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ПРИЛОЖЕНИЯ НА ТЕКСАС ХОЛДЕМ 
РЪКОВОДСТВО ЗА РАЗБИРАНЕ НА ТЕОРИЯТА НА ПОКЕРА  

ЗА MATTHEW JANDA  

Matthew Janda се интересуваше от игри на карти през целия си живот и започна да играе покер с приятелите си 

в училището преди да започне да играе онлайн кеш игри в колежа. Докато изучава бизнес икономиката в UCLA, един 

курс за теория на игрите разпалва интереса му към теорията на покера и оптималната игра. 

По настоящем, Матю продължава да прави тренировъчни видеа за покера за CardRunners и всичките му видеа 

са базирани върху теорията и са построени така, че да преподават на играчите математиката, необходима за 

подобряването на играта им без да навлиза в ненужни и непрактични подробности. Той никога не дискутира, каква 

линия е най-добра за една специфична ръка, но вместо това използва компютърни програми, за да покаже, какво 

действие по негово мнение е най-добро за всяка ръка в целия диапазон. 

Матю кандидатства в медицинско училище през 2013 и се надява един ден да стане лекар. По настоящем той 

приключва необходимите часове за учене и практика, но покерът продължава да е любимото му хоби. 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА БЕЛЕЖКА ЗА „БЛЪФ-КЕТЧИНГ“  

От Mason Malmuth и David Sklansky 

Тъй като ние от 2+2 знаем, че много от читателите на тази книга са предимно средни играчи, които играят срещу не-

специалисти, усещаме, че е необходимо да добавим едно уточнение към този текст. 

Един от главните аспекти на Теория за оптимална игра, който Матю подчертава, е: вие би трябвало винаги да се 

стремите да пречите на опонента си да показва профит, ако той иска да залага с всичките си ръце. Тази аксиома е 

основа на повечето от стратегии, описани в тази книга. 

 За да предотвратите „порастването“ на опонента си посредством печеливши блъфове, вие трябва да правите 

множество колове с посредствени ръце. Това са само блъф-кетчъри, тъй като те не могат да бият стойностни ръце. 

Ние се опасяваме, че онези от вас, които играят срещу средни опоненти, няма да осъзнаят, че стратегията за защита 

чрез кол може да се окаже твърде „лууз“ за вас. Например, ако опонентът залага с размера на пота, теоретично би 

трябвало да колвате с половината от вашите ръце, които обикновено включват и слабите такива. 

Матю споменава няколко теоретични изключения. Но най-голямото изключение се получава в игри, които Janda 

обикновено не споменава. А именно, игри, където вие играете срещу играчи, които са или много тайт, или играят 

плахо. Така, ако опонентът ви залага пота в ситуация, подобна на онази, в която мислехте, че той залага с монстър, 

тогава колване с блъф-кетчър е просто загуба на пари. Подобно, ако сте срещу някой, който често ще бъде бит, няма 

значение, ако знаете, че той почти никога не блъфира. Следователно, ако той залага, вие почти винаги би трябвало да 

фолдвате (е, може би не винаги, тъй като това може да го „научи“ да промени начина си за игра). 
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ВЪВЕДЕНИЕ   

Тази книга е създадена за да се развие и обясни математиката и теорията, стояща зад no-limit Texas hold ’em с 

наблягане върху игра срещу „перфектни“ или теоретично оптимални опоненти. Тя ще ви покаже, как мнозина 

печеливши играчи овладяват играта си – и с талант, и с много работа, ще ви даде инструменти, необходими да 

продължите да се развивате като играчи. 

Много от концепциите в тази книга бяха силно игнорирани от покер-общността, а неколцина играчи, които ги 

разбират, обикновено пазят тази информация за себе си. От друга страна, много от печелившите играчи дори не 

осъзнават, че тези концепции съществуват, тъй като те не са необходими, докато не стигнат до борба със силни 

опоненти. Това не означава, че трябва да игнорираме концепции, които са трудни, ако целта ни е да се доближим до 

оптимална игра и да качваме лимити. Целта е да разбираме теорията добре и да откриваме грешките в играта на 

опонента, които в последствие да експлоатираме, както и да не позволяваме да бъдем лесно експлоатирани.  

Теорията и примерите с ръцете са фокусирани върху 6-мах. Въпреки това, почти всичките дискутирани концепции 

могат да приложат и към 9-мах и хедз-ъп игрите. По-голямата част от теорията ще е използваема дори за игри като 

Омаха. 

Тук няма да се спираме върху управлението на банката и контрола на тилта – по тези тема има безброй дискусии на 

други места. 

Целта ми е да представя теоретични концепции колкото е възможно по-ясно, няма да ви обременявам с излишна 

математика и терминология. Много често ще използвам местоимението „ние“. Има две основни причини за това. 

Първо, това помага да се настроим на правилен начин на мислене. Второ, често просто е твърде трудно да се опиташ 

да анализираш ръцете и концепциите в покера, използвайки множество перспективи наведнъж.  

Искам да спомена, че книгата е разделена на 16 раздела: интензивна теория и примери с ръце. Интензивната теория 

е по-голямата част от книгата и представя необходимата информация за балансиране на диапазони и оразмеряване 

на залога. Секцията с примери за ръце прилага теорията на практика и показва, как можем да балансираме нашите 

диапазони. 

ЧАСТ 1: ОСНОВИ  

ВЪВЕДЕНИЕ В ОСНОВИ  

Трудно е да дискутираме отделни концепции изолирано. Не можем да обсъждаме игра на флопа без да разбираме 

игра на ривъра, както и е трудно да се схване предимството на позицията без солидно разбиране на екуити. 

Тук искам да въведа няколко важни теоретични концепции без да се задълбочавам – те трябва да бъдат поне познати, 

когато ще ги прилагаме в следващите раздели. 

Ако вече сте печеливш играч на no-limit hold ’em и разбирате теорията достатъчно добре, можете да прескочите този 

материал. Обаче, трябва да сте сигурни, че поне разбирате всяка от концепциите преди да се придвижите напред. 

ПРЕСМЯТАНЕ НА ПОТ-ШАНСОВЕ  

Пот-шансовете са отношение между текущият размер на пота към цената на потенциален кол. Ако на ривъра един 

играч залага 30$ в пот от 50$, колващият играч ще рискува 30$, за да спечели 80$ и се казва, че той получава пот-

шансове от 80$:30$ или 8:3. А за да бъде този кол печеливш, той трябва да печели поне в 27.3% от случаите. 
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𝟎, 𝟐𝟕𝟑 =
𝟑

𝟖 + 𝟑
 

Когато един играч блъфира, той, обаче, рискува повече; той залага, за да се опита да спечели всичките пари в пота. И 

така, ако на ривъра потът е 50$ и един играч прави блъф за 30$, той рискува 30$, за да спечели 50$. Това предлага 

пот-шансове от 50$:30$ или 5:3, и, за да бъде блъфът му печеливш, той трябва да е успешен поне в 37.5% от случаите. 

𝟎, 𝟑𝟕𝟓 =
𝟑

𝟓 + 𝟑
 

РАЗБИРАНЕ НА ЕКУИТИ (ОЧАКВАН ДЯЛ)  

Екуити (очакван дял) представлява шансове, при които една ръка ще спечели срещу ръката или диапазона на 

опонента след като се раздаде картата на ривъра. Отчита се така също, че понякога потът може да бъде сплитнат. 

Трябва да допълним, че ако една ръка има повече екуити от друга, това не я прави по-добра или по-печеливша.  

Ето един пример. Един нормален опонент отваря от междинна позиция, останалите играчи фолдват до нас (ние сме 

на бутона). Ние бихме предпочели да колнем с 9♥8♥ отколкото с А♥9♦ въпреки, че първата ръка има по-малко екуити. 

За да разберем защо, ще дискутираме ключовите качества, които търсим, когато решаваме, дали да играем или не 

една ръка, вместо да гледаме общият очакван дял на ръката. 

ЗАПАЗВАНЕ НА ЕКУИТИ СРЕЩУ СИЛЕН ДИАПАЗОН   

Ние ще искаме да играем ръце, които имат голям очакван дял спрямо диапазона за рейз и кол на нашия опонент. 

Ръце, които има висок очакван дял спрямо ръцете на опонента, които често се фолдват на ривъра, са много по-малко 

полезни. За съжаление, тази ключова разлика не може да се види чрез простото поглеждане на екуити на ръката 

спрямо диапазона с използване на компютърна програма. 

Например, една от причините, А9о да е слаб кол от бутона срещу отварящ рейз от междинна позиция, е фактът, че 

тази ръка има голям очакван дял спрямо диапазона за чек/фолд на опонента. Ръка, като асо-хай без кикър, 

обикновено е твърде слаба, за да бъде чекната и на трите улици, за да се опита да спечели на шоудауна, но ако 

заложим с нея, очаквания й дял никога няма да бъде реализиран, тъй като всичките по-слаби ръце от диапазона на 

опонента ще бъдат фолднати. Освен това, на флопа, А9о почти никога няма да бие нито една ръка от стойностния 

диапазон на опонента и едва ли ще се подобри, ако чекнем бихайнд. А ако направим чифт и опонентът чекне, едва 

ли той да чек/колва на няколко улици с нещо по-лошо. 

От друга страна, погледнете 98s. Почти няма вероятност 98s да флопне ръка, която бие силните ръце на опонента, с 

които той ще заложи за стойност на флопа; тя, обаче, често ще флопва флъш-дроу, стрейт-дроу, или чифт с пет аута. 

Всичките тези дроус имат потенциала да станат силни ръце, които могат да бият ръцете от стойностния диапазон или 

от диапазона за чек/кол на опонента. 

В допълнение, 98s ефективно оползотворява очаквания си дял, когато флопне дроу, но не направи силна ръка. Ние 

можем да направим семи-блъф на търна или ривъра, ако опонентът чекне, а ние нямаме чифт, и ако той направи 

чек/кол срещу залога ни на търна, нашите аутове за дроу ще са определено „живи“. Обикновено, едноцветните 

конектори са печеливши ръце, тъй като, когато правят най-добрата ръка, те ще бъдат достатъчно силни, за да бият 

ръцете на опонента от диапазоните му за валю-бет и чек/кол. Но, ако те не направят силни ръце и ще се използват за 

блъф, те почти винаги ще карат опонента да фолдне по-добрата ръка, и по този начин само малка част от очаквания 

ни дял няма да бъде реализирана. 
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РЪКАТА НИ ДАВА СИГНАЛ ДА ВИДИМ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ КАРТИ  

Тази ситуация се случва, когато ръката ни сочи, дали има смисъл или не да се опитаме да видим допълнителните 

карти, за да направим най-добрата ръка до ривъра. Например, след като видим флопа с едноцветни конектори, ние 

почти винаги знаем точно, какво ни е нужно, за да направим най-добрата ръка, и ще искаме да видим и търна, ако 

флопнем чифт, стрейт-дроу, флъш-дроу, или три до флъш и три до стрейт. Тъй като фолдваме конектори от една боя 

само на флопа и търна, когато ръката ни има малък очакван дял, ако не виждаме картата на ривъра, едва ли ще бъдем 

победени от опонента на ривъра.1 

Други типове ръце няма да ни позволят да колнем ефективно на флопа и да имаме шанса да надиграем опонента си. 

Такъв е случаят със слаби покет-чифтове. Ако той залага, ние обикновено ще трябва да фолднем, тъй като нашия чифт 

бие само блъфовете и няма достатъчно аутове, за да се оправдае един кол. Следователно, въпреки факта, че покет-

чифтовете на флопа ще се подобрят до сет до ривъра в 10% от случаите, тези ръце нямат достатъчно екуити, за да ни 

накарат да инвестираме допълнителни чипове, за да видим, дали ще ударим сет. 

Ето един пример. Играч от МР отваря, ние колваме на бутона и флопът е: K♠ 7♣ 3♥. Въпреки че 6♦6♠ и 9♥8♥ имат 

около 10% очакван дял спрямо топ-чифт, колването с 98s е по-силно отиграване от колването с шестиците. Така е, 

защото, когато държим 9♥8♥, в тестето остават 22 карти, които ще ни дадат стрейт-дроу, флъш-дроу или чифт с 5 аута 

(???)2 

Ако на търна се раздаде една от тези 22 карти, а това ще се случва в 46,8% от случаите3, ние можем да колнем още 

веднъж и да се надяваме да направим най-добрата ръка до ривъра (и понякога да блъфираме, ако ръката ни не се 

подобри, а опонентът – чекне). 

Възможно е да сме късметлии на търна с шестиците, но ако не ударим сета, обикновено, при залог ще трябва да 

фолднем. Това означава, че дори картата на ривъра да ни помага, ние няма да я видим и няма да спечелим голям пот. 

Така, въпреки че и двете ръце имат еднакъв очакван дял на флопа, ръката 9♥8♥ ще ни позволи да колнем залога на 

търна, когато е възможно да надиграем опонента си, затова тя е по-добрата ръка. 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОЧАКВАНИЯ  ДЯЛ НА РЪКАТА ПРИ  РАЗЛИЧНИ ТЕКСТУРИ НА БОРДА  

Както ще видим в следващите глави, ръцете с голям или малък очакван дял на флопа или търна са по-добри от ръцете, 

които винаги имат среден очакван дял (на флопа или търна). С други думи, ръка, която има 100% очакван дял в 1/3 от 

случаите и 0% - в другите 2/3, е по-добра от ръка, която винаги има 33,3% очакван дял. Макар и двете ръце да имат 

еднакъв среден очакван дял, много е по-лесно той да бъде реализиран със силни ръце, отколкото с маргинални 

такива. 

Ето един пример. На флопа опонентът влиза ол-ин за $100 в пот от $50 и ръката ни има 33,3% очакван дял. Би трябвало 

да фолднем, защото се нуждаем от 40% очакван дял, за да бъде колът ни печеливш. 

($100)/($150 + $100) = 0,40 или 40%; 

                                                                 
1 Разбира се, това предполага нормален размер на залога при наличие на допълнителни чипове в играта. 
2 8 аута за стрейт-дроу, 9 аута за флъш дроу и не са ли 6 аута за чифт? (3 деветки и 3 осмици). Искам да допълня, 

че до края на книгата всеки две карти продължават да имат само 5 аута – как е определено, че те имат само 5 аута – 

само автора знае – бел. на прев. 
3 При останалите 47 карти и наличните 22 аута: 22/46 = 0,468 или 46,8% - бел. на прев. 
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Обаче, никога няма да ни се налага да фолднем ръка с висок очакван дял, ако диапазонът ни се състои само от нътс и 

чист въздух. 

Тази концепция ще е особено важна при игра на търна в 3-бетнати потове, където често ще се затрудняваме с 

ефективно отиграване на ръце с 20%-25% очакван дял. 

СРАВНЯВАНЕ НА ОЧАКВАН ДЯЛ С ОЧАКВАНА СТОЙНОСТ  

В тази книга ще използваме и двата термина: очаквана стойност (EV), понякога споменавана като очакване, и очакван 

дял. Много често тези две концепции се объркват, но трябва да помним, че те са свързани и очакваната стойност и 

очаквания дял не са равнозначни. Очакваната стойност на една ръка ни казва, колко средно очакваме да спечелим, и 

разглежда всичките пари, предварително инвестирани в пота, като „мъртви“. Това означава, че фолдът от 

математическа гледна точка винаги има очаквана стойност 0, без значение дали губим някакви пари в дадена ръка. 

Освен това, очакваната стойност не се определя чрез взимане на очаквания дял на ръката и умножаването му по 

размера на пота, освен ако всеки играч в ръката е ол-ин. Например, предположете, че флопваме сет в пот от 8bb и 

ръката ни има очакван дял 90% спрямо диапазона на опонента на флопа. Неопитните играчи могат грешно да 

предположат, че очакваната стойност на ръката е 7,2bb -> 7.2 = 0,90*8 

Обаче, това не е вярно, тъй като тази формула не определя очакваната стойност на ръката, освен ако и двамата играчи 

са ол-ин. В същност, очакваната стойност на тази ръка ще бъде по-висока от 7,2bb, защото обикновено ще залагаме и 

ще рейзваме в надеждата опонентът ни да продължи да вкарва повече пари в пота.  

И така, в заключение искам да кажа, че въпреки неспособността директно да обърнем очаквания дял в очакваната 

стойност, съществува ясна връзка помежду им. А ние редовно ще поглеждаме към очаквания дял на ръцете ни, за да 

преценим, кои от тях би трябвало да бъдат колвани, рейзвани за стойност, рейзвани за блъф или фолдвани, тъй като 

няма да можем директно да определим очакваната стойност, защото няма начин да предвидим със сигурност, как ще 

се развие действието в остатъка от ръката. 

РЪЦЕТЕ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ  ПРОСТО ПОДРЕДЕНИ ОТ НАЙ-СИЛНАТА ДО НАЙ-СЛАБАТА  

Тъй като наличието на повече очакван дял не означава непременно по-добра ръка, ръцете не могат да бъдат 

наредени просто в линия: от най-силната до най-слабата. Различните типове стартови ръце ще са полезни в различни 

ситуации и ние не трябва да си създаваме навика да мислим, че някои ръце винаги са по-добри от другите. Това с 

особена сила важи за префлоп, тъй като лека промяна в дълбочината на стакове или в позицията може значително да 

повлияе върху очакваната стойност на една ръка. 

