го като труден 
и агресивен играч, който обикновено рейзва, ако участва в пота. 

Проверяваме бележката за Джо и виждаме LFC=0/4 – колнал е след лимп 4 пъти. Това е много за 30 
ръце. Също така, забелязваме, че Сам рейзва 5.5 бб, което е малко високо. Но тъй като Сам е добър 
играч, той вероятно е забелязал, че Джо се въвлича в много потове и обича да колва, ако участва в 
ръката, затова той рейзва много, за да изгради пота. Блиндовете фолдват, Джо – колва. Потът е 
$6,25. 

Флоп: Ts8s6d 

Джо донква за $6, което е голям донк-бет. Този борд е благоприятен за колващия префлоп с 
неговите средни карти и възможности стрейт- и флъш-дроус. Без значение, какво има, чек, 

T: AI = S+ 

PF: limp=99 



последван от рейз, вероятно, е по-добра линия, отколкото рейз, тъй като от Сам се очаква да 
направи продължаващ залог. Потът е $12,25; ефективен стак $61,25. Сам рейзва до $22. Това е рейз 
практически с размера на пота, което вероятно означава, че Сам въвлича целия си стак в ръката. 
Малко вероятно това да е блъф. От друга страна, статистиките и действията на Джо означават, че 
той е хванал нещо на флопа и няма да се откаже. Тъй като Сам е рейзнал префлоп, очаквайки да 
бъде колнат, можем да предположим, че има овърпеър. 

Джо колва и тъй като той не ри-рейзва, можем да приемем, че той няма 2 чифта или сет, и да го 
поставим на чифт или дроу. Сега потът е $50.25, ефективния стак е $39,25. 

На търна идва 4h. Тя не би трябвало да помага на ничия ръка. Сега Джо чеква, Сам влиза ол-ин и 
след кратък размисъл Джо колва. Сам показва QhQc, а Джо – QdTc. Ривърът е 2х и Сам прибира 
пота. 

Всичко това не беше трудно за разчитане с наличната информация от хъда и нашите бележки. Тук 
дори не е нужно да правим допълнителни бележки. 

Следващите ръце са отново с разни лимпъри – стига толкова. 

Бележки след сесия 
Правенето на бележки не свършва с края на сесията. За да проследявате играта си, можете да 
запишете някои неща. Най-важните моменти са следните: 

1) Резултатите ви в сесията; 
2) Резултатите от всичките ол-ини; 
3) Имената на някой забележително слаб играч. 

Първо: Резултатите от сесията: Ако сте сериозни, тогава вие трябва да знаете, как се справяте във 
всеки един момент. За това е добра идея да записвате резултатите си. Един екселски файл е 
правилният инструмент. Наред с Хъда, този файл ще бъде най-добрият ви приятел, докато се 
катерите по лимитите. 

Каква информация трябва да записвате? Минимум от нещата, които можем да проследяваме, е 
следният: 

- Дата 
- Сайт/зала 
- Лимит 
- Изиграни ръце и спечелени/загубени пари 
- Брой маси 

Това е основата. Допълнително можете да отбелязвате и по кое време играете. 

Второ: Ол-ин резултати: Тук става дума за вариация. Вариацията е начин за измерване на 
дисперсия на резултати при определена разлика в умения. Една игра с ниска вариация, като шах, 
има резултати, които бързо се натрупват. Не е необходимо да гледате двама играчи да изиграят 
много игри, за да кажете, кой от тях е по-добър (понякога е достатъчна и само една игра). В таблата 
има много повече вариация: добър играч трябва да играе няколко часа срещу слаб такъв, докато го 
изпревари. Но покер е игра с наистина огромна вариация. Преди да можете да сте сигурни, че сте 
печеливш играч на даден лимит, трябва да сте изиграли десетки хиляди ръце. 

Нуждата от толкова много ръце създава няколко практически проблема. Да речем, например, че 
сте печеливш играч на NL25. Събрали сте 100К ръце, играейки на 4 маси, и средно печелите 8бб/100 
ръце или около $4/100. При положение, че играете на 4 маси и на всяка маса изигравате около 60 
ръце на час, вие правите около $9.60/час. Дотук добре. Банкролът ви нараства до $4000 и вие 
решавате, че сте готови за NL50. Минавате на NL50 и за по-сигурно решавате да играете само на 2 
маси. 