Например, спрямо бутона, който отваря с широк диапазон, ръка, като КТо, ще се представи много по-добре като кол 

от ВВ, отколкото ръка, като 75s. Kолд-кол с КТо запазва в диапазона на опонента по-слабите попове и десетки, докато 

3-бетът би го накарал повечето от тях да фолдне. Тъй като диапазонът за отварящ рейз от бутона е много широк, няма 

необходимост да правим екстремално силна ръка до ривъра, за да имаме най-добрата ръка и да спечелим пот с 

разумни размери. Но 75s се играят по-малко ефективно като кол, защото тази ръка по-често ще флопва втория най-

добър чифт, или топ чифт, но с по-слаб кикър. 

От друга страна, 75s в 3-бетнат пот ще се играят по-добре от КТо. Тук от ръцете се изисква да печелят на шоудауна, за 

разлика от рейзнати потове, а 75s има потенциала да направи много повече силни ръце, което не е така при КТо. 

Освен това, тази ръка ни позволява да изстреляме втори барел за полу-блъф на търна, ако ударим стрейт- или флъш-

дроу, тъй като, ако нашите дроус завършат, ние почти винаги ще имаме най-добрата ръка. 
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Накрая, може да възникне проблем префлоп 3-бетовете да повишат шансовете ръката КТо да е доминирана (от KK, 

TT, AK, AT, KQ, KJ). 

Трябва да помним, че някои ръце се играят по-добре чрез кол, а други – чрез полу-блъф рейзове, и работата ни в 

качеството на силен теоретически подготвен играч е да поставим ръцете в правилните диапазони, когато сме 

изправени срещу трудни опоненти. За съжаление, няма проста формула за определяне, какви ръце в какви диапазони 

да отидат, затова, за да изпълним тази задача, трябва добре да разбираме теорията на безлимитната игра. 

РАЗБИРАНЕ ЗА ПОЛЯРИЗИРАН  И СГЪСТЕН  ДИАПАЗОН  

Един диапазон се смята за „поляризиран“, когато той се състои основно от силни и слаби ръце и в него липсват или 

почти не присъстват средно-силните ръце. С подобни диапазони се срещаме в много ситуации: префлоп диапазон за 

3-бет и диапазон за рейз на флопа, но най-ясно това може да се илюстрира на ривъра. Когато един играч залага накрая, 

той обикновено прави това или за блъф, за да накара по-силната ръка да фолдне, или със силна ръка, за да вземе 

стойност от по-слаби ръце, тъй като няма смисъл да залага със средно-силни ръце, ако опонентът само колва, и сте 

победени. 

Ето един пример. Един играч отваря от СО и бутонът колва. Флопът е К♣4♠2♥, търнът е 7♥, а ривъра е J♦. Ако СО заложи 

на флопа и търна, бихме очаквали той да продължи да залага за стойност на ривъра със силните си ръце, като АК и 

по-добро, и от време на време със слаби ръце, като пропуснали дроус за блъф. Но не бихме очаквали той да залага с 

ръка като Q♥J♥, тъй като в този случай такъв залог едва ли ще накара по-слабата ръка да колне или по-силната - да 

фолдне. 

Обратното на поляризирания диапазон е „деполяризиран диапазон“, който ние ще свързваме със „сгъстен диапазон“. 

Това е диапазон, който се състои основно от средно-силни ръце и в него или има много малко силни и слаби ръце, 

или изобщо няма такива. Един играч обикновено има сгъстен диапазон след кол или няколкократен кол на борд със 

структура, при която даването на допълнителни карти е рисковано. 

Ето един пример. Играч чек/колва на флоп Q♥ T♥ 4♣ и чек/колва отново, когато на търна идва 7♠. Можем да очакваме 

този диапазон за чек/кол да включва малко или да няма изобщо силни ръце, тъй като повечето от тях щяха да рейзнат 

или на флопа, или на търна. По същия начин, можем да очакваме в този диапазон да няма или да има съвсем малко 

слаби ръце, защото повечето от тях щяха да фолднат на флопа или на търна. И така, докато картата на ривъра не 

подобри много от ръцете от диапазона за чек/кол, до ривъра той ще остане сгъстен. 

Поляризираният диапазон от силни и слаби ръце обикновено е доста печеливш и лесен за игра. Ако стратегията ни е 

винаги да рейзваме със силните и слабите ръце, то когато не рейзваме, диапазонът ни за кол става сгъстен, и това 

често пъти е проблем. Опонентите ни могат да правят големи залози доста ефективно, когато знаят, че имаме сгъстен 

диапазон, тъй като стойностните им ръце не могат да бъдат победени. Това е причината понякога да слоуплейваме 

със силни ръце срещу умели опоненти, за да им попречим да ни овърбетват ефективно. 

Диапазоните не трябва да бъдат само поляризирани или само сгъстени. Но това често се случва в рейзнат пот на 

флопа, когато и двамата играчи имат широки диапазони и текстурата на борда променя силата на много от ръцете, 

които бяха колнати или рейзнати префлоп. Например, един залог в позиция на флоп T♥ 8♥ 4♣ обикновено ще е със 

силни готови ръце, със средно-силни готови ръце, дроус и блъфове, и това не е нито поляризиран, нито сгъстен 

диапазон. 



  Част 1: Основи 
  Как да направим опонента индиферентен към кола на ривъра? 
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КАК ДА НАПРАВИМ ОПОНЕНТА ИНДИФЕРЕНТЕН КЪМ КОЛА НА РИВЪРА? 4 

Един балансиран диапазон за залог на ривъра се състои от правилното съотношение между залозите за стойност и 

блъф така, че опонентът ни да е индиферентен към кол с голяма група ръце, често наричани „блъф кетчъри“, тъй като 

те бият само нашите блъфове. Очакваната стойност на кола и фолда на ривъра с блъф кетчър спрямо балансиран 

диапазон е 0. 

Ето един пример. Бордът е К♠4♠2♣9♦7♥. На ривъра ние залагаме за стойност с KQ или по-добро с размера на пота 

(РП). Ние също така блъфираме с всички ръце, по-слаби от чифт деветки със същия размер на залога. Тъй като 

опонентът ни ще рискува един залог с размера на пота, за да спечели двоен залог с размера на пота, той трябва да 

печели в 33,3% от случаите, когато колва, за да е брейк-ивън. 

2РП*Х – 1РП*(1 – Х) = 0; => Х = 0,333 или 33,3% 

Това е: без да отчитаме ефекта от премахването на карти, ще ни са нужни два залога за стойност на всеки един залог 

за блъф (съотношение стойност/блъф), за да направим опонента индиферентен към кол с всички ръце, по-слаби от 

KQ и по-силни от 7х. 

Това е от решаващо значение поради факта, че когато залагаме на ривъра, опонентът ни вероятно държи блъф-кетчър. 

Тогава, ако блъфираме твърде много, той винаги ще колва с тези ръце, а ако блъфираме твърде малко, той ще се 

научи да ги хвърля. С други думи, използване на грешно съотношение стойност/блъф ще позволи на опонента 

правилно да колва или фолдва с всичките си блъф-кетчъри, а отличните играчи със сигурност ще правят пари от този 

пропуск в нашата стратегия. 

От друга страна, ако залагаме на ривъра с балансиран диапазон, опонентът трябва да отговаря чрез кол с достатъчен 

брой ръце, за да ни направи незаинтересовани да блъфираме. Това са комбинации от диапазона му за блъф-кетчинг, 

които имат най-добрите ефекти за премахване. Например, ако в горната част на диапазона си опонентът има К♥J♣, 

той блокира някои от нашите комбота за топ пеър и обикновено ще колва с тази ръка. 

СИВАТА ЗОНА МЕЖДУ ЗАЛОГ ЗА СТОЙНОСТ И БЛЪФ  

Примамливо е да направим опит за свръх опростяване на сложни ситуации, прилагайки подхода „всичко или нищо“. 

По този начин можем да визуализираме и да разберем един проблем, но той изисква да сме много внимателни. 

Когато играчите се опитват да си представят залозите на флопа и търна като залози за стойност и блъфове, това е ярък 

пример за тази концепция. Но много често, особено на флопа, най-добрата налична линия ще е залог, който има 

свойствата и на двете: за стойност и блъф. 

Ето един пример. Ние отваряме с Т♠9♠ от междинна позиция и бутонът колва. Ако флопът е 9♦4♥2♠ и ние залагаме, 

дали залагаме за стойност или блъфираме? Опонентът ни може да колне с АК, AQ, 98s, 88 или 77, и, ако на търна и 

ривъра мине с чек, ние обикновено ще печелим на шоудауна. 

Нашият залог кара ръката ни да изглежда като стойностна, тъй като извличаме стойност от по-слаби ръце. От друга 

страна, ние караме опонента си да фолдне ръце, като AJ, KQ, които имат над 24% очакван дял спрямо картите ни, 

защото те се представят слабо срещу стойностния ни диапазон, съдържащ овър-чифтове и овър-карти. А това е 

                                                                 
4 Какво означава индиферентен? Доколкото разбирам от контекста: ако опонентът има две опции – да колне или 

да фолдне (или някакви други опции), условията са такива, че за него няма разлика, кое от тях да избере – очакваната 

стойност и на двете ще бъде еднаква (в дадения случай е 0). Така го разбирам аз, а обяснявам – защото това е много 

често срещана дума тук. – бел. прев. 
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Сивата зона между залог за стойност и блъф 
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забележително постижение. При това все още остават две улици екшън, голям стак и опонентът ни има позиция 

спрямо нас. В същност, ако решим да заложим на този флоп с чифт деветки с кикър десетка, основната ни цел ще 

бъде да го накараме да фолдне овър-картите си. 

Нека да помислим „Колко е сложна тази ситуация?“ Залагаме за стойност, тъй като опонентът ни ще колва с по-слаби 

ръце, както и за защита на нашата ръка, като няма да му позволим да види безплатна карта. Това, че не искаме да 

допуснем безплатна карта, не прави залога ни по-малко стойностен. Все пак това ще е свърхопростяване. 

Важно е да разберем, че залог на този флоп има няколко важни последици. Те са: 

1. Усилваме диапазона на опонента на търна. 
2. Правим пота по-голям. И, 
3. Рискуваме да бъдем рейзнати, когато все още остават две улици екшън. 

Освен това, сега трябва да разгледаме няколко въпроса: 

1. Дори и да сме напред на флопа, как можем да продължим да извличаме стойност при почти всяка карта 

на търна и ривъра? 

2. Беше ли залогът на флопа наистина „залог за стойност“, ако трябва да чекнем търна и да играем за голям 

пот извън позиция срещу силен диапазон? 

Ръката не приключва веднага след като заложим на този флоп и опонента ни колне - трудно се реализира очаквания 

дял на ръката след кол на залога на флопа. Следователно, твърдението, че залогът ни на флопа е „залог за стойност“ в 

най-добия случай ще е свръх опростяване. 

Като цяло, термините „залог за стойност“ (или „рейз за стойност“) и „блъф“ няма да са перфектни за всяка улица, с 

изключение на ривъра, защото на по-ранните улици все още има да идват допълнителни карти и по-слабите ръце 

имат възможността да се подобрят и да надвият по-силните такива. Освен това, тъй като не всички стойностни ръце и 

ръце за блъф имат еднакъв очакван дял, някои от тях ще имат по-голям шанс да спечелят на шоудаун. 

За да го илюстрираме, предположете, че обикновено 3-бетваме с аса и с асо и поп от бутона при отварящ рейз от 

кътофа. Повечето играчи ще приемат, че тези 3-бетове са стойностни залози, тъй като опонентът ни често ще колва с 

доминирани ръце, като ТТ или AQ. Все пак, има огромна разлика в силата между АА и АК, защото първата ръка (АА) 

има много по-голям очакван дял. Следователно, простото им причисляване към „3-бетове за стойност“ е свръх 

опростяване, но е нещо, което често е необходимо при дискутиране и анализиране на ръце.  

По същия начин, блъфовете също могат да се променят значително според вероятността те да се превърнат в най-

добрата ръка на ривъра. Например, ако рейзваме с 5♥ 4♥ на флоп J♦ 6♥ 2♦, ние понякога ще се подобрим до най-

добрата ръка на търна или ривъра, тъй като държим гътшот с 3 карти за флъш. Все пак, с ръка 9♥ 7♥ също можем да 

направим тънък блъф-рейз на този флоп въпреки факта, че тя има по-малък очакван дял, защото няма възможността 

за гътшот. Въпреки това, и с двете ръце често се рейзва на флопа в надеждата по-добрата ръка да фолдне, така че 

има причина да ги причислим към блъф-рейзове, макар че едната има по-голяма вероятност да се подобри. 

И накрая, играчите обикновено наричат ръцете си „дроус“, когато те имат малка шоудаун стойност, но забележително 

голям очакван дял. Дали да наричаме или не една ръка блъф или дроу, е въпрос на избор, защото дроу, много или 

малко, е просто много добър блъф (понякога с толкова голям очакван дял, че ние, в същност, се надяваме опонентът 

ни да колне вместо да фолдне). Например, лесно бихме могли да наречем ръката 5♥ 4♥ от горния пример дроу вместо 

блъф, тъй като тя е дроу до стрейт, гони флъш, трипс или два чифта (последните две са доста съмнителни). 



  Част 1: Основи 
  Как да направим опонента индиферентен към блъф? 
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Термините може и да не са съвсем перфектни и често пъти ще се налага да ги разбираме от контекста; по-важно е да 

развием стабилно разбиране на покер-теорията без да изпадаме в ненужни подробности.  

КАК ДА НАПРАВИМ ОПОНЕНТА ИНДИФЕРЕНТЕН КЪМ БЛЪФ?  

Често ни се струва, че опонентът не може да блъфира печелившо. Но когато това се случи, в диапазона му за блъф ще 

има ръце, които са +EV, както и такива, които са –EV. В тези случаи, за да бъдат блъфовете му печеливши, опонентът 

ни трябва да блъфира с ръце, които имат правилен очакван дял. 

Ето един пример. Играч отваря от кътофа и само бутонът колва. Ако флопът е Q♥ 7♣ 6♠, кътофът определено ще има 

възможност да направи печеливш залог с Т♠9♠, тъй като ръката има 4 аута за нътс, може да хване флъш-дроу, както и 

да удари на търна печеливш среден чифт. Това със сигурност е печеливш залог срещу оптимално играещ опонент. 

Повечето по-слаби ръце, като чифт двойки, едва ли ще са печеливши при продължаващ залог, защото имат само 2 

аута за сет. Вторият барел на търна с малък чифт няма да бъде ефективен, защото той не може да хване допълнителен 

аут и едва ли е възможно да се спечели на шоудауна само с чифт. 

Играч, който постоянно блъфира с правилни ръце е „избирателно добър“; той е убеден, че диапазонът му е 

балансиран чрез блъфове с ръце, които имат правилен очакван дял. Това му дава най-добрия шанс да има късмет с 

блъфовете си и да надиграе опонента си на бъдещите улици. Този играч блъфира по избирателен начин, който се 

определя от ръката, която държи, и текстурата на борда, вместо просто да блъфира по усет и предчувствие. 

В тази книга, когато казваме „Ние искаме опонентът ни да е брейк-ивън със слабите си блъфове“, това обикновено 

означава, че искаме той да се доближава до индиферентност към това, дали да чек/фолдне или да блъфира с най-

слабите ръце от диапазона му за залагане. Най-добрите ръце от диапазона му за блъф определено ще бъдат 

печеливши, тъй като те имат най-добрия шанс да се подобрят на следващите улици или имат най-добър дял в 

премахването на карти. Обаче, в много ситуации е достатъчно най-слабата ръка от теоретически правилен диапазон 

за залагане да бъде поне малко печеливша. 

Ако един играч фолдва толкова много, че опонентът му може да блъфира печелившо с всичко от диапазона си, това 

често (но не винаги) ще ни казва, че той не се защитава толкова агресивно, колкото би трябвало според теорията. 

Например, представете си, че един играч фолдва толкова много при рейз на флопа, че опонентът му може печелившо 

да рейзва на флопа с всеки две карти. Този опонент просто никога няма да фолдва, защото фолдът е с 0EV, докато 

блъф-рейзът носи положително EV (ние ще дискутираме по-нататък, кога е приемливо да позволим на опонента да 

прави профит чрез блъф с всеки две карти, но има много ситуации, в които един играч не би могъл да блъфира 

печелившо с всеки две карти). 

 Често е възможно да следвате две линии, които имат една и съща очаквана стойност срещу един оптимален опонент. 

Например, може да се окаже, че държим блъф-кетчър на ривъра, където и колът, и фолдът имат очаквана стойност 0. 

Срещу оптимален опонент няма да има значение, коя линия да следваме, тъй като той никога няма да промени 

стратегията си, за да ни експлоатира. Но срещу един реален опонент, колът твърде често ще го насърчава да спре да 

блъфира, докато твърде честото фолдване ще го насърчи да блъфира твърде много. Срещу добри опоненти е важно 

да останем балансирани, дори когато очакваната стойност и на двете линии е еднаква (освен ако не планирате в 

бъдещето да обърнете стратегията си). 
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ОПТИМАЛЕН ОПОНЕНТ ВИНАГИ СЛЕДВА  ЛИНИЯ С НАЙ -ГОЛЯМА ПОЛОЖИТЕЛНА ОЧАКВАНА СТОЙНОСТ 

(+EV) 

Двама играчи играят оптимално, когато те са в нещо, известно като Равновесие на Наш, което се получава, когато нито 

един от тях няма намерение да се отклонява от начина си на игра. Когато играч с някаква ръка някога подхване линия, 

която не е с най-голяма положителна очаквана стойност, той може да поиска да се отклони от стратегията си и да 

следва най-печелившата линия. 

Мнозина играчи често намират тази концепция за  объркваща и мислят, че понякога един оптимален играч ще следва 

линия с по-малко +EV, или дори с –EV, ако това ще направи другите ръце от диапазона му за игра по-печеливши, след 

като опонентът му се нагоди към него. Но това никога няма да се случи срещу оптимално играещ опонент, който няма 

да промени стратегията си, когато вижда, че опонентът му следва неоптимална линия. Стратегията му не може да 

бъде победена и чрез нагаждане той може да бъде експлоатиран от играч, който е разпознал промяната. 

Обаче, тъй като един оптимален играч никога няма да промени стратегията си, това означава, че когато се играе срещу 

слаби опоненти, експлоатативна стратегия би била по-печеливша от оптимална такава. Например, ако един играч 

фолдва твърде често, тогава ще е по-доходоносно постоянно да печелите малки потове срещу него, като няма да му 

позволите да действа в големи потове, освен ако нямате нътс. И така, тъй като един оптимален играч винаги следва 

най-печеливша линия срещу оптимален опонент, то срещу по-слаби опоненти възможно ще са по-печеливши 

експлоатативни линии. 

ГОЛЕМИ ЗАЛОЗИ КАРАТ ОПОНЕНТА ДА ВКАРВА ПОВЕЧЕ ПАРИ В ПОТА  

Малки в сравнение с пота залози принуждават опонента да колва често, за да ни попречи да залагаме печелившо с 

всеки две карти. За големите залози важи обратното: за тях е нужно опонентът да вкарва много пари в пота само от 

време на време. Правилното оразмеряване на залога е изключително важно и ще бъде обсъдено по-подробно по-

нататък. 

Но засега нека да отбележим само, че един от ключовите аспекти при оразмеряването на залога се състои в това, че 

средното количество пари, което опонентът ни вкарва в пота, нараства при по-големите залози. Например, искаме да 

сравним, колко пари в пота трябва да вложи опонента, ако залагаме 0.5РП, 1РП или 2РП на ривъра и той не иска да 

сме заинтересовани да блъфираме печелившо с всеки две карти. 

1. За 0.5РП (РП – размер на пота), опонентът ни трябва да колва или рейзва в 66,7% от времето, за да 

нямаме интерес да блъфираме с каквото и да е. По този начин той привнася средно поне 0,334РП 

0,5РП * 0,667 = 0,334РП 

2. За 1РП, опонентът трябва да колва или рейзва в 50% от времето, за да нямаме интерес да блъфираме 

с всеки две карти. Така той привнася средно поне 0,5РП 

1РП * 0,5 = 0,5РП 

3. За 2РП, опонентът ни трябва да колва или рейзва поне в 33,4% от случаите, за да нямаме интерес да 

блъфираме с всеки две карти. Така той привнася средно поне 0,667РП5 

2РП * 0,334 = 0,667РП 

                                                                 
5 Как стигаме до тези проценти ще бъде дискутирано по-нататък. 
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Големите залози вкарват повече пари в пота, но, също така, те правят диапазона на опонента, с който той ще сложи 

всичките си пари на масата, по-силен, отколкото при малките такива. Така, залагането с правилен размер с подходящи 

ръце без диапазонът ни да е твърде прозрачен е една от най-важните и трудни концепции за усъвършенстване. 

СТОЙНОСТТА НА ПОЗИЦИЯТА  

Докато обикновено не можем да определим количествено точната стойност на това, да бъдеш в позиция, ние знаем, 

че да си в позиция има няколко предимства. Играчът в позиция действа последен, което му дава много повече 

информация, позволява му да спре залагането и да види следващата улица, както и да колва по-ефективно с дроус на 

търна. Доколко е ценна позицията в която и да е ситуация, зависи от редица фактори. 

Вместо да се занимаваме с неадекватен анализ на ценността на позицията сега, просто запомнете, че да си в позиция 

на флопа е съществено предимство, дори ако не можем да изчислим точната му стойност. Заради това, ние ще (се 

опитваме) да видим повече флопове в позиция, като ще ограничим флоповете, които виждаме извън позиция. 

Позицията е чувствителна и към размера на стаковете. Позицията губи стойност само когато може да се заложи малко. 

Но в тази книга повечето от дискусиите ни ще предполагат, че началните стакове са 100бб, и при тази дълбочина на 

стака има достатъчно чипове за залагане през целия ход на ръката, така че позицията винаги е важна. 

ОБОБЩЕНИЕ  

1. Пот-шансовете са отношението на текущият размер на пота към цената на потенциален кол. Те са 

критични за определянето, колко често ни е необходимо да очакваме да спечелим, за да оправдаем 

един кол. 

2. Очаквания дял ни казва шансовете една ръка да е най-добрата на ривъра спрямо ръката или 

диапазона на опонента. 

3. Очакваната стойност на една ръка ни казва, колко пари да очакваме да спечелим, когато следваме 

определена линия. 

Това подразбира всичките пари, инвестирани в пота преди да се вземе решение, като мъртви пари. 

4. Ръцете с по-голям очакван дял не са непременно по-добри от тези, с по-малък очакван дял. 

Важно е нашата ръка да запази очаквания си дял спрямо диапазона за рейз и кол на опонента. Ето 

защо ръка, като 9♥8♥, почти винаги е по-добра от ръка, като А♦7♣. 

5. Ръцете не могат да бъдат подредени от най-силната до най-слабата. Различни ръце се представят по-

добре в различни ситуации. Например, 3♥3♣ е по-добра ръка в многостранни потове, а А♦Q♥ се играе 

най-добре в хедз-ъп потове. 

6. Един поляризиран диапазон се състои основно от силни и слаби ръце. Един сгъстен диапазон се 

състои основно от средно-силни ръце. Диапазон за залог или рейз често, но не винаги, ще е 

поляризиран, докато диапазон за кол по-често ще е сгъстен. 

7. Нашият диапазон за залагане почти винаги ще бъде поляризиран на ривъра. Ако блъфираме твърде 

много, един силен опонент винаги ще колва с блъф-кетчърите си; а ако блъфираме твърде малко, 

той винаги ще фолдва блъф-кетчърите си. Следователно, нашата цел да направим така, че за този 

опонент няма да има разлика, дали да колва или да фолдва маргиналните си ръце. 

8. Ръцете не могат винаги да се класифицират като стойностни ръце или ръце за блъф. Това е особено 

вярно на флопа, когато един залог може да има свойствата и на двете: стойност и блъф. 

9. Опонентът ни често трябва да бъде близък до безразличие към блъфиране или фолдване на най-

слабите си ръце от диапазона му за блъф. 
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ЧАСТ 2: ПРЕФЛОП ИГРА  

ВЪВЕДЕНИЕ  

В процеса на четенето ще започнете да забелязвате няколко основни тенденции в разглеждането на проблемите от 

теоретична перспектива. Първо, не винаги ще имаме възможност да търсим решение, използвайки само 

математиката и/или теория, тъй като подобни проблеми изискват да подходим към тях по метода „проба – грешка“. 

По-специално, един по-мощен компютър би могъл да реши играта на покер на теоретично ниво и да развие 

оптимална стратегия, но подобно решение би изисквало почти безкраен брой симулации. От друга страна, шахматът 

беше решен през 2007 година с използването на този метод, и решението изисква играчът да запамети 5*1020 

възможни позиции, за да е сигурен, че винаги играе перфектно.6 Но покерът е много по-сложен, защото е игра с 

непълна информация. И въпреки, че е възможно покерът да бъде някога решен, това вероятно няма да се случи скоро. 

Второ, най-добрия начин за решаване на проблем често изглежда като спънка, която ни кара да спрем за малко, за 

да се върнем по-късно, когато имаме повече информация. Например, искаме да преценим, какво би трябвало да е 

нашето съотношение блъфове/залози за стойност на флопа. За да направим това, първо, трябва да знаем, колко често 

се каним да залагаме на ривъра с балансиран диапазон, и как позицията влияе върху диапазона ни. Забелязвате? 

Това е огромно количество информация, и, очевидно, ще бъде доста трудно да преценим, от къде да започнем, ако 

един нов играч ни попита: „Можеш ли да ми обясниш, как да балансирам отношението стойност/блъф на флопа и 

откъде идват тези числа?“ 

Ние ще стигнем до множество подобни проблеми и е важно да разберете, че трябва да бъдете търпеливи и да знаете, 

че по всяка вероятност тези въпроси няма да останат без отговор след като обсъдим повечето концепции. 

Объркването ни ще свърши, защото ще покрием повечето теми и ще имаме многобройни моменти „А-хаа!“, когато 

концепциите бъдат събрани заедно и математиката и логиката зад теорията на покера започне да има повече смисъл. 

И последно, и може би най-важно, макар и обикновено не можем да намерим точното решение, можем да 

използваме теорията, за да ни каже, кога едно нещо не е оптимално. Това е особено важно за този раздел от книгата. 

Когато знаем, че нещо не е наред с диапазоните ни или с оразмеряването на залога, винаги можем да насочим 

вниманието си към тази специфична сфера от играта ни и да се опитаме да намерим стратегия, която няма крещящи 

теоретични грешки. 

Например, бързо ще видим, че вероятно няма смисъл да 3-бетваме с QQ+/AK от всяка позиция срещу отварящ рейз с 

размера на пота от UTG. Ако всеки играч 3-бетва с тези ръце за стойност и балансира диапазона си с подходящо 

количество блъфове, тогава играчът от UTG ще бъде 3-бетван твърде много и той ще спре да отваря с онези ръце, 

които планира да фолдне срещу 3-бет. Тогава, тъй като това не ни казва точно какви са оптималните диапазони за 

защита срещу отваряне от UTG, това, все  пак, е някаква отправна точка за конструиране на диапазон. 

Общият ни подход към префлоп играта ще започне от анализиране на основните диапазони, които използват най-

печеливши играчи, след което ще ги модифицираме като видим, как те могат да бъдат експлоатирани. Веднъж 

използваме ли създадените диапазони и оразмеряването на залога, което не дава на опонентите ни ясен начин за 

експлоатирането ни, стратегията ни може би ще бъде много по-близо до оптималната в сравнение с първоначалната 

такава. Това ще направи подхода ни към префлоп играта по-лесен от почесването по главата и чудене, откъде да 

започнем, по дяволите. 

 

                                                                 
6 Казват, че лимитния холдем е решен… - бел. прев. 
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ЧЕСТОТИ НА ПРЕФЛОП 3 -, 4- И 5-БЕТВАНЕ  

Въпреки че няма начин да намерим перфектно оразмеряване на 3-, 4- и 5-бетовете и честотите им от всяка възможна 

позиция, ние можем да анализираме ефектите от най-често използваните размери и да видим, как те влияят върху 

диапазоните и честотите на всеки играч. В допълнение, методологията, която дискутираме, ще бъде много по-важна 

от убеждението, че използваме перфектното оразмеряване. В действителност, малки промени в сайзинга обикновено 

само леко променят диапазона на всеки играч. Също така, повечето онлайн играчи имат 100bb в стака си и често 

срещаният размер на отварящ рейз за повечето позиции е с големина на пота (3.5 bb), освен от бутона. Освен това, 

добрите играчи обикновено 3-бетват отварящия рейз от 3.5bb с размер от 10 до 12 bb. 

Нека преценим, колко често да се защитаваме срещу 3-бет, за да накараме опонента си да няма интерес да блъфира. 

Когато един играч 3-бетва за блъф в позиция срещу отварящ рейз от 3.5bb до 10bb, той рискува 10bb, за да спечели 

5bb (отварящ рейз 3.5bb и поставените блайндове). Следователно, блъфът му трябва да проработва в повече от 66.7% 

от случаите, за да получи незабавен профит. 

10

10 + 5
= 0,667 

По същия начин, ако 3-бетът беше до 12bb, а не до 10bb, това би трябвало да проработва в 70,6% от случаите: 

12

12 + 5
= 0,706 

Виждате, че 20% растеж в размера на 3-бета променя честотата, с която първоначалният рейзър трябва да се защитава, 

само с 4%. Също така, първоначалният рейзър не е единствен играч, който може да се защитава срещу 3-бет – все още 

има играчи, които могат да държат силна ръка или да решат да блъфират. 

Ето един пример. Кътофът отваря с 3.5bb и бутонът 3-бетва до 10bb. Тъй като, за да получи незабавен профит, 3-

беторът се нуждае от 66,7% фолдове, останалите играчи трябва да се защитават общо в поне 33,3% от времето. Ако 

всеки от блайндовете 4-бетва в 3% от случаите, а иначе – фолдва, тогава първоначалният рейзър трябва да се защитава 

в поне 29,1% от времето. 

Тук ще обясня по-подробно как се стига до това число7. Нека приемем, че Х е честота, с която трябва да 

се защитава първоначалния рейзър при наличие на други фактори. Необходимата за 3-бетора 

вероятност за фолд е 66,7%. За да успее да спечели незабавно, е необходимо другите играчи да фолднат. 

От тук: 

(1 – Х) -> Вероятност първоначалният рейзър да фолдне 

(1 – 0,03) -> Вероятност всеки от блайндовете да се откаже, и тъй като вероятностите се умножават, 

получаваме следното уравнение: 

(1 – Х)*(1 – 0,03)*(1 – 0,03) = 0,667 

И в крайна сметка: Х = 0,291 -> 29,1% 

Но Nolimit Hold’em не винаги е толкова прост. Така е, защото 3-бетовете в позиция обикновено са по-малки от тези, 

извън позиция, тъй като 3-беторите искат да подтикнат опонентите си да колнат, и по този начин да видят флопа (в 

                                                                 
7 Реших да обясня по-подробно, защото в първия момент не разбрах, как се получава това уравнение – бел. прев. 
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позиция). Ако ние рейзваме първи и опонента прави малък 3-бет, той обикновено ще бъде в позиция, но ще има и 

останали играчи, които тепърва ще трябва да действат, а те могат да ни помогнат да се защитим. Ако този играч е 

извън позиция, 3-бетът му вероятно ще е по-голям, така че няма да има нужда да се защитаваме толкова много, дори 

ако няма да има други, останали да действат, играчи. Като цяло, стратегията ни обикновено ще бъде да защитаваме 

поне 27% - 31% от диапазона си за отварящ рейз8. 

Най-често срещания размер на 4-бета е около 22 до 24bb, за да се спечели пот от около 15 – 16bb. Ако първоначалния 

рейзър 4-бетва, той рискува само 18.5 – 20.5 bb, тъй като първият му рейз от 3.5bb – са мъртви пари. Следователно, 

един 4-бет от първоначалния префлоп рейзър трябва да успява в около 55% от случаите, за да има незабавен профит. 

(Как се получава това число?9 Пот: 1,5bb (блайндове) + 3.5bb (ОR) + 10bb (3-бет) = 15bb 

Риск: 4-бет = 22bb -> 22 – 3,5 = 18,5bb 

18,5/(15 + 18,5) = 0,55 -> 55% 

И накрая, един играч може да направи 5-бет блъф, което  почти винаги го кара да влезе ол-ин, ако стаковете са по 

100bb или по-малко. Така, ако някой натиска с 5-бет блъф, той обикновено ще е с малък покет-чифт или слаби аса от 

една боя, тъй като тези ръце имат най-голям очакван дял, ако се колнат. 

Обаче, очакваният дял на една специфична ръка съществено се променя в зависимост от диапазона за кол на 

опонента. Например, срещу диапазон за кол от JJ+/AK чифт тройки и А5s имат съответно 32,2% и 30,7% очакван дял. 

Но срещу диапазон за кол от КК/АА, покет-тройките имат само 18,4% очакван дял, докато А5s – 26,7%. 

Друг момент за разглеждане: 5-бет блъфът обикновено ще идва от първоначалния 3-бетор и тъй  като той вече е 

инвестирал около 11bb, той рискува средно останалите 89bb (при положение, че в началото на ръката е имал 100bb), 

влизайки ол-ин. Следователно, тъй като финалният пот ще бъде 201,5bb, очакваната му стойност е над 2bb за всеки 

1% от очаквания му дял. Така, ако например, ръката му има 31% очакван дял, ако се колне, неговата очаквана стойност 

е 62,5bb, ако опонентът му няма да фолдне. 

201,5bb * 0,31 = 62,5bb 

Което е същото, като цяло -26,5bb очаквана стойност: 

62,5bb – 89bb = -26,5bb 

Обаче, ако опонентът фолдва, предполагайки, че 4-бетът (до 24bb) идва от префлоп рейзъра, 5-бет за блъф ще печели 

средно 36,5bb: 

24bb(4-бет) + 11bb (3-бет) + 1,5bb = 36,5bb 

Където 

1,5bb – поставени блайндове 

11bb – е 3-бет рейз 

                                                                 
8 Това число ще нарасне повече, ако колваме въпреки 4-бета, както ще обсъдим по-късно в тази книга. 
9 Отново, по-подробно – бел. прев. 
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24bb – е 4-бет рейз 

Следователно, в този пример 5-бет блъф трябва да успява по-често от 42% от случаите, за да извлича незабавен 

профит. 

Х – необходима честота за успех; 36,5bb – печалба при успех; (1-Х) – неуспех, или няма фолд, при което очакваната 

стойност е -26,5bb: 

Х*36,5 + (1 – Х)*(-26,5) = 0; 63Х = 26,5; => Х = 0,42 

И като цяло, 5-бет блъфовете трябва да проработват някъде между 40% и 50% от времето, за да бъдат печеливши. 