Упс! Вие започвате като малка „скаличка“. След първата седмица сте изиграли 4000 ръце, но сте 
назад с почти 250бб – загуба от почти 6bb/100 ръце. Започвате да мислите, дали тези момчета са 



прекалено трудни? Дали сте надиграни? Или това е просто суинг? Просто вариация? Трябва ли да 
слезете на по-нисък лимит, където почти сигурно сте стабилен печеливш играч? 

Ако проследявате само груби резултати, вие няма да можете да отговорите на тези въпроси. Най-
доброто, което можете да кажете, е, че не сте изиграли достатъчен брой ръце. Консервативният 
подход е просто да приемете, че може би все още не сте готови за това ниво и да се върнете надолу. 
По-упоритият играч вероятно ще избере да продължи, но страхът ще влошава играта му. Трудна 
ситуация. 

Обаче, нашият герой може да улесни живота си чрез проследяване на неговите ол-ин резултати 
наред с общите му резултати. Това означава, че просто трябва да отбелязвате всичките ръце, където 
или вие, или вашият опонент слагате всичките чипове по средата, и да оцените очакваната ви 
печалба или загуба с действителния резултат. 

Предимството на този метод е просто: суинговете в ол-ин ръцете репрезентират голяма част от 
общите ви печалби или загуби. Чрез пресмятането на очакването на ръката, когато сте ол-ин, и 
сравняването му с действителния резултат, вие можете да видите, дали сте имали или сте нямали 
късмет и точно колко сте спечелили от късмета или сте загубили поради липса на късмет. (По-скоро, 
ще видите, каква е долята на късмета при взимане на решение – било то правилно или 
неправилно – бел. на прев.) 

Да разгледаме няколко ръце, просто за да видим, как се прави това: 

Първа Ол-ин Ръка 
Започвате сесия на NL50 6-max. След 15-тина минути UTG рейзва до $1,50. Играчът от МР с общ стак 

от $30 прави 3-бет до $5. Вие сте на бутона с А♥А♠ и 4-бетвате до $15. Блиндовете фолдват, както и 

UTG. МР влиза ол-ин, вие – плащате. Опонентът показва Q♣Q♠. Потът сега е $62,25 (ще игнорираме 
рейка за по-лесни пресмятания). 

Вие сте допринесли $30, като платихте ол-ина, UTG вложи $1,50, блиндовете - $0,75. 

И така, вие или ще загубите $30 (парите, които сте сложили в пота), или ще спечелите още $32,25 
(парите на другите четирима играчи). 

Да пресметнем очаквания дял на А♥А♠ срещу Q♣Q♠ на опонента – това може да се направи, 
например, с PokerStove (или с Equilab): очаквания дял на АА срещу дами е 81,5%. 

 

Очакването от вашата ръка: 

0,815*32,25 + 0,185*(-30,00) = $20,73 

Средно, очаквате да правите профит от около $21 в тази благоприятна ситуация. Но, в 
действителност, в този конкретен случай, опонентът ви удря дама на търна и печели пота, а вие 
губите $30,00. 

Втора Ол-ин Ръка 

Този път сте срещу много къс стак ($12). Вие държите А♣К♠, той показва Q♦J♦. Няма друг участник в 
пота. Този път вие или ще загубите $12, или ще спечелите $12,75. 

Сега очаквания дял на ръката ви срещу ръката на опонента е 60,4%: 

 

Очакването ви е: 

0,604*12,75 + 0,396*(-12) = $2,95 

И, в същност, вие печелите тази ръка. 



Заключения: 
Резултатите от тези две ръце ни дават следното: 

Ръка Очакване Резултат 

АА vs QQ 

AKo vs QJs 

+$20,73 

+$2,95 

-$30,00 

+$12,75 

Total: +$23,68 -$17,75 

Имахте 2 ръце, които са напред, с една от която спечелихте, а с другата – загубихте, но реалния ви 
резултат е с близо $41 назад спрямо вашето очакване. Това е голяма разлика. Липсата на късмет на 
грешно място може да има голям ефект, както е в този случай. 