Точният процент зависи от очаквания дял спрямо диапазона за кол на 5-бет и използваните размери на залога за 

отварящ рейз, 3-бет и 4-бет. 

Обобщавайки, можем да кажем, че честотите, при които 3-бетът, 4-бетът и 5-бетът блъфовете трябва да бъдат 

успешни, обикновено са следните: 

 3-бет блъфовете обикновено се нуждаят от вероятност за фолд около 67% - 70%, за да се извлече 

незабавен профит. 

 4-бет блъфовете обикновено се нуждаят от вероятност за фолд около 54% - 60% за да са успешни. 

 5-бет блъфовете обикновено се нуждаят от 40% - 50% вероятност за фолд за незабавен профит. 

И така, въпреки, че един допълнителен блъф става съществено по-скъп (ако говорим за броя на блайндовете, 

поставени в пота), всеки следващ блъф трябва да бъде успешен с по-малка честота от този, преди него, за да бъде 

печеливш. И отново, трябва да е ясно, че горните честоти показват, колко често трябва да успяват нашите 3-бетове и 

4-бетове, за да извлекат незабавен профит (т.е. всички ще се фолднат, а ние печелим пота – бел. прев.) 

Ако опонентът ни понякога се защитава чрез кол, вместо ри-рейз, което той със сигурност ще прави, тогава 3-бетовете 

и 4-бетовете ни няма да имат нужда да проработват толкова често, за да бъдат печеливши. Това е защото дори най-

слабите ни блъфове понякога ще имат късмет на флопа. 

По същия начин, можем да установим и следното: 

 Отварящият рейз трябва да се защитава чрез 4-бет в около 25% - 30% от случаите, ако никога не се 

защитава чрез кол. Това число е по-ниско, отколкото би трябвало да бъде иначе, защото обикновено 

има играчи, които все още са останали да действат, което може да ни помогне за защитата. 

 Диапазони за 3-бет, които никога не флатват, изправени пред 4-бет, би трябвало да натискат чрез 5-

бет в около 40% - 46% от времето 

 Диапазони за 4-бет би трябвало обикновено да колват в 50% - 60% от случаите, когато са изправени 

пред натиска от 5-бет. 

Тези честоти са важни за определянето на отношението между рейзовете за стойност и рейзовете за блъф в ситуации 

на 3-бет, 4-бет и 5-бет. Тъй като те не ни казват точно, кои ръце към кой диапазон принадлежат, те ни позволяват да 

проверим и да видим, дали един диапазон е изместен твърде силно към стойност или към блъф. 

ДИАПАЗОНИ ЗА ОТВАРЯЩ  РЕЙЗ (FIRST IN RANGES)  

Преди да започнем да построяваме диапазони за 3-бет срещу отварящ рейз от различни позиции, първо трябва да 

разберем, какво прави една ръка теоретически коректна за първоначалния рейз. Тъй като очакваната стойност на 
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фолда е 0, един играч би трябвало да рейзва пръв с която и да е ръка, която има положителна очаквана стойност.10 

Най-слабата ръка в диапазона за отварящ рейз трябва да бъде близо до 0EV, тъй като това е малко над и не е равно 

на EV на фолда. Следователно, можем да направим следните предположения за свойствата на най-слабата ръка от 

диапазона за отварящ рейз на един теоретично оптимален играч: 

1. Очакваната стойност на ръката трябва да бъде близка до, ако не и 0. Една ръка има очаквана стойност 

около 0, ако с нея се отваря понякога, но не и през цялото време. Например, ако един играч на UTG 

рейзва с 65s само в 75% от случаите, тогава очакваната стойност на ръката трябва да е близо до 0. 

Обаче, ако той рейзва с нея през цялото време, тогава ще изглежда, че той играе твърде много силно 

спекулативни ръце от ранна позиция и по този начин е уязвим спрямо ри-рейзовете и други 

отигравания. Следователно, очакваната стойност на 65s вероятно ще е отрицателна. 

2. Ръката трябва често да се фолдва, когато е изправена пред 3-бет. Обикновено, няма смисъл да се 

защитаваш срещу рейзове с най-слабите ръце от диапазона за отварящ рейз11. EV-то от загубата ще 

бъде равно на размера на отварящия рейз. 

3. Ръката ще има общо EV, по-добро от -3.5bb, ако играчите ще колват вместо да 3-бетват. (Дори най-

слабата ръка в диапазона за отваряне може да стане силна на флопа). 

4. Ръката няма да има EV, по-голямо то +1.5bb, ако се види флопа. 

Покер е игра на „нула“, и ако най-лошата ръка от префлоп диапазона за отваряне очаква да печели повече от 

поставените блайндове, това намеква, че колд-колващия играч не играе оптимално – неговия колд кол би трябвало 

да има отрицателна очаквана стойност. 

Горните предположения ни предлагат полезни насоки за начална преценка, как трябва да  изглежда префлоп 

диапазон за 3-бет и отварящ рейз. Тъй като играча рискува 3.5bb, за да спечели 1.5bb с най-слабата си ръка за отваряне, 

това действие трябва да успява в поне 70% от времето, за да извлича незабавен профит. 

Риск: 3.5bb; Награда: 1.5bb -> 3.5/(3.5+1.5) = 0,70 => 70% 

(Но ако се отваря с 3bb, тогава: 3/(3+1.5) = 0,667 => 66,7%) 

Това означава, че ако всички комбинирани честоти на опонента за 3-бет довеждат до 3-бетване на първоначалния 

рейзър в 30% от случаите или повече, тогава няма да е печелившо да се рейзва с ръка, която трябва да се фолдне при 

3-бет. 

МАКСИМАЛНИ 3 -БЕТ ДИАПАЗОНИ  

Сега знаем достатъчно математика и теория, за да преценим, какви диапазони за 3-бет имат смисъл според позицията, 

от която се отваря. За да направим бърза преценка, ще приемем, че играчите използват едни и същи честоти за 3-бет 

от всички възможни останали позиции. Това предположение се изпуска в окончателната таблица на ръцете в края на 

този раздел, но ще бъде полезно, за да получим отправна точка за преценка, какви видове диапазони за 3-бет са 

възможни. 

Трябва също така да отбележим, че простото деление на 30% върху броя на останалите играчи ще ни даде една точна 

оценка за максималната стойност, с която всеки играч може да 3-бетва, но няма да получим точния отговор. Така е, 

                                                                 
10 Разбира се, в игри с определени типове играчи очакваната стойност на някои ръце може да бъде най-висока 

при кол (често наричан лимп). Но тази възможност няма да разглеждаме тук. 
11 Може да има редки изключения тук, ако ръката работи особено добре като 4-бет блъф, или, ако е отвратителна, 

което спомага за скритите шансове. 
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защото оценката не отчита факта, че двама или повече играчи могат да имат ръка, с която ще 3-бетнат същото това 

отваряне. Следователно, вместо това трябва да преценим, колко често всеки играч НЕ трябва да 3-бетва, за да бъде 

първоначалният рейзър 3-бетван по-рядко от 30% общо. 

Ето един пример. Тъй като има останали да действат още 5 играчи, когато се отвори от UTG, трябва да умножим 

шансовете всеки играч да не го 3-бетне, за да получим правилния отговор. 

Х𝟓 = 𝟎, 𝟕 → Х = 𝟎, 𝟗𝟑𝟏 

(разглеждаме вероятността всички да фолднат – 70%) 

Следователно, максимумът, с който всеки играч може да 3-бетне е 6,9% 

1 – 0,931 = 0,069 

Както видяхме в раздела „Префлоп 3-, 4- и 5-бетване“, един играч не може да фолдва повече от 40% - 60% от 

диапазона си за 3-бет срещу повечето 4-бетове на опонента му. Това означава, че 40% - 60% от диапазона за 3-бет 

трябва да са подготвени или да играят във 4-бетнат пот пост-флоп, или да 5-бетнат за пуш префлоп. 

Обаче, това също така означава, че ние трябва да фолдваме между 54% и 60% от времето срещу 4-бет от нашия 

опонент, за да го накараме да бъде незаинтересован да блъфира (предполагайки, че ние винаги или ще 5-бетваме, 

или ще фолдваме срещу 4-бет). И така, ако ние сме тези, които 3-бетват в 6,9% от времето, тогава трябва да се 

защитаваме срещу 4-бет с 2,76% от общия брой ръце, което е AA-QQ/AK. (целият диапазон за 3-бет е 6,9%, защитаваме 

40% от този диапазон: 6,9*0,40=2,76%). 

Следната таблица включва диапазони за 3-бет срещу отварящ рейз от определена позиция, изчислени чрез 

използване на предишната методология: 

Диапазон за отварящ 
рейз 

Максимален процент 
на 3-бета 

Процент за 3-бет за 
стойност 

Стойностна част от 
диапазона за 3-бет 

UTG 6.9 2.76 AA-QQ, AK 

MP 8.5 3.4 AA-JJ, AK, AQs 

CO 11.2 4.6 JJ+, AJs+, AQo+ 

Button 16.3 6.52 TT+, ATs+, KQs, AJo+ 

(Как са получени тези числа? 

UTG – е разгледано; 

МР – остават 4-ма играчи: Х4 = 0,70; Х = 0,915; 1-Х = 0,0853 или 8,53% -> 40% от 8,53% прави 3,42% 

СО – остават 3-ма играчи: Х3 = 0,70; Х = 0,888; 1-Х = 0,112 или 11,2% -> 40% от 11,2% прави 4,48% 

ВТ – остават 2-ма играчи: Х2 = 0,70; Х = 0,837; 1-Х = 0,163 или 16,3% -> 40% от 16,3% прави 6,52%) 

Не сме доказали по някакъв начин, че тези ръце трябва да бъдат теоретично правилни за 3-бет. Можем да 3-бетваме 

с някои посредствени ръце, за да ги използваме за 5-бет блъф, ако бъдем изправени пред 4-бет; а можем и да 

слоуплейваме някои много силни ръце, колд-колвайки префлоп. 
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Това, обаче, ни дава страхотна отправна точка за определянето, дали играчите 3-бетват твърде агресивно. Ако те се 

защитават чрез 3-бет с близо и над посочените честоти, тогава, както ще видим скоро, префлоп рейзърът ще губи пари, 

отваряйки с най-слабите ръце от диапазона му за отварящ рейз. 

Освен това, повечето хора щяха да се съгласят, че най-слабата ръка от диапазона за префлоп рейз средно ще губи 

пари, ако бъде колната. Тъй като е вярно, че мъртвите пари във вид на поставените блайндове повишават очакваната 

стойност и на двете ръце – на рейзъра и на колд-колващия, малко вероятно това да има достатъчно силен ефект, за 

да направи най-слабата ръка печеливша, след като е колната. 

Следователно, най-слабата ръка от диапазона за отваряне вероятно ще губи пари, след като бъде колната, по 

следните причини: 

1. Тя е по-слаба от средната ръка в диапазона за префлоп колд-кол. 

2. На флопа, префлоп рейзърът често ще бъде извън позиция, освен ако не отваря от бутона или е колнат от 

блайнда. 

3. Ако един от блайндовете колне (по този начин позволявайки на префлоп рейзъра да види флопа в позиция), 

потът ще бъде по-малък, защото има по-малко мъртви пари от блайндовете. 

Важно е да се конструират диапазони, в които цялата ни теория и вярвания имат някакъв смисъл и не бива да си 

позволяваме да имаме противоречия в мисловния процес. Сега сме екипирани със страхотен набор от ограничения 

или параметри, които ще ни казват, какво можем и какво не можем да правим, когато създаваме диапазони за 

отваряне и диапазони за защита от всички позиции. 

За да илюстрираме бързо тази концепция, нека си представим, че играем на агресивна маса и отваряме с най-слабата 

ръка от нашия теоретично правилен диапазон за отварящ рейз от UTG с 3.5bb. Ние ще бъдем 3-бетвани в 30% от 

времето и колд-колвани в 25% от случаите. Нещо повече, нека бъдем щедри и да допуснем, че очакваната стойност, 

когато отварящият ни рейз бъде колнат, е средно 0EV. Сега можем да включим тези променливи, за да оценим, че 

очакваната стойност на отварянето с най-слабата ръка от диапазона на UTG на тази маса е -0,375bb. 

0,3(-3,5bb) + 0,25*0bb + 0,45*1.5bb = -0,375bb 

Тук  

0,3 – честота на 3-бета 
-3,5bb – EV-то, когато сме изправени пред 3-бет 
0,25 – честота на колд-кола 
0bb – EV-то при колд-кол 
0,45 – общата за всички опоненти вероятност за фолд (100% – 30% - 25% = 45%) 
1,5bb – EV-то, ако всички опоненти фолднат 

Това е, играчът от UTG очаква да загуби средно -0,375bb, ако отваря с най-слабата ръка от теоретично правилния си 

диапазон за отварящ рейз от UTG. 

Забележете, че ние не сме дори брейк-ивън, отваряйки с най-слабата ръка от нашия теоретически коректен диапазон 

за отварящ рейз. Опонентите ни играят твърде агресивно и слабата ни ръка се представя зле срещу играчи, които 3-

бетват в общо 30% от случаите. Фактът, че теоретически коректни рейзове могат да имат отрицателна очаквана 

стойност срещу определени опоненти не би трябвало да учудва никого. Например, един теоретически правилен блъф 

на флопа ще загуби пари срещу опоненти, които не искат да фолдват. 
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Тъй като щяхме да сме брейк-ивън, ако опонентите ни винаги биха 3-бетвали или фолдвали и 3-бетът им би бил с 

честота 30%, не трябва да забравяме да отчитаме, че отварящият ни рейз понякога ще бъде колван. Това е нещо, което 

лесно се забравя при пресмятания. Лесно е да мислиш „тъй като съм брейк-ивън, то когато опонентът ми колва – това 

не променя нищо“, но това не вярно. Когато опонентът фолдва, ние печелим 1,5bb, и все пак, когато един от тях колне, 

ние печелим 0bb. 

Това изкарва наяве факта, че тъй като опонентите ни имат някакъв вид разумни диапазони за колд-кол, те трябва да 

3-бетват съществено по-малко от 30%. Ако вместо това те винаги ри-рейзват с всичките тези ръце, ние няма да имаме 

импулс да отваряме със слабите ръце от теоретично правилния си диапазон за отварящ рейз. 

ОЧАКВАНАТА СТОЙНОСТ НА 4-БЕТА ИЛИ ФОЛДА СРЕЩУ  ОПОНЕНТИ, КОИТО НЕ ФЛАТ-КОЛВАТ 4-

БЕТОВЕТЕ  

При стакове от 100bb играчите рядко обичат да флат-колват 3-бетове извън позиция. Един от най-често даваните 

съвети е „Не флат-колвай 3-бетове извън позиция, вместо това или 4-бетвай или фолдвай. Не искаш да играеш в 3-

бетнат пот извън позиция пост-флоп, ако можеш да го избегнеш“. Друг често срещан съвет  при изправяне пред 4-бет 

е „Ако си 3-бетнал за стойност, пушвай при 4-бет; ако си 3-бетнал на блъф, фолдвай. Не колвай и не рискувай да 

пропуснеш на флопа“. Това не са съвети, които звучат теоретично, но те позволяват на играчите да избегнат взимането 

на трудни решения за много големи потове, и като такива, те често са полезни за по-нови играчи. 

Тъй като е невъзможно да се намери директно решение за очакваната стойност на ръка, която вижда флопа, това 

прави сравняването на EV от пушване към флат-колване много сложно. Въпреки това, можем да анализираме 

ефектите от само 4-бетване или фолдване срещу 3-бетора, който не флатва 4-бетове. По-късно ще използваме 

резултатите от този анализ, за да покажем концептуално, защо това не може да бъде теоретично оптималният начин 

за отговор. 

Когато един играч отговаря на 3-бет само чрез 4-бет или фолд, ние сме установили, че той трябва да 4-бетва с честоти 

между 25% и 30% от диапазона си за отварящ рейз. Когато се изправи пред 5-бет, той трябва да колва с 50% - 60% от 

диапазона си за 4-бет. Така, чрез умножаване на средните стойности от двете, виждаме, че приблизително 15,2% от 

диапазона за префлоп рейз би трябвало да бъдат колвани при 5-бет. 

0,275 * 0,55 = 0,152 -> 15,2% 

Или, ако префлоп рейзърът 4-бетва в 27,5% от случаите и колва 5-бет в 55% от случаите, крайният му диапазон ще е 

15,2% от диапазона за отварящ рейз. 

Важно е да се помни тази честота, когато се играе срещу опоненти, които не флат-колват 3-бетовете извън позиция. 

Срещу тези играчи ние трябва да защитаваме поне 15,2% от общият им диапазон за отварящ рейз, иначе блъфирането 

с ръце като Ах от една боя и покет чифтове става непечелившо за тях. 

Сега ще проверим, как изглеждат типичните диапазони за 4-бет и кол на 5-бет за няколко диапазона за отварящ рейз, 

където играчите отказват да флатват 3-бетовете. Можем да оценим това чрез преглед на честоти за отварящ рейз. 

Забележете, че много от диапазоните са приблизителни, тъй като те не изискват използването на всичките възможни 

комбинации от един тип ръка. 
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Raise 
First In % 

4-Bet % 
4-Bet Range 

(of First in Raiser) 

5-Bet- 

Call % 

5-Bet-Call Range 

(of First in Raiser) 

10 2.75 QQ+, AKs, AKo 1.52 QQ+, AKs 

15 4.13 TT+, AQs+, AKo 2.28 QQ+, AKs, AKo 

20 5.5 TT+, AJs+, KQs, AQo+ 3.03 QQ+, AQs+, AKo 

25 6.88 TT+, ATs+, KQs, AJo+ 3.78 TT+, AQs+, AKo 

30 8.25 TT+, ATs+, KQs, AJo+ 4.54 TT+, AQs+, AQo+ 

40 11 
88+, A9s+, KJs+, 

QJs, ATo+, KJo+ 
6.05 TT+, AJs+, KQs, AJo+ 

4бет: 27,5% от диапазона за отварящ рейз 

5-бет: 55% от диапазона за 4-бет 

Тези диапазони за защита ни позволяват да придобием представа, какви ръце правят ефективни 3-бетове за стойност 

срещу опоненти, които се защитават само чрез 4-бет или фолд. Например, срещу 15%-тов диапазон за отварящ рейз 

почти няма смисъл да 3-бетваме или 5-бетваме с ръка, като QQ или АКо, тъй като префлоп рейзърът никога няма да 

държи нещо по-слабо. Един отварящ рейз от 15% е стойност, която мнозина играчи използват за отваряне от UTG, и 

неспособността да се 3-бетват и 5-бетват АКо за стойност срещу отварящ рейз от UTG на 6-макс е в съответствие с 

теорията от раздела „Максимални диапазони за 3-бет“. Това не означава, че АКо никога няма да послужат за 3-бет 

срещу отварящ рейз от UTG, но обикновено, това е кол. 

Нека сега да анализираме изгодата от 4-бетване с намерение за кол на 5-бет. За да постигнем това, предположете, че 

печелим общо 12,5bb на ръка, когато нашият 4-бет е успешен, и, че 4-бетът е успешен в 60% от случаите12. 

Ние ще печелим по този начин средно 7,5bb само от нашата фолд-екуити през цялото време, когато 4-бетваме. 

0,6*12,5bb = 7,5bb 

Останалите 40% от времето нашият опонент ще пушва и ние ще колваме, и нашето очакване ще бъде решено чрез 

очакван дял във финалния пот. Например, в пот от 201.5bb, ако нашият 4-бет има 45% екуити спрямо диапазона за 5-

бет пуш на опонента ни, общото количество, което ще очакваме да спечелим с нашата ръка ще бъде -9.325bb 

0,45*201,5 – 100 = -9.325bb 

И тъй като това се случва само в 40% от случаите (с останалите 60% имаме профит от 7.5bb), общата ни очаквана 

стойност е 0.77bb 

0,60*7.5 + 0,40 * (-9.325) = 0,77bb 

                                                                 
12 Помнете, леки промени в тези числа няма силно да повлияят върху резултатите ни. 
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Следващите таблици показват, колко очакваме да спечелим или загубим като цяло в ръката, ако 4-бетнем. И така, тъй 

като фолдът на 3-бет означава загуба на 3.5bb, все още ще е по-печелившо да 4-бетнем с намерението да колнем 5-

бета, което ни предлага като цяло очакваната стойност да е по-голяма от -3.5bb. 

Следващите данни показват изгодността на 4-бета и кола на 5-бет срещу различни диапазони за 5-бет. 

Equity Versus a 5-Bet 
Jamming Range of KK+, AKs, A5s (1.5%)* 

Hand 
Percent Equity 

When All In 
Total Expected 

Value (BB) 

QQ 35.1 -4.2 

KK 42.8 2.0 

AA 81.0 32.8 

AQs 34.8 -4.4 

AKo 37.4 -2.4 

AKs 41.5 1.0 

* Това е често срещаният диапазон за пуш срещу отварящ рейз от UTG. 

Equity Versus a 5-Bet Jamming Range of QQ+, 
AKs, A5s, AKo (2.9%)* 

Hand 
Percent Equity 

When All In 
Total Expected 

Value (BB) 

JJ 39.4 -0.7 

QQ 43.4 2.5 

KK 58.7 14.8 

AA 84.3 35.5 

AQs 33.1 -5.8 

AKo 42.5 1.8 

AKs 45.4 4.1 

* Това е често срещаният диапазон за пуш срещу отварящ рейз от междинна позиция. 

Equity Versus a 5-Bet Jamming Range of JJ+, AKs, 
A5s, AKo (3.3%)* 

Hand 
Percent Equity 

When All In 
Total Expected 

Value (BB) 

JJ 39.7 -0.7 

QQ 49.4 7.3 

KK 63.1 18.4 

AA 83.7 34.9 

AQs 35.4 -4.0 

AKo 42.7 1.5 

AKs 45.5 4.2 
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* Това е често срещаният диапазон за пуш срещу отварящ рейз от кътофа. 

Equity Versus a 5-Bet Jamming Range of TT+, 
AJs, AQo (5%)* 

Hand 
Percent Equity 

When All In 
Total Expected 

Value (BB) 

99 38.2 -1.7 

TT 41.2 0.7 

JJ 47.5 5.8 

QQ 56.0 12.6 

KK 67.6 22.0 

AA 84.7 35.8 

AJo 28.5 -9.5 

AJs 32.8 -6.1 

AQo 36.6 -3.0 

AQs 39.9 -0.3 

AKo 50.5 8.2 

AKs 52.9 10.1 

* Това е често срещаният диапазон за пуш срещу отварящ рейз от бутона. 

Допуснахме, че срещу нашите 4-бетове ще се фолдва в 60% от случаите, но на практика, ефектите на премахването 

ще ударят честотата на успеха на нашия 4-бет. Например, АА ще се изправят срещу 5-бет по-рядко от другите ръце, 

защото те блокират толкова много комбота от аса и асо и поп. Обаче, те също така блокират и ръцете в диапазона на 

опонента за 3-бет блъф. Следователно, това прави невъзможно точно да се реши, колко често опонентът ни ще 5-

бетва, обаче, можем да пресметнем, каква очаквана стойност ще има ръката ни, след като се изправи пред 5-бет. 

Горните резултати ще бъдат доста изненадващи дори за по-напреднали играчи. 4-бетването с асо и поп или с валета 

от кътофа срещу 3-бет е доста посредствено, с ръцете, които имат обща очаквана стойност само 1,5bb и -0,77bb 

съответно. Това предполага, че ние би трябвало да колваме 3-бетове с тези ръце, особено в позиция, където почти 

сигурно ще имаме по-високо очакване, тъй като това запазва диапазона на опонента по-широк. 

Мнозина играчи също така щяха да се учудят да научат, че единствената ръка, с която би трябвало да са щастливи да 

влязат ол-ин префлоп след отваряне от UTG, са асата. В същност, дори попове показват само малък профит, когато са 

4-бетнати – ние се надяваме опонентът ни да фолдне вместо да 5-бетне. Един играч от UTG, който решава да 4-бетне 

и колне с дами би трябвало да очаква да загуби средно над 4bb с тази ръка. 

Тези диапазони за слагане на всичко на масата са вероятно по-силни, отколкото повечето играчи биха очаквали. Не 

можем да 3-бетваме с АК и QQ срещу отварящ рейз от UTG и да очакваме да се справяме добре, когато се изправим 

пред 4-бет. Въпреки че е много по-лесно да се играе само чрез 4-бет или фолд, когато се изправиш пред префлоп 3-

бет, особено, ако си извън позиция, тези резултати просто показват, колко е неефективна в действителност тази 

стратегия. Диапазонът за 3-бет на нашия опонент би трябвало да бъде поляризиран, което означава, че най-добрата 

стратегия за нас е да се защитаваме чрез кол много по-често, отколкото чрез 4-бет. 

Една последна забележка. Тъй като дискутираме повече теория, често е важно да спрем за момент и да помислим, 

дали нашият опит съвпада с това, което ни казва математиката. Играчи, които 3-бетват или 4-бетват с асо и поп и с 

дами безразсъдно от всякаква позиция и се оплакват, че не са имали късмет, когато ги ударят, просто  правят грешка. 
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Теорията и математиката, стоящи зад префлоп играта загатват, че те често ще допускат голяма грешка срещу силни 

опоненти. 

ФЛАТВАНЕ  НА 3-БЕТОВЕ И 4 -БЕТОВЕ  

Почти сме готови да започнем анализа на ефектите от флат-колване на 3-бет. Все пак, преди да имаме възможност да 

го направим, трябва да бъде разбрано, защо ни е нужен флатинг-диапазон и срещу 4-бет. Както беше споменато 

преди, повечето играчи няма да флатват 4-бетовете независимо, дали са в позиция или извън позиция. Това често се 

оправдава с твърдение, че в пота има твърде много пари и блъфовете имат поне 20% очакван дял дори срещу много 

силен диапазон за кол. По-важното е, че те не искат да се изправят пред трудни пост-флоп решения. Обаче, това е 

слаб подход и играчите би трябвало по-охотно да колват 4-бетовете по следните причини: 

1. Ръцете от стойностния диапазон за 4-бет са по-силни от най-слабите ръце от стойностния диапазон 

за 3-бет. Ако един играч 5-бетва с най-слабата ръка от стойностния си диапазон за 3-бет, той никога 

няма да е напред, ако бъде колнат. 

2. 5-бетът осигурява или всичките пари да идат в пота, или никой няма да види флопа. Това премахва 

позиционното предимство на 3-бетора, което той би имал, ако колне 4-бета, когато е в позиция. 

3. Дори ако една ръка има само 20% очакван дял срещу монстър като АА или КК, за нея, по всяка 

вероятност, ще е необходимо да види търна или ривъра, за да стане най-добра. Овър пеъри със 

сигурност могат да вкарат всичките пари в пота на флопа или търна при страшни бордове преди 

опонента да успее да види допълнителните карти. С други думи, опонентът ни ще има труден 

момент за реализиране на очаквания дял на полу-блъфовете си. 

4. При стакове от 100bb е извънредно трудно да се прави 5-бет/фолд. Това означава, че играч може да 

4-бетне с много малък размер на залога, ако знае, че опонентът му винаги ще отговаря чрез 5-бет 

или фолд. 

Постоянното 4-бетване или фолдване извън позиция става неефективно след като играчите започнат да флатват 4-

бетовете в позиция. 4-беторът вече няма да може да разрушава позиционното предимство на 3-бетора чрез 4-бет, и 

вместо това рискува да играе в дори още по-голям пот извън позиция. 

Сега вече има смисъл да се колва 3-бет с един балансиран диапазон, който може да бъде ефективно защитен на 

огромно количество бордови текстури. 

АНАЛИЗИРАНЕ НА КОМПЛЕКСНИ ДИАПАЗОНИ  

ДОСТАТЪЧНА ЗАЩИТА СРЕЩУ ОТВАРЯЩ РЕЙЗ  

Сега сме готови да започнем създаването на комплексни диапазони според концепциите, които дискутирахме преди. 

Крайната ни цел е да намерим диапазони, които нито един играч няма да иска да променя, но за съжаление, това 

трудно се постига с префлоп диапазони. Това е така, защото нямаме ясна отправна точка и се нуждаем от поне един 

теоретически коректен диапазон, който да ни помогне да конструираме други теоретически коректни диапазони. 

Ето един пример. Лесно се вижда, че е необходимо да знаем, какъв е диапазонът за отварящ рейз на бутона преди 

да конструираме ефективно защитени диапазони за блайндовете. Все пак, ние няма да знаем, как изглежда един 

добър диапазон за отварящ рейз от бутона, ако не знаем, доколко са агресивни блайндовете при 3-бет и кол. По 

същия начин, как можем да знаем, с какви ръце да 3-бетваме от бутона при отварящ рейз от кътофа, ако не знаем 

http://dictionary.pokerzone.com/Flat+Call
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точно, какъв е диапазонът му за отварящ рейз и как той ще отговори на 3-бет? И така, всичко това изисква от нас нещо 

повече от метода „проба-грешка“ при анализа на префлоп играта. 

В допълнение искам да кажа, че промяната на един аспект от стратегията често ще рефлектира и върху другите сфери 

от играта ни. Например, да предположим, че решаваме да се защитаваме срещу 3-бетовете на опонента с по-широк 

диапазон, за да направим 3-бет-блъфовете му по-малко успешни. Тъй като това принуждава опонента ни да играе в 

3-бетнат пот извън позиция с по-висока честота, това също така отслабва диапазона ни за кол, което на своя ред 

повишава очакваната стойност на слабите пост-флоп ръце на опонента. 

Тези проблеми ни карат да използваме методичен подход, за да създадем силни диапазони. Да направим това за 

всеки един възможен отварящ рейз би било много трудно. Така че, методологията, използвана за анализирането на 

диапазони, ще я видим сега, а таблицата с препоръчани ръце можете да видите в края на този раздел. И отново, тъй 

като перфектните диапазони не могат да бъдат решени, ние можем само да се убедим, че всеки създаден диапазон 

е смислен и няма да предизвика противоречия в мисловния ни процес. Най-доброто, което можем да направим, е да 

създадем диапазони, с които никой няма иска да променя стратегията си. 

Ще започнем с опита да преценим, как би трябвало да реагират блайндовете срещу отварящ рейз от бутона. Тези 

диапазони, безспорно, са най-важните диапазони в 6-макс игрите, тъй като тази ситуация се случва постоянно. Ще 

приемем, че бутонът отваря до 2.5bb, а 3-бетът ще е до 9.5bb. Това означава, че отварящия рейз от бутона не може 

да бъде успешен в повече от 62,5% от случаите или иначе, той ще прави незабавен профит чрез отваряне с всеки две 

карти13. 

1,5bb * Х – 2,5bb * (1 – Х) = 0; => Х = 0,625 или 62,5% 

При това, 3-бетовете от малкия блайнд не могат да бъдат успешни по-често от 69,3% от случаите: 

4bb * Х – 9bb * (1 – Х) = 0 [тук 4bb – (1,5 + 2,5)bb – награда при успешен 3-бет; 9bb – размер на 3-бета от малкия 

блайнд – 0,5bb вече са в пота, а (1-Х) – неуспех при 3-бет] 

А за големия блайнд това число е 68%: 

4*Х – 8,5*(1 – Х) = 0; => Х = 0,68 или 68%. 

И накрая, когато бутонът 4-бетне, да предположим, че залогът му ще е до 19bb. Тъй като точната, необходима за успех, 

честота ще се променя в зависимост от това, дали 3-бетът идва от малкия, или от големия блайнд, двете стойности 

ще са подобни и при 3-бет от големия блайнд 4-бетът трябва да успява в около 57% от случаите, за да има незабавен 

профит. 

12,5bb * Х – (16,5bb) * (1 – Х) =0; => Х = 0,569 или 56,9% 

[Да го „сдъвчем“: 12,5bb – незабавна печалба при успех; 12,5 = 1,5 + 2,5 + 8,5; 16,5bb – риск; 16,5 = 19 – 2,5] 

Досега в този раздел поработихме доста с математиката. Следователно, вероятно ще е добра идея да обобщим това, 

което открихме, и да се убедим, че нямаме никакви противоречиви мисли. 

                                                                 
13 Това не е съвсем точно, тъй като бутонът ще прави малък профит когато и да е поради позицията си. От друга 

страна, рейз от бутона, който успешно краде в по-малко от 62,5% все още може да прави профит, защото понякога 

печели, когато просто е колнат. 
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1. Отварящия рейз от бутона не може да успява по-често от 62,5% от случаите, защото иначе би 

трябвало да отваря буквално с всеки две карти. 

2. Най-слабата ръка от диапазона на бутона за отварящ рейз ще губи 2.5bb всеки път, когато единият от 

блайндовете 3-бетне. 

3. Блайндовете не могат да се защитават чрез 3-бет по-често от 37,5% (общо). 

4. Блайндовете трябва да се защитават с честота, по-голяма от 37,5%, ако просто колнат префлоп. 

5. Най-слабата ръка от диапазона за отварящ рейз на бутона е безразлична към рейзването и 

фолдването префлоп. 

6. Големият блайнд няма да колд-колва, освен ако цялата очаквана стойност на ръката му е по-голяма 

от -1bb. 

7. Малкият блайнд няма да колд-колва, освен ако цялата очаквана стойност на ръката му е по-голяма 

от -0,5bb. 

8. Ръцете от флатинг-диапазона на малкия и големия блайнд ще имат по-висока очаквана стойност 

срещу по-слаби ръце, отколкото срещу по-силните ръце от диапазона за отварящ рейз от бутона. 

Най-слабата ръка в диапазона за кол на големия блайнд ще бъде безразлична към колване и фолдване префлоп. Това 

означава, че ръката има очаквана стойност приблизително -1bb срещу диапазона за отварящ рейз на бутона. Ние ще 

знаем, че сме във възможно равновесие (еквилибриум), когато най-слабата ръка от диапазона за ОР на бутона е 

безразлична към отварянето и фолдването, а най-слабите ръце от диапазона за кол от малкия и големия блайнд са 

безразлични към колване и фолдване. 

Сега имаме възможността да направим едно дълго и тромаво уравнение (което не може да бъде решено), за да се 

опитаме да намерим очакваната стойност на опън-рейза от бутона. Обаче, вместо да правим това, ще използваме по-

малко прецизно, но по-практично уравнение, за да се опитаме да разберем, кои диапазони за отварящ рейз от бутона 

и кои диапазони за защита от блайндовете имат смисъл. 