Главното предимство на проследяването на ол-ин резултатите ви е в това, че то ви подсказва, до 
колко добре играете и каква е ролята на късмета (вариацията). Ако сте изиграли много ръце и 
колонката за очакването при ол-ин е предимно позитивна, тогава почти със сигурност сте печеливш 
играч, постоянно разчитащ ситуациите правилно и поставящ парите си по средата в най-добрите от 
тях. Ако действителните ви резултати са негативни в даден момент, не се притеснявайте – имали 
сте лош рън и можете да очаквате, че ще се справяте по-добре в бъдещето. 

Трябва да сте загрижени, ако колонката с очакванията ви е предимно отрицателна. Този път, 
вероятно, преигравате ръцете си независимо дали имате добри или лоши резултати. Тук е 
моментът да се захванете с анализа на вашата игра и да откриете слабостите в нея. А тези ол-ин 
ръце са добра отправна точка. Решението може да е нещо просто. Вероятно, не можете да се 
„разделите“ навреме вашия ТПТК, когато ударите на флопа. Може би вкарвате твърде много пари 
в полублъфовете и ви хващат.  

Както и да е, идентифицирали сте голям лийк и можете да започнете да работите върху него! 

Трето: Списък със слаби играчи. Докато играете, ще забележите някои слаби играчи – тези, които 
просто си хвърлят парите си на вятъра всяка сесия (и те са добре дошли на вашата маса!). Ще 
намерите играчи със статистики 80/60, 70/2 или нещо подобно, равно на абсурд. Или, може би, ще 
откриете играч с AF15 или 3-бет = 30%. Нужно е да направите списък с тези хора и да го 
актуализирате всеки ден. 

Когато сядате да играете, потърсете в лобито маси с тези играчи. 

Финални мисли 
Покер е игра на информация и добре подбрани бележки служат като най-добрата допълнителна 
информация. Внимавайте и следете ръцете и опонентите! 

Игра на много маси 
Ако играете No Limit Hold’em на една маса, имате страшно много време, през което нямате екшън. 
Освен да подобрите нещата, като следите опонентите и играта на масата, решението е да добавите 
повече маси. 

Но тук възникват няколко проблема. Броят на масите се влияе от няколко обстоятелства: 

Обстоятелство №1: Компютърна конфигурация 
Голям брой маси трябва да се подреди по най-удобен за игра и наблюдение начин. 

Начините за подредба имат свои предимства и недостатъци в зависимост от големината на 
монитора и тук можете да изберете най-предпочитания от вас изглед. При повече от 8 маси трябва 
да помислите за втори монитор. 

Обстоятелство №2: Лимит 
Колкото е по-нисък лимита и по-опростен общият ви подход към покера, толкова е по-лесна игра 
на много маси. 



Обстоятелство №3: ХЪД 
Голям ХЪД с много статистики не е толкова полезен при игра на много маси. Придържайте се до 
компактен ХЪД само с основни статистики. 

Обстоятелство №4: Бележки 
Да напишеш бележка при игра на много маси наистина е проблем. Може би в този случай трябва 
да сведете нещата само до отбелязване на много слаби играчи. 

Обстоятелство №5: Личен стил 
Трябва да намерите личен стил – да не прибързвате с взимането на решения, когато играете на 
много маси. 

Обстоятелство №6: Рейкбек 

Обстоятелство № 7: На колко маси да играете? 
Това е ВЪПРОСЪТ. Но няма лесен отговор. Ето няколко насоки по този въпрос: 

1) Правете записи – вече го споменах преди и тук трябва да сте още по-стриктни. 
2) Трябва да сте убедени, че се справяте добре (вие сте печеливш играч) на една маса. Ако сте 

губещ, брейк-ивън или съвсем леко печеливш играч, трябва да поработите върху играта си 
преди да продължите към мулти-тейблинга. 

3) Добавяйте масите бавно, когато се стабилизирате на 1 маса (5бб/100), добавете втора и 
започнете да следите резултата и т.н. 

4) Продължете напред. Качете лимита или добавете маси, когато подобрите играта си. 

Когато минавате на нов лимит, ще е добра идея да започнете от една маса, докато разучавате 
обстановката. Отделяйте повече време за проучване на опонентите. 

Ако сте убедени, че вече сте печеливш играч на 1 маса на нов лимит, можете да добавите още маси, 
като следвате горе описания алгоритъм. 

Последна мисъл за игра на много маси 
Трябва да мислите за това, като за инструмент за повишаване на вашия уинрейт, след като сте 
станали добър играч. 

Трудно е да се подобриш на 12 или 16 маси. Така, че трябва да помислите, кое е най-добре за вас. 

Избор на сайтове/зали, маси и места на масата 
При игра на живо почти нямате никакъв избор за лимита, маса и опонентите. 

Но това съвсем не е така при онлайн играта – тук имате много възможности и варианти. 

И изборът, къде да играете и на коя маса и място на масата, може съществено да промени вашия 
уинрейт, особено на микролимитите. 

Избор на сайт/зала 
Основни критерии: 

Голяма зала или малка, нова или стара? 
Големите зали по правило са добри. Те предлагат голям брой маси, разнообразие от игри и добър 
трафик. Те имат по-стабилен софтуер, а и са по-надеждни. 

Малки и нови зали имат две основни предимства. Първо, те имат доста щедри бонуси за 
привличане на нови играчи. Второ, играчите тук обикновено са много слаби. 

Кое е по-добро? Погледнете, дали залата има добър съпорт, дали платформата е стабилна и дали 
парите ви са на сигурно място. И ако всичко това е налице, концентрирайте се върху играта си. 



Поддържа ли база данни? 
Ако няма такава поддръжка, отидете другаде. (Това вече не е толкова актуален съвет, тъй като 
много от залите започнаха да забраняват ползването на база данни – бел. на прев.) 

Datamining (извличане на данни) 
Тук мога да ви дам един съвет: ако харесвате да играете в една зала и тя публикува забрана за 
софтуер на трета страна, не използвайте този софтуер. Подлагате се на риск от заключване на 
акаунта, а възможността да играете свободно има по-голяма стойност от съмнителното 
предимство, което може да ви предложи даден софтуер. 

Честност? 
Определено, искате да играете в зала, която е честна. Честността и доверието се изграждат много 
години. Но през 2008 година световният онлайн покер беше разтърсен от разкриването на измама 
от страната на две зали. Измамата имаше място под формата на акаунти от типа superuser, които по 
време на игра можеха да виждат картите на останалите играчи на масата. След разкриването на 
скандала, сайтовете обявиха, че потребителите са наказани, софтуерът е поправен и парите са 
възстановени на повечето засегнати играчи. Измамата имаше място само на относително високи 
лимити и не засегна повечето играчи от ниските лимити. Най-добрата ви защита е да напускате 
масите (и зали), където играчите имат наистина странно поведение и печелят постоянно по 
необясним начин. Също така, можете да се информирате и от други източници. 

Относно раздаването на карти. No Limit Hol’dem е игра с огромна вариация и дори печеливши 
играчи трябва да бъдат подготвени за дълъг период без късмет. Това е просто част от играта. 

В частност, ако заподозрете, че залата ви раздава лоши карти, сякаш има някакъв пъклен план за 
вас, не занимавайте приятели си с вашите подозрения – отидете да гледате „Ловци на духове“. 

Силата на играчите 
Важна причина да изберете дадена зала е силата на играчите в нея. Мястото с най-слабите играчи 
е най-изгодното място за игра. 

Рейк или рейкбек? 
Залите печелят, като взимат процент от всеки пот, и това се нарича рейк. Запознайте се със 
системата за рейк в залата, в която играете. Но колкото е по-висок лимита, толкова е по-малък 
относителния рейк. 

Има ли бонуси? 
Мисля, че всеки знае, как работи системата с бонуси. Повечето зали са честни. Някои зали, особено 
нови, могат и да не са такива. Както и в реалния живот, колкото са по-абсурдно щедри бонусите, 
толкова е по-малка вероятността те да бъдат платени. Но, като цяло, бонусите са добра сделка и 
обикновено си заслужават малък риск. 