(EV-блайндовете фолдват)*(честота и 2-та блайнда да фолднат) + (средно EV при кол)*(честота на 

кола) – (EV от изправяне пред 3-бет)*(честота на изправяне пред 3-бет) = 0 

Можем да започнем с вмъкването на стойностите, които вече знаем: 

(1,5)*(честота на фолда от SB/BB) + (средно EV при кол)*(честота на кола) – (2,5)*(честота на 

изправяне пред 3-бет) = 0 

Тази задача би могла да бъде решена, ако знаехме средната очаквана стойност на най-слабата ръка от ОР-диапазона 

на бутона, когато се колне. За съжаление, за нас няма начин да получим тази стойност. Практически трябва да решим 

цялата игра на покер, за да получим тази информация. 

Все пак все още има начини това уравнение да е от полза. Можем да започнем чрез вмъкване на стойности за често 

срещани диапазони, за да намерим неизвестното. Ако диапазоните изглеждат разумни, можем да направим опит да 

ги използваме срещу добри опоненти, като продължим да ги „изчистваме“ чрез „проба-грешка“. 

Хайде да започнем от изграждане на това, което смятаме за теоретически разумно за един диапазон за 3-бет. Ние 

знаем, че процентът на 3-бет от блайндовете трябва да бъде по-малък от общо 37,5% и поне 43% от 3-бетовете трябва 

да бъдат защитени срещу 4-бетове. Следователно, добра отправна точка ще е един диапазон за 3-бет от блайндовете, 

който се състои от 5% стойностни ръце (ТТ+, AJs+, AQo+) и 7,5% блъфове. Това дава общият процент на 3-бетовете от 

всяка позиция от 12,5%. 
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Това е съвсем стандартен диапазон за 3-бет, който използват мнозина добри играчи. Тъй като 40% от диапазона за 3-

бет (5% от 12,5%) се състои от силни ръце, няма да е трудно да защитаваме 43% от диапазона срещу 4-бет чрез 

миксиране с някои колове и 5-бет-блъфове. Ако малкият и големия блайнд 3-бетват с 12,5% всеки, тогава бутонът ще 

бъде 3-бетван в общо 23,4% от случаите. 

1 – 0,8752 = 0,234 или 23,4% 

[Как се получава това? 1 е сборът на всички възможни действия. Тъй като искаме да разберем, колко често 

бутонът ще бъде 3-бетван и от двата блайнда, от единицата трябва да извадим вероятността и двата 

блайнда да не 3-бетват, което е: 1 – 0,125 = 0,875 за всеки. И тъй като вероятностите се умножават, то 

вероятността и двата блайнда да не 3-бетват е 0,875*0,875 или 0,8752] 

Нека да приемем така също, че малкия и големия блайнд колват съответно в 10% и 20% от случаите, когато няма да 

3-бетват. Това означава, че или едната, или и двете позиции ще колват приблизително в 24,3% от случаите. 

(0,1)*(0,875) + (0,2)*(0,775) = 0,243 

Тук  

0,875 е процент от времето, когато малкия блайнд не 3-бетва (знаем, че малкия блайнд ще 3-бетва в 12,5% от 

случаите; 1 – 0,125 = 0,875; тази стойност я умножаваме по 0,1, за да разберем честотата му за кол, тъй като 

той колва в 10% от случаите, когато не фолдва и не 3-бетва) 

0,775 е частта, в която малкия блайнд фолдва срещу ОР от бутона (10% - кол, 12,5% - 3-бет, 100-10-12,5=77,5%) 

Сега имаме достатъчно стойности за вмъкване в нашата формула. Ако си защитаваме блайндовете по този начин, 

нека видим, колко пари (средно) очаква да спечели или да загуби бутона, ако отваря с най-слабата ръка от диапазона 

си за ОР, ако остава безразличен. 

Да припомним всичките стойности: 

Отварящ рейз от бутона (съответно, загуба при 3-бет) 2,5bb 

3-бет от блайндовете 0,234 (23,4%) 

Кол от блайндовете 0,243 (24,3%) 

Фолд от блайндовете 1 – 0,234 – 0,243 

Незабавен профит (пари в пота от блайндовете) 1,5bb 

А ето и уравнението: 

(0,234)*(-2,5) + (0,243)*(Х) + (1 – 0,234 – 0,243)*(1,5) = 0 

където 

(0,234)*(-2,5) – EV на ръката на бутона, ако бъде 3-бетнат от блайндовете; 
0,243*Х – очаквана стойност на ръката на бутона, ако бъде колната; 
(1 – 0,234 – 0,243)*(1,5) – EV на ръката на бутона, ако блайндовете се фолднат. 

Х = - 0,82bb 
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Това е, бутонът очаква да загуби средно 0,82bb, когато най-слабата ръка от диапазона му за отварящ рейз получава 

кол, ако той трябва да остане безразличен14. 

Сега, нека интерпретираме значимостта на тази стойност. Когато отварящият рейз от бутона бива колван от един от 

блайндовете, бутонът получава шанса да види флопа с 5,5bb или 6bb в пота (1,5bb + 2,5bb + 2bb = 6bb – SB колва; 1,5bb 

+ 2,5bb + 1,5bb = 5,5bb – BB колва). И ако той очаква средният резултат да е -0,82bb, очакването му е да получи обратно 

само 1,68 bb (той залага 2,5bb: 2,5 – 0,82 = 1,68 bb). Изглежда ли тази стойност приемлива? 

Тъй като аз по никакъв начин не знам точния отговор, моето мнение е НЕ! И двата блайнда имат доста широки 

диапазони за кол, а бутонът винаги ще има позиция15. И, тъй като очакваната стойност само с 1,6bb по-малка от 1/3 

от пота, в който има поне 5,5bb, излиза, че бутонът би могъл да отваря с изключително слаби ръце и все още да има 

очакване, по-голямо от това. Следователно, това ме навежда на мисълта, че блайндовете не 3-бетват/колват толкова 

агресивно, колкото е необходимо, за да бъдат със стойности, които използвахме16. 

Нека спрем за малко и да подчертаем важността на последните няколко страници. Тази концепция чудесно 

демонстрира как, въпреки факта, че често сме много ограничени от това, което можем да докажем теоретично, ние 

можем да проверим мисловния си процес за противоречия, както и да изградим модели и да се запитаме: „Изглеждат 

ли тези диапазони разумни и приемливи?“ Теорията ни показва много по-добре дали нещата са грешни, отколкото 

дали те са правилни. Това означава, че можем да използваме теорията, за да преценим, какви са разумните 

диапазони, и след това, за да ги подобрим с времето, както и да ги нагодим, за да експлоатираме специфичните си 

опоненти, когато това е необходимо. 

Важно е също да акцентираме трудността при обясняване на теорията по методичен и ефективен начин. Разбира се, 

като автор, това е мой проблем, не е ваш. Но точно сега разполагаме с множество теории за анализ на тези диапазони, 

но аз все още не мога да ги използвам. Казано по друг начин, не е възможно да се отговори на всеки въпрос, който 

вероятно имате, или аз постоянно ще се измъквам и преминаването през теорията, която трябва да минем, няма да 

бъде ефективно. 

Например, можете да попитате: „Е, и какво от това, ако бутонът може да отваря печелившо с изключително широк 

диапазон? Това вероятно не означава, че диапазоните, които използвахме за защита на блайндовете, са грешни, а че 

просто бутонът може да отваря печелившо с изключително широк диапазон.“ Проблемът е там, че започне ли един 

играч да отваря широко от бутона, той става изключително уязвим към агресивни 3-бетове – вижте раздела 

„Разбиране на комплексни диапазони – достатъчна защита срещу 3-бетове“. И тъй като имам избор, в какъв ред да 

представям информацията, мога да кажа, че често е трудно да се дискутира една концепция без първо да се разгледа 

друга, свързана с нея. Въпреки това, първо трябва да обсъдим едната концепция. 

Последно, вероятно сте забелязали, че когато вмъкваме стойностите в уравнението, ние третираме всичките флат-

колове, както от малкия, така и от големия блайнд, по еднакъв начин. Това е приближение, което си позволихме, за 

да остане уравнението само с една променлива. Моделите винаги опростяват сложните задачи, а ние не можем да 

оставим твърде много променливи в крайното си уравнение. По-напредналите читатели да се чувстват свободни да 

използват дискутираните преди методи. Ако някой желае, би могъл да използва малко по-сложна формула, която 

включва различни стойности за колд-кол от малък и голям блайнд. 

                                                                 
14 Т.е. няма да предприеме някакви допълнителни действия, тъй като каквото и да направи с най-слабата ръка от 

диапазона си, то ще е с еднаква стойност – така мисля аз, бел.прев. 
15 В следващите раздели на тази книга ще видим, че позицията е извънредно ценна, когато двама играчи имат 

широки диапазони. 
16 Това не означава ли, че блайндовете трябва да променят честотите си? – бел. прев. 
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Преди да продължим, нека използваме формулата още веднъж, но с различни стойности. Ще приемем, че малкия 

блайнд 3-бетва в 16% от случаите и колва – в 8%, а големия блайнд – 3-бетва с честота 14% и колва – с честота 20%. 

Първо, би трябвало да забележим, че блайндовете ще 3-бетват отварянето то бутона в 27,8% от случаите: 

0,16 + (1 – 0,16)*(0,14) = 0,278 или 27,8% 

Освен това, отварянето от бутона ще бъде колвано с честота 21,7%: 

(0,08)*(0,86) + (0,20)*(0,74) = 0,217 

Тук: 0,86 = 1 – 0,14 -> ВВ няма да 3-бетва, за да колне малкия блайнд; 
0,74 = 1 – 0,1 – 0,16 -> малкия блайнд няма да колва и да 3-бетва, т.е. ще фолдне 

Поставянето на тези стойности показва, че бутонът средно трябва да има очаквана стойност от -0,29bb, когато 

отварящия му рейз се колне, за да бъде незаинтересован да отваря с най-слабата ръка от диапазона си: 

Отварящ рейз от бутона (съответно, загуба при 3-бет) 2,5bb 

3-бет от блайндовете 0,278 (27,8%) 

Кол от блайндовете 0,217 (21,7%) 

Фолд от блайндовете 1 – 0,278 – 0,217 

Незабавен профит (пари в пота от блайндовете) 1,5bb 
 
0,278*(-2,5bb) + (0,127)*Х + (1 – 0,278 – 0217)*(1,5bb) = 0 

Х = - 0,29 bb 

Бутонът очаква да губи средно 0,29 bb, когато най-слабата ръка от диапазона му за ОР се колне. Тази стойност е по-

приемлива за мен. Ръката на бутона ще е слаба в сравнение със средната ръка от диапазона за кол на малкия и на 

големия блайнд, но винаги ще има мъртви пари в пота и той има предимството на позицията. И така, тъй като нямаме 

теоретично перфектен диапазон за защита, ние вероятно имаме разумни стойности за защита срещу отварящ рейз от 

бутона, които можем бавно да „поощипем“ с времето. 

КОНСТРУИРАНЕ НА ДИАПАЗОНИ  ЗА ЗАЩИТА, ЗА ДА МАКСИМИЗИРАМЕ EV 

Въпреки, че предишната концепция ни показа, как да проверим, дали диапазони за защита на блайндовете изглеждат 

разумно, тя не ни посочи, кои ръце влизат във всеки от тези диапазони. Едно свръх опростено правило, което мнозина 

начинаещи играчи често намират за полезно, гласи „да рейзваме със силни ръце за стойност, да колваме с ръце, които 

не са достатъчно силни за рейз, да блъф-рейзваме с ръце, които не са достатъчно силни за кол, и да фолдваме най-

слабите ръце“. 

Докато това правило предлага една проста отправна точка, тя също така води до няколко проблема: 

1. То окуражава играчите да мислят, че ръцете могат да бъдат подредени от най-силните до най-

слабите единствено според очаквания им дял. 

2. То не отчита, че диапазонът на опонента ще се промени въз основа на използваната от нас линия и 

това ще е причина очаквания дял на нашите ръце да се промени. По тази причина, ръцете, които са 

най-добри за кол, не винаги ще имат по-голям очакван дял от ръцете, които са най-добри за блъф-

рейз. 
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Тъй като един теоретично оптимално играещ играч винаги ще следва линията, която максимизира неговото очакване, 

би трябвало да 3-бетваме и колд-колваме с ръце, които се представят добре в тези диапазони. Едно просто правило 

няма да е достатъчно и това ни принуждава винаги да внимаваме за това, от какво се състои диапазона на опонента 

и как колването, залагането и рейзването, взети заедно, въздействат на този диапазон. 

Нека да продължим със създаването на диапазони за защита на блайндовете, когато те са изправени пред отварящ 

рейз от бутона. Когато колнем от големия блайнд рейза от бутона, ние почти винаги ще играем срещу широк диапазон 

за малък пот. Това означава, че нашият диапазон за кол би трябвало да бъде акцентиран върху флат-колване с ръце, 

които правят маргинални чифтове с висока честота и могат да спечелят малки и средно-големи потове. 

Най-очевидните ръце за кол на ОР от бутона за големия блайнд ще са ръце от една боя, като QTs, QJs, K9s. Разбира се, 

за този диапазон ще са необходими и други типове ръце, но всичките те могат да флопнат добри чифтове, които се 

представят добре срещу широк диапазон за отваряне. 

Тъй като тези ръце се представят добре в малки рейзнати потове, те ще бъдат много по-трудни за отиграване в 3-

бетнати потове. Това е така, защото 3-бетването прави диапазона на опонента на флопа много по-силен и често да се 

играе с топ пеър с посредствен кикър за голям пот извън позиция е много трудно начинание. Така, колването префлоп 

с ръце, като K♣9♣ и Q♣T♠, е вероятно най-доброто отиграване, тъй като това действие запазва диапазона на опонента 

широк и ни позволява много често да имаме добър кикър, ако ударим чифт. 

По-нататък, ръце, които се представят особено добре при 3-бет-блъфове, са тези, които имат потенциала да се 

превърнат до ривъра в много силни ръце и могат ефективно да се използват за блъф на флопа и търна. Например, 

ръце като 7♠5♠ и 5♥4♥ правят ефективни блъфове, тъй като те имат потенциала да станат нътс до ривъра. Ние почти 

винаги знаем, че държим най-добрата ръка с конектори от една боя и рядко имаме проблеми с реализирането на 

очакваният им дял. 

Често пъти ще 3-бетваме за блъф с ръка, като 65s, която също така може да се колне префлоп. Въпреки че колването 

с нисък конектор от една боя вероятно ще има положително очакване, тази ръка често удря слаби чифтове, които 

няма да спечелят на шоудаун в рейзнат пот. Обаче, в 3-бетнат пот, където ние ще имаме 5 аута за два чифта и трипс и 

понякога ще печелим огромен пот, тези чифтове се представят по-добре. 

Също така, когато опонентът ни има позиция, той обикновено ще се защитава срещу нашия 3-бет с флат-кол, тъй като 

това ще ни накара да играем в голям пот извън позиция. Следователно, това ни позволява да 3-бетваме с ръце, които 

се представят добре в 3-бетнати потове, дори ако ще се налага понякога да ги фолдваме срещу 4-бет. 

За съжаление, не всички наши блъфове ще бъдат с идеални за блъф ръце. Често се налага да блъфираме с ръце, като 

К♦7♦  от малкия блайнд въпреки факта, че те могат да доведат до по-трудни ситуации пост-флоп. Просто не ни се 

раздават достатъчно често конектори и гапъри от една боя, за да балансираме 3-бетовете си за стойност и, както вече 

се видя, ние би трябвало да 3-бетваме доста агресивно срещу отваряне от бутона. Докато топ чифт без кикър се играе 

трудно извън позиция в голям пот, полезно е все пак да имаме някои маргинални ръце в чек-рейнджа ни на флопа. 

БАЛАНСИРАНЕ  

Някои концепции в покера по отношение на „балансиране“ на диапазона не само се разбират неправилно, но и се 

прилагат неправилно. Ако диапазонът ни не е балансиран, опонентът ни често ще има възможност да прилага 

извънредно ефективни линии срещу такъв диапазон. Един балансиран диапазон е „страничен продукт“ от 

изиграването на всяка ръка от диапазона ни по начин, който максимизира средната й очаквана стойност. 
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Обикновено, ще има някои текстури на бордове, които помагат на диапазона на опонента ни повече, отколкото на 

нашия, без значение доколко е балансиран той. Например, ако диапазонът ни е много по-слаб от този на опонента, 

той ще има възможност да прави големи залози с висока честота, тъй като знае, че ние рядко ще бъдем силни. Това 

ни окуражава да добавим в префлоп диапазона си ръце, които ни позволяват да се свързваме по-добре с онези 

бордове, на които иначе бихме пропуснали с обичайния си диапазон, и понякога ще печелим огромен пот, когато 

имаме една от малкото възможни силни ръце от иначе слабия ни диапазон. 

Нека си представим този процес чрез анализиране на ситуация кътоф срещу бутона и да приемем, че бутонът винаги 

3-бетва префлоп с АА и АК при отварящ рейз от кътофа, както обикновено правят повечето играчи. Това означава, че 

когато бутонът не рейзва, той няма множество силни ръце на флопове с висока карта поп и кътофът тогава може да 

го експлоатира, правейки често големи залози на бордове с висока карта поп. Забележете, че рядко ще се случва 

бутонът да има ръце, които са по-силни от чифт попове с кикър дама. 

Това означава, че сега бутонът има подтик да промени стратегията си. Тъй като той може да спечели голям пот, когато 

флопът е с висока карта поп, а той държи АА или АК, флат-колът с тези ръце сега ще е по-печеливш от 3-бета. Освен 

това, флатвайки с някои силни ръце префлоп, бутонът понякога  ще печели голям пот, ако играч от блайндовете 

скуизне – ри-рейзне префлоп. 

Сега, след като кътофа забележи, че бутонът има аса или асо-поп в диапазона си на флопове с висока карта поп, той 

би трябвало да започне да залага по-малко агресивно, и тези корекции напред-назад вероятно ще доведат до 

ситуация, в която и двамата играчи да играят близо до теоретично оптималната игра и да са в равновесие 

(еквилибриум). Бутонът, който обикновено 3-бетва префлоп с аса или асо-поп, понякога ще колва с тях, и кътофът ще 

играе агресивно на флопове с висока карта поп, но вече не толкова агресивно, както преди. 

Можем да се натъкнем на подобен проблем, ако никога не флатваме от малкия блайнд с която и да е силна ръка. Ако 

случаят е такъв, диапазонът ни ще стане доста уязвим към скуизове от големия блайнд. Също така, забележете, че 

големия блайнд няма такъв проблем, тъй като никой няма да го скуизне след като той колне. Докато диапазонът за 

колд-кол на големия блайнд е сгъстен – няма много от силните ръце – флопът обикновено донася някои два чифта 

или сетове в диапазона на големия блайнд преди бутонът да може да извлече изгода от това. 

По тази причина вероятно има смисъл да се вкарат няколко силни ръце във флатинг-диапазона на малкия блайнд. Не 

можем да го докажем и това възможно да е случаят, в който малкия блайнд би трябвало почти винаги да фолдва при 

скуиз и да очаква бутонът да направи най-много за защитата. Все пак, идеята понякога да се флат-колва с някои 

комбота от АА или АК изглежда най-малкото разумна на теория и понякога със сигурност трябва да я прилагаме на 

практика, ако големия блайнд е агресивен скуизър. 

ЧЕСТОТИ НА БОРДОВИ ТЕКСТУРИ  

Друг важен фактор, който трябва да имаме предвид при създаването на диапазони за защита, е честотата, с която се 

появява определен флоп, тъй  като сме заинтересувани да се свързваме с флопове, които идват с по-висока честота. 

Например, пропускане на флоп с висока карта поп е много по-проблематично, отколкото пропускане на флоп с висока 

карта седмица, защото флопове с висока карта поп се случват много по-често. Това е важен фактор, когато се решава, 

дали има проблем, ако един диапазон не уцелва определена текстура на борда. 

Долу са представени шансовете за раздаване на флопове с определена висока карта. Флопове с висока карта асо, 

разбира се, са най-често срещани, тъй като асото е най-висока  карта и разполага с повече по-ниски от него карти, 

които могат да дойдат, в сравнение с други високи карти. Но флопове с висока карта осмица или по-малка са доста 

редки. 
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High Card 
Single High Card (Axx, 

Kxx, etc) 
Two High Cards (AAx, 

KKx, etc) 
Total 

Ace 20.4% 1.3% 21.7% 

King 17.1% 1.2% 18.4% 

Queen 14.1% 1.1% 15.2% 

Jack 11.4% 1.0% 12.4% 

Ten 9.0% 0.9% 9.9% 

Nine 6.8% 0.8% 7.6% 

Eight or less - - 14.8% 

Полезно е да имаме обща представа, колко често се раздават определени текстури флопове, но това не е информация, 

която трябва да запаметим. Вместо това, трябва да отбележим, колко е малка вероятността да се раздаде борд с 

висока карта осмица или по-малка и, че 67,7% от всички флопове имат поне една карта, която е вале или по-висока. 

Както ще видим, диапазоните за колд-кол от блайндовете са създадени често да пропускат флопове с висока карта 8 

или по-малка. Така е основно поради факта, че тези флопове са малко вероятни, така че пропускането им, когато това 

се случи, рядко ще причинява проблеми. 

Освен това, както ще дискутираме в следващите глави, тези ниски бордове са особено трудни за  игра извън 

позиция. Дори ако вкараме в диапазона си за кол повече ниски конектори, да сме извън позиция с 7♥6♥ на борд 

6♣3♣2♦ все пак няма да е благоприятна ситуация. Това означава, че чек/фолдът от блайндовете с висока честота, 

вероятно, е най-добрият начин за справяне на тези бордове. Вместо да са свързани с тях, ние ще изградим такъв 

диапазон за кол, който ще удря на по-често срещаните бордове с висока карта вале и по-висока. 

ДОСТАТЪЧНА СТЕПЕН НА ЗАЩИТА СРЕЩУ 3 -БЕТ  

Знаем, че срещу отварящ рейз трябва да се защитаваме по-широко, ако се защитаваме чрез кол вместо да правим 3-

бет, тъй като колването позволява на опонента ни да види флопа. Следователно, няма да е странно да приложим 

същата концепция, когато отваряме ние, а опонентът ни 3-бетва. Това е, когато ние колваме 3-бета на опонента си, 

той с гаранция ще види флопа и ще има възможността или да направи силна ръка, или да направи печеливш блъф. 

Това ни принуждава да защитаваме много повече комбинации ръце, отколкото ако бяхме само 4-бетнали или 

фолднали. 

Нека да започнем, като предположим, че използваме 45%-тов диапазон за отварящ рейз от бутона – един приличен 

диапазон за отварящ рейз, използван от мнозина печеливши играчи. Когато отваряме с 2,5bb и опонентът ни 3-бетва 

от големия блайнд до 9,5bb, той рискува 8,5bb, за да спечели 4bb. И, както вече сме показали, това означава, че 3-

бетът от големия блайнд не трябва да успява по-често от 68%. 

Риск: 8,5 

Награда: 1,5 + 2,5 = 4 bb -> 8,5/(8,5 + 4) = 0,68 или 68% 

Казано по друг начин, важно е да се защитават поне 32% от диапазона ни за отварящ рейз и, тъй като диапазонът ни 

за ОР е 45%, това означава, че би трябвало да защитаваме поне 14,4% от всичките си ръце. 

(0,32)*(0,45) = 0,144 или 14,4% 

Нека обобщим всичките данни в една таблица (бел. прев.) 
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Бутона отваря с 2,5bb и получава 3-бет от големия блайнд (9,5bb) 

 

 

Обаче, числото 14,4% е вярно, ако се защитаваме само чрез 4-бет, и сега трябва да разберем, колко допълнителни 

ръце трябва да се добавят, ако се защитаваме и чрез кол. Това ще изисква да използваме подобен метод, който 

използвахме в „Анализиране на комплексни диапазони – достатъчна степен на защита срещу отварящи рейзове“, и 

да започнем или с оценяването на диапазон, или с оценяването на стойност. Фактически, формулата за очакването на 

големия блайнд, когато блъфира, изглежда почти идентично: 

(EV при фолд от BU)*(Честота на фолда от BU) + (средна EV при кол)*(Честота на кола) – (EV при 

4-бет)*(Честота на изправяне пред 4-бет) = 0 

Има два начина за подход към тази задача. Първият е да включим типичните си диапазони за кол и 4-бет и да видим, 

каква трябва да бъде средната очаквана стойност на големия блайнд, когато се колне неговия 3-бет-блъф, за да бъде 

индиферентен. Може би е добра идея да направим това сега преди да продължим, само за да видим каква ще е 

стойността. 

Другата опция е да оценим очакваната стойност на големия блайнд, когато ние колваме неговия 3-бет-блъф, и след 

това да изградим съответните диапазони за защита. Ето един пример. Ние очакваме, че големия блайнд ще губи 

средно 5,5bb (2,5+1,5+1,5=5,5), когато най-слабата ръка от диапазона му за 3-бет-блъф се колне. Това означава, че той 

ще получава обратно средно 3 bb от пота с размер 18bb (той влага 8,5bb и губи средно 5,5bb). Тази оценка може и да 

изглежда ниска, но както ще бъде показано в таблицата с ръцете, най-слабата ръка от диапазона за 3-бет-блъф на 

големия блайнд е много слаба. Това е, има смисъл да очакваме големия блайнд рядко да се намира в силно 

печеливша ситуация пост-флоп, когато е извън позиция с най-слабата ръка от диапазона си за 3-бет-блъф. 

Нещо повече, нека предположим, че когато от бутона сме изправени пред 3-бет, ние ще 4-бетваме с 5% от всичките 

раздавани ръце от нашия диапазон за ОР. Това е разумно предположение, ако използваме малък размер на 4-бета и 

диапазон KK-JJ, AK и блъфове. Това довежда до 11,1% 4-бет срещу 3-бет: 

0,05 * 0,45 = 0,111 или 11,1% 

Сега можем да вкараме тези стойности в предишното уравнение и да решим, колко широк трябва да бъде нашият 

диапазон за кол от бутона, когато сме изправени пред 4-бет: 

4*(1 – Х – 0,111) + (-5,5)*Х + (-8,5)*(0,111) = 0 

Х = 0,275 или 27,5% 

Диапазон за ОР от бутона: 45%

Размер на ОР: 2,5 bb

Размер на 3-бета от ВВ: 9,5 bb

Мъртви пари в пота: 1,5 bb

Риск на 3-бетора: 8,5 bb

Незабавен профит (3-бет): 4 bb

Необходима вероятност за фолд за 3-бетора: 68%

Честота на защита от 3-бета: 32%

Диапазон за защита при 3-бет от опонента: 14,4%
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Където: 

4 bb – EV на блайнда, когато бутона фолдне; 
(1 – Х – 0,111) – честота, с която бутонът фолдва; 
-5,5 bb – EV на блайнда, когато бутонът колне 
Х – Честота на кола от бутона 
0,111 – Честота на 4-бета от бутона 
-8,5 bb – EV на блайнда, когато бутонът 4-бетва 

Следователно, бутонът трябва да защитава 27,5% от диапазона си чрез кол при 3-бет от големия блайнд. Това прави 

12,4% от всички ръце, които се раздават на бутона префлоп (от диапазона му, разбира се) 

0,275 * 0,45 = 0,124 или 12,4% 

Можем да повторим процеса и да предположим, че блъфовете на опонента ще губят средно 4,5 bb, ако бъдат колнати. 

Същата математика ще покаже, че тогава трябва да защитаваме чрез кол 30,7%, вместо 27,5% от диапазона си за ОР. 

Помнете, тези колове са допълнения към 4-бетовете, и така защитаваме общо около 40% (27,5 + 11,1%) от ръцете, с 

които отваряме, когато ни 3-бетнат. 

Нека се спрем за момент и анализираме, как биха могли да изглеждат диапазони за кол на 3-бет на бутона при 

различни честоти на отварящ рейз. Математиката долу приема отваряне с 2,5 bb от бутона и 9,5 bb 3-бет от ВВ. 

Помнете, няма начин да докажем, кои колове префлоп са по-добри. Един играч резонно би могъл да поспори, че на 

бутона е по-добре да се флатне с QJo, отколкото с 66 или 76s, и обратно. По всяка вероятност, ако решението изглежда 

близко, сигурно няма огромна разлика в очакваната стойност на която и да е ръка. 

Следващата таблица представя диапазон от ръце, с които рейзърът от бутона ще колва при 3-бет от ВВ. Предполага 

се, че големия блайнд ще губи средно 5,5 bb, когато най-слабият му 3-бет се колне. 

Button 3-Bet Calling Range 

Диапазон за 
отварящ рейз 

Процент от ОР, 
който се колва 

Процент от всички 
възможни ръце за кол 

Възможен диапазон за колд-кол 

30% 20.1% 
6.0% 

(20,1% от 30%) 

AA, TT-88, 
AQo, KQo, AQs-ATs,  KQs-KJs, 

QJs, JTs, T9s 

40% 25.7% 
10.0% 

(25,7% от 40%) 

AA, TT-77, 
AQo-AJo, KQo, 

AQs-A9s, KQs-KTs, QJs-QTs, 
JTs-J9s, T9s, 98s, 87s, 76s, 65s 

50% 28.9% 
14.5% 

(28,9% от 50%) 

AA, TT-55, AQo-ATo, KQo-KJo, QJo, 
AQs-A9s, KQs-KTs, QJs-Q9s, JTs-J9s, 
T9s-T8s, 98s-97s, 87s-86s, 76s, 65s 

60% 31.4% 
18.8% 

(31,4% от 60%) 

AA, TT-22, AQo-ATo, KQo-KJo, QJo, 
AQs-A8s, A5s-A2s, KQs-K9s,  

QJs-Q9s, JTs-J9s, T9s-T8s, 98s-97s, 
87s-86s, 76s-75s, 65s-64s, 54s 

Следващата таблица представя диапазон от ръце, с които рейзърът от бутона ще колва при 3-бет от ВВ. Предполага 

се, че големия блайнд ще губи средно 4,5 bb, когато най-слабият му 3-бет се колне. 
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Диапазон за 
отварящ рейз 

Процент от ОР, 
който се колва 

Процент от всички 
възможни ръце за кол 

Възможен диапазон за колд-
кол 

30% 22.5% 6.8% 
AA, TT-88, 

AQo-AJo, KQo, 
AQs-ATs, KQs-KJs, QJs, JTs, T9s 

40% 28.7% 11.5% 

AA, TT-77, 
AQo-ATo, KQo-KJo, 

AQs-A9s, KQs-KTs, QJs-QTs, 
JTs-J9s, T9s, 98s, 87s, 76s 

50% 32.3% 16.2% 

AA, TT-44, 
AQo-ATo, KQo-KJo, QJo,  

AQs-A9s, A5s-A4s, KQs-K9s, 
QJs-Q9s, JTs-J9s, T9s-T8s, 

98s-97s, 87s-86s, 76s, 65s, 54s 

60% 34.8% 20.9% 

AA, TT-44, 
AQo-ATo, KQo-KTo, QJo-QTo, 
AQs-A2s, KQs-K7s, QJs-Q9s, 

JTs-J9s, T9s-T8s, 98s-97s,  
87s-86s, 76s-75s, 65s-64s,54s 

Забележете, че всичките диапазони за флат-кол от бутона включват аса. Асата имат силен премахващ ефект и е малко 

вероятно да бъдат надиграни от опонента на флопа. (Ние можем винаги да рейзваме на флопа и търна, особено ако 

бордът е страшен). Асата правят силна на ръка на бордове с текстури, които иначе биха били пропуснати от нашия 

диапазон за флат-кол и заради това, вярвам, че е по-стойностно да флат-колваме с аса, отколкото да 4-бетваме с тях 

префлоп. Попове и дами също биха могли да бъдат колвани префлоп, но тъй  като тези ръце се „страхуват“ от 

овъркарти, по-рисковано е да се слоуплейва с тях. 

Забележете също, колко широк става диапазонът за флат-кол на 3-бет на бутона, когато той отваря с 50% от ръцете. И 

слаби покет-чифтове и ниски конектори от една боя намират място в диапазона за кол на 3-бет, дори ако допускаме 

ниска очаквана стойност на флопа за 3-бет-блъфовете на нашия опонент. Конкретно, предполагайки, че най-слабия 3-

бет-блъф на опонента губи по-малко от 5,5 bb, когато се колне, ще е необходимо да започнем да колваме със слаби 

аса и попове от една боя, все ръце, с които ще е трудно да се играе ефективно пост-флоп, особено срещу поляризиран 

диапазон. 

Както споменахме преди, един от най-големите проблеми при изграждане на диапазони за кол на 3-бет е, че тъй като 

диапазонът става по-широк, 3-бет блъфовете на големия блайнд също получават повече печеливши възможности 

пост-флоп. Тъй като е възможно очакваната стойност на един слаб 3-бет на флопа срещу много силен диапазон да 

бъде средно 3 bb, защото диапазон за кол на 3-бета става по-широк, става много трудно да попречим на 3-бетора да 

блъфира печелившо със слабите си ръце. Когато колваме с толкова слаби ръце, като 5♠4♠ и 3♥3♣, малко вероятно 

големия блайнд да губи 5,5 bb или повече, ако най-слабия 3-бет от диапазона му се колне. И отново, това е така, 

защото диапазонът за защита е толкова слаб. 

Това подсказва, че е малко вероятно диапазонът за отварящ рейз от бутона да е извънредно широк, когато той отваря 

с 2,5 bb. Просто е твърде трудно да се защитаваш срещу 3-бет, когато си на бутона, след като отваряме с половината 

от раздаваните ръце. Някои играчи могат да не се съгласят с това, но ако те го правят, те трябва или да се чувстват 

комфортно, защитавайки се срещу 3-бетовете с много широк диапазон, или да вярват, че 3-бет блъфовете на опонента 

рядко ще уцелват печеливши ситуации пост-флоп. 
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В действителност, най-вероятно положението е обратно на това, което мислят мнозина добри играчи. Така е, защото 

най-добрите играчи на даден лимит могат да отварят от бутона много по-широко, отколкото би трябвало да го правят 

от теоретична гледна точка, тъй като те са по-умели от опонентите си. Освен това, много е по-лесно да направиш 

грешки извън позиция, отколкото в позиция, което още повече подсилва преимуществото на превъзходните играчи. 

По същия начин, посредствени играчи гледат, как играят най-добрите, и се опитват да им подражават. Ако играчите с 

най-големите печалби са способни да отварят със 70% от бутона, то посредствените играчи ще ги копират и няма да 

мине много време сред покер играчите да се приеме концепция за отваряне от бутона по-широко, отколкото е 

коректно според теорията. Манталитета на тълпата е жив и благоденства в покер средите и става невероятно трудно 

да прогресираш като играч, когато човек вече не е в състояние да намери себе си и просто копира това, което правят 

други успешни играчи. 