Избор на маса 
След като сте избрали залата, следващата ви работа е да намерите благоприятна маса. 

Една добра маса е маса със слаби играчи (трябва да имате списък с такива и да ги потърсите) 

Следващото нещо, което трябва да погледнете, е колонката Players per Flop (или нещо подобно). 
Ако този показател е висок (над 40% за 6-мах или над 30% - за пълна маса), това означава, че 
играчите на тази маса обичат да виждат флопа и шансовете масата да е лууз са доста добри и това 
е нещото, което търсите. 

Има и показател “Average Pot” и колкото е по-голяма стойността, толкова е по-добре. Но тази 
стойност не е много сигурна, тъй като се влияе от ол-ини. 

Друга идея е да проверите размерите на стаковете – непълни стакове = слаби играчи. 

Помнете, седнете ли на една маса, не сте длъжни да стоите на нея. Стане ли масата неблагоприятна 
– напуснете я. 



Оценяване на мястото на масата 
Мястото, на което сте седнали, има голямо значение – дали ще печелите и колко ще печелите. 

За съжаление, често не знаете от самото начало, дали мястото е добро. Изчакайте няколко орбити 
и преценете. 

И така, какво прави едно място добро? 

Да погледнем разпределението на местата на една 6-мах маса: 

 

На 6-мах маса ние можем да оценим местата, поглеждайки, колко често ще имаме позиция спрямо 
другите играчи и колко често те ще имат позиция над нас. 

Да погледнем играча вдясно от вас. Вие ще сте в позиция спрямо него 5 пъти от 6. Единствения път, 
когато той ще има позиция над вас, е когато вие сте на малкия блинд, а той е на бутона. 

И обратно, играчът вляво от вас ще има позиция 5 пъти от 6 (а вие, на своя ред – само веднъж). Това 
са най-важните места – те пряко влияят върху печалбите ви. 

2 места вляво от вас е също много важно място, тъй като той ще е на ВВ когато вие сте на бутона. 
Трябва да знаете, доколко той си защитава блиндовете. 

Другите места не са толкова важни. 

Парите на масата „текат“ по посоката на часовниковата стрелка. И идеалната ви маса трябва да 
изглежда така: 

1. Искате вдясно то вас да седят лууз играчи, а вляво – тайт играчи. 
2. Слабите играчи – отдясно, силните – отляво. 
3. Големите стакове – вдясно, малките – вляво. 

Да разгледаме точките по-отделно. 

Т. 1: Лууз – отдясно, тайт – отляво 
Искате да имате позиция над играчите, които се замесват в много потове и не с дотам силни ръце, 
а лууз-играчите го обичат. 

Т. 2: Слаби играчи – отдясно, силни играчи – отляво 
Ако имате един добър и един слаб играч на масата, слабият трябва да е отдясно – ще печелите 
повече със силните си ръце, силният играч, пък, трябва да е отляво – ще минимизирате загубите си 
от добрия играч. 

Т. 3: Големите стакове – вдясно, малките – вляво 
Многото пари трябва да текат към вас. Вие искате да имате позиция над големите стакове, а малкия 
стак, който е в позиция над вас, не може да максимизира предимството си. 



Да разгледаме и някои примери: 

Примерна маса №1 

 

На тази маса можете да останете. Късият стак, който е тайт-играч, е далеч от идеала. Но останалото… 
Има 3-ма лууз играчи с големи стакове. Дори 2-ма лууз-играчи правят масата привлекателна, а тук 
имате трима. 

Примерна маса №2 

 

Останете на тази маса, но внимавайте. Имате перфектен играч вдясно – и лууз и пасивен и е с пълен 
стак. Но играчите вляво от вас са проблематични. Продължете да играете заради играча вдясно, но 
ако лявата страна започне да ви притиска, бъдете готови да напуснете. 



Примерна маса №3 

 

Човек зад борда! От статистическата гледна точка няма по-лоша маса от тази. Напуснете я! 

Примерна маса №4 

 

На тази маса можете да останете, тъй като тук няма ясно изразени агресивни играчи. А имате и един 
нит. 

И така, разгледайте масата, на която сте седнали, и преценете, дали да останете на нея. 

 