ЗАЩИТА СРЕЩУ 4 -БЕТ  

Един от по-трудните аспекти на префлоп играта е да решиш, как да се защитаваш срещу 4-бетове. Вече дискутирахме, 

че вероятно има смисъл да се флат-колва при 4-бет както в позиция, така и извън позиция и няма да го повтаряме тук. 

Въпреки всичко, начинът за справяне с 4-бет е трудна концепция и често тук няма да имаме ясен отговор. 

Сега ще се опитаме да анализираме възможни начини за защита срещу 4-бет от бутона, след като блайндовете 3-

бетнат. Има два основни начина за подход към тази задача: 

1. Да конструираме нашия диапазон за 3-бет така, че с всяка ръка можем спокойно да направим 5-бет 

за пуш или да се фолднем, когато се изправим пред 4-бет. Това ни позволява да избегнем да играем 

за голям пот извън позиция, но малките 4-бетове срещу нас стават много ефективни. 

2. Да защитим някои ръце срещу 4-бет чрез кол, а други – чрез 5-бет. Това ни позволява да колваме, 

когато опонентът ни дава превъзходни шансове и това, вероятно, е най-добрата линия с ръце, като 

поп-дама от една боя, които не искаме да фолднем, но не можем ефективно да 5-бетнем. 

Също така, когато се колва един 4-бет, важно е да се помни, че колът трябва да бъде само малко по-печеливш от 

фолда, от който се губи общо 9,5 bb на ръка. Така, колването на 4-бет ще има положителна очаквана стойност, тъй 

като очакваме да загубим средно по-малко от тази стойност. Допълнително, това ни позволява да чек/фолдваме на 

флопа с висока честота, защото само се опитваме да загубим по-малко от 9,5 bb на ръката. 

След колването на 4-бет извън позиция, ние, вероятно, няма да сме способни да попречим на опонента ни да залага 

печелившо на флопа с всеки две карти. Когато неговия 4-бет блъф се колне, той вече ще е инвестирал 19,5 bb префлоп, 

така че, позволението да направи печеливш залог пост-флоп с всеки две карти не е проблем. Това е така, защото той 

все още ще губи пари чрез 4-бет блъфиране с твърде слаби префлоп ръце въпреки факта, че често ще има възможност 

да направи печеливши блъфове пост-флоп. 

Например, да приемем, че фолдваме с достатъчна честота срещу залога на опонента на флопа в 4-бетнат пот, при 

което очакваната му стойност е +5bb; когато залага на флопа с всеки две карти, той ще очаква да загуби средно 14,5bb 

на ръка: 

5 – 19,5 = -14,5 bb 

където, 19,5 bb е количество пари, които той е инвестирал в пота, за да получи изгодната пост-флоп възможност, а 

5bb – е очакваната стойност на залога на опонента ни пост-флоп. 
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И накрая, ако опонентът ни забележи, че нашия диапазон за кол на 4-бет е слаб, той ще започне да залага на флопа с 

по-висока честота. Това прави слоуплейването (което правихме преди чрез флат-кол с аса на бутона при 3-бет от 

блайндовете) с някои много силни ръце, като току що споменатите аса, много по-печелившо от 5-бета. Вече 

разгледахме тази стратегия по-рано. 

Въпреки че на този момент добре разбираме теорията, стояща зад диапазоните за флат-кол на 4-бет, има няколко 

практически проблема със създаването и използването на тези диапазони. Първият се състои в това, че ако 

използваме много агресивен диапазон за 3-бет, ще имаме сравнително малко комбинации ръце в диапазона си за 

флат-кол на 4-бет и 5-бет. Това често ни принуждава да поставяме една и съща ръка и в двата диапазона: за флат-кол 

на 4-бет и за 5-бет (понякога и в диапазона за фолд). Това доста затруднява построяването на диапазони. 

Ето един пример. Бутонът отваря и ние 3-бетваме от големия блайнд с А♥Q♣. 

Ако имаме най-добрата ръка префлоп и колваме 4-бета, ние сме извън позиция и доста вероятно да бъдем победени 

или блъфирани от най-добрата ръка на флопа. Следователно, 5-бетът е опция, тъй като началната ни ръка блокира 

аса, дами и асо-поп от диапазона за кол на 5-бет от бутона, но асо и дама имат по-малък очакван дял при кол, 

отколкото множество конектори от една боя. Може да има аргументи и за двете действия – 5-бет и кол с AQ, и е 

възможно ръката ще отиде и в двата диапазона. 

По същия начин можем да установим, че ако винаги флат-колваме 4-бета с ръце, като AJ и KQ, то диапазонът ни за 

флат-кол съдържа твърде много ръце от такъв тип. Представете си, че нашия диапазон за кол на 4-бет изглежда, сякаш 

колваме с всичките ръце AQ, AJ и KQ. Тъй като всяка ръка има по 16 комбота, то диапазонът ни за кол на 4-бет ще 

включва 48 комбота от тези три ръце, а това може да направи диапазона ни твърде прозрачен, позволявайки на 

опонента ни да играе ефективно срещу нас. Той ще знае, че често държим множество силни, но не и великолепни 

ръце на бордове с висока карта асо и дама. 

И така, за да избегнем наличието на твърде прозрачен диапазон, ще ни се наложи да флат-колваме 4-бетове с няколко 

комбинации конектори от една боя. Ако флатваме само няколко комбинации от тези ръце, трябва да вярваме, че 

очакваната стойност от флат-кола и фолда (както дори и от възможен 5-бет) е приблизително еднаква. 

Накрая, трябва също така да помним, че нито опонентът ни, нито самите ние сме способни да играем постфлоп 

теоретически оптимално. Като имате това на ум, кой, си мислите, че вероятно ще направи грешка в 4-бетнат пот? 

Играчът, който е в позиция с поляризиран диапазон, или играчът извън позиция със сгъстен диапазон? Помнете, 

поляризираният диапазон в позиция е много по-лесен за игра, и това окуражава играчите да сведат до минимум 

колване на 4-бетове извън позиция, доколкото това е възможно, освен ако са много уверени в пост-флоп играта си. 

По тези причини няма да е продуктивно да използваме времето, опитвайки се да построим и да запаметим диапазони 

за кол на 4-бет. Просто те са твърде трудни за прецизиране, тъй като вероятно има много ръце, които имат еднаква 

очаквана стойност при използване на различни линии за игра. Вместо това, би било по-мъдро да научим, кои ръце са 

подходящи за флат-кол на 4-бет извън позиция, и след това да обмислим колването с тези ръце срещу правилни 

опоненти. 

ТАБЛИЦА С  ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ РЪЦЕ  

Следващите таблици с ръце бяха създадени съвместно с един от покер-приятелите ми, Nick Howard. Тези диапазони 

подразбират, че размерът на отварящия рейз от всички позиции е 3,5bb, освен от бутона, който отваря с 2,5bb. Макар 

и да са далече от съвършенство, тези диапазони са приемливи за анализиране и използване срещу силни опоненти и 

са предназначени за онези играчи, които не искат да „си пилеят“ времето, създавайки собствени такива. 
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Освен това, една малка промяна в размера на залога няма да повлияе значително върху повечето диапазони, но 

колкото е по-малък размерът на залога, толкова по-агресивно трябва да се защитават останалите играчи. Ако 

отварящият рейз е 3bb, останалите позиции трябва да се защитават по-агресивно, отколкото би трябвало да го правят, 

ако отварящи рейз е 3,5bb. По същия начин, ако използваме по-малък размер на отварящ рейз, би трябвало да 

отваряме малко по-широко, но както загатнах, опонентите ни ще могат да колват печелившо с повече ръце, както от 

блайндовете, така и която и да е друга позиция. 

Заслужава си да се подчертае, че избрах много агресивна защита от блайндовете при отварящ рейз от бутона – много 

по-агресивна, отколкото повечето играчи вероятно използват. Фактически, бутонът трябва да печели средно 0,74bb, 

за да бъде брейк-ивън когато най-слабото му отваряне се колне. Все пак, тъй като почти всичките колове идват от 

големия блайнд, който, с най-слабата ръка от диапазона си за кол, само се опитва да губи по-малко от 1bb, така е най-

добре. Обаче, по-нови играчи, вероятно, трябва да се защитават по-мало агресивно, защото да се играе със слаб 

диапазон извън позиция е доста трудно. 

И накрая, забележете, че много от процентите са закръглени и приближени, а правенето на по-точна и по-подробна 

таблица с ръце е доста трудно и нещата много бързо могат да станат претрупани. Освен това, изброените блъфове са 

предназначени да дадат усещане за типове блъфове, които са разумни за тази позиция. Т.е. това не са единствените 

препоръчителни ръце за блъф. В същност, ако блъфираме само с тези ръце, диапазонът ни може да стане твърде 

прозрачен. 

Префлопът е далеч от това да бъде решен. И тъй като силна префлоп игра е от критично значение за успеха в No Limit 

Hold’em, е много по-важно да имате общ усет, какви типове ръце в кои диапазони отиват, и да разберете защо, вместо 

да запаметявате таблиците. Не си пилейте времето в безнадежден опит да наизустите една несъвършена таблица с 

ръце, след като можете да прекарате времето много по-добре някъде другаде. И не използвайте израза „Но това 

сигурно е правилно на теория!“ като извинение за използване на линия, която на практика е ужасна срещу ваш 

конкретен опонент. 

Също така, до някои ръце има символ (*). Той означава, че ръката или участва в няколко диапазона, или е 

предназначен да привлече внимание към факта, че се използва само ограничен брой комбинации от тези ръце. 
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Opening Ranges 

Position 
Opening 

Percentage 
Range 

UTG 13.9% 
AA-33, AKo-AJo, KQo, 

AKs-ATs, KQs-KTs, QJs-QTs, JTs-J9s, T9s, 98s, 87s, 76s, 65s 

MP 17.9% 
AA-22, AKo-ATo, KQo, AKs-A7s, A5s,  

KQs-KTs, QJs-QTs, JTs-J9s, T9sT8s, 98s-97s, 87s-86s, 76s-75s, 65s, 54s 

CO 23.7% 

AA-22, AKo-ATo, KQo-KJo, 
QJo, AKs-A2s, KQs-K6s, QJs-Q7s, 

JTs-J8s, T9s-T8s, 98s-97s, 87s-86s, 76s-75s, 65s-64s,54s 

Button 47.5% 

AA-22, AKo-A2o, KQo-K7o, QJo-Q9o, JTo-J9o, T9o-T8o, 98o, 87o,  
AKs-A2s, KQs-K2s, QJs-Q2s, JTs-J5s, T9s-T6s,  

98s-96s, 87s-85s, 76s-74s, 65s-64s, 54s-53s,43s 

SB 36.3% 
AA-22, AKo-A7o, KQo-K9o, QJo-Q9o, JTo-J9o, T9o, 98o, 

AKs-A2s, KQs-K2s, QJs-Q4s, JTs-J7s, T9s-T7s, 98s-97s, 
87s-86s, 76s-75s, 65s-64s,54s 

 

  

OR 

AA AKs AQs AJs ATs A9s A8s A7s A6s A5s A4s A3s A2s UTG AA AKs AQs AJs ATs A9s A8s A7s A6s A5s A4s A3s A2s

AKo KK KQs KJs KTs K9s K8s K7s K6s K5s K4s K3s K2s MP AKo KK KQs KJs KTs K9s K8s K7s K6s K5s K4s K3s K2s

AQo KQo QQ QJs QTs Q9s Q8s Q7s Q6s Q5s Q4s Q3s Q2s
CO

AQo KQo QQ QJs QTs Q9s Q8s Q7s Q6s Q5s Q4s Q3s Q2s

AJo KJo QJo JJ JTs J9s J8s J7s J6s J5s J4s J3s J2s BU AJo KJo QJo JJ JTs J9s J8s J7s J6s J5s J4s J3s J2s

ATo KTo QTo JTo TT T9s T8s T7s T6s T5s T4s T3s T2s SB ATo KTo QTo JTo TT T9s T8s T7s T6s T5s T4s T3s T2s

A9o K9o Q9o J9o T9o 99 98s 97s 96s 95s 94s 93s 92s A9o K9o Q9o J9o T9o 99 98s 97s 96s 95s 94s 93s 92s

A8o K8o Q8o J8o T8o 98o 88 87s 86s 85s 84s 83s 82s A8o K8o Q8o J8o T8o 98o 88 87s 86s 85s 84s 83s 82s

A7o K7o Q7o J7o T7o 97o 87o 77 76s 75s 74s 73s 72s A7o K7o Q7o J7o T7o 97o 87o 77 76s 75s 74s 73s 72s

A6o K6o Q6o J6o T6o 96o 86o 76o 66 65s 64s 63s 62s A6o K6o Q6o J6o T6o 96o 86o 76o 66 65s 64s 63s 62s

A5o K5o Q5o J5o T5o 95o 85o 75o 65o 55 54s 53s 52s A5o K5o Q5o J5o T5o 95o 85o 75o 65o 55 54s 53s 52s

A4o K4o Q4o J4o T4o 94o 84o 74o 64o 54o 44 43s 42s A4o K4o Q4o J4o T4o 94o 84o 74o 64o 54o 44 43s 42s

A3o K3o Q3o J3o T3o 93o 83o 73o 63o 53o 43o 33 32s A3o K3o Q3o J3o T3o 93o 83o 73o 63o 53o 43o 33 32s

A2o K2o Q2o J2o T2o 92o 82o 72o 62o 52o 42o 32o 22 A2o K2o Q2o J2o T2o 92o 82o 72o 62o 52o 42o 32o 22
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Cold Calling Ranges 

Position 
Cold Calling 
Percentage 

Range 

MP Flat vs UTG 8.5% 
QQ-55, AKo-AQo,  

AQs-ATs, KQs-KJs, QJs, JTs, T9s, 98s, 87s 

CO Flat vs UTG 9.5% 
QQ-44, AKo-AQo, 

AQs-ATs, KQs-KJs, QJs, JTs, T9s, 98s, 87s, 76s, 65s 

Button Flat vs UTG 11.2% 
QQ-33, AKo-AQo, AQs-ATs, 

KQs-KTs, QJs-QTs, JTs-J9s, T9s, 98s, 87s, 76s, 65s, 54s 

SB Flat vs UTG 3.6% QQ-88, AKo*, AQs, KQs 

BB Flat vs UTG 8.0% QQ-44, AKo-AQo, AQs-ATs, KQs-KJs, QJs, JTs 

CO Flat vs MP 9.4% 
JJ-44, AKo-AQo, AQs-ATs,  

KQs-KTs, QJs-QTs, JTs, T9s, 98s, 87s, 76s 

Button Flat vs MP 10.7% 
JJ-33, AKo-AQo, AQs-ATs, KQs- KTs, QJs-QTs, JTs-J9s, 

T9s, 98s, 87s, 76s, 65s, 54s 

SB Flat vs MP 4.1% JJ-77, AKo*-AQo, AQs, KQs 

BB Flat vs MP 8.5% JJ-22, AQo, AQs-ATs, KQs-KJs, QJs, JTs, T9s, 98s, 87s 

Button Flat vs CO 14.2% 
AA*, TT-22, AKo*-AJo, KQo, AQs-A8s, KQs-KTs, QJs-QTs, 

JTs-J9s, T9s-T8s, 98s-97s, 87s-86s, 76s-75s, 65s, 54s 

SB Flat vs CO 5.6% TT-88, AQo-AJo, KQo, AJs-ATs, KQs-KJs, QJs 

BB Flat vs CO 9.8% 
TT-22, AQo-AJo, KQo, AJs-ATs, KJs-KTs, 

 QJs-QTs, JTs-J9s, T9s, 98s 

SB Flat vs Button 6.9% 99-66, KTo, QJo-QTo, A9s-A8s, KTs-K9s, QJs-QTs, JTs, T9s 

BB Flat vs Button 28.2% 
99-33, A9o-A2o, KTo-K7o, QJo-Q8o, JTo-J9o, T9o, 98o 

A8s-A2s, KTs-K5s, Qjs-Q7s, JTs-J8s, T9s-T8s 

BB Flat vs SB 45.4% 

TT-22, ATo-A2o, KJo-K7o, QJo-Q8o, JTo-J8o, T9o-T8o, 
98o-97o, 87o, 76o,  

ATs-A2s, KJs-K2s, QJs-Q2s, JTs-J4s, T9s-T5s, 98s-95s,  
87s-85s, 76s-74s, 65s-64s, 54s-53s, 43s 
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3-Betting Ranges 

Position 
3-Betting 

Percentage 
3-Betting Range 

3-Bet IP Vs  
UTG OR 

3.6% 
AA-KK, AJo, KQo,  

AKs, A5s-A4s 

3-Bet SB and BB 
Vs UTG OR 

3.8% 
AA-KK, AKo*, 44-33, 

AKs, T9s, 98s, 87s, 76s, 65s 

3-Bet IP Vs  
MP OR 

4.7% 
AA-QQ, AJo, KQo, AKs,  

A5s-A4s,T8s, 97s 

3-Bet SB Vs  
MP OR 

5.7% 
AA-QQ, 66-44, AKo, AKs-AQs,  

JTs, T9s, 98s, 87s, 76s 

3-Bet BB Vs 
MP OR 

5.6% 
AA-QQ, AKo, AKs-AQs, QTs, J9s, T8s, 

98s-97s, 87s, 76s, 65s, 54s 

3-Bet IP Vs 
CO OR 

7.2% 
AA*-JJ, AKo*, ATo, KJo, QJo,  

AKs, A7s-A2s 

3-Bet SB Vs  
CO OR 

8.0% 
AA-JJ, 55-44, AKo, AKs-AQs, KTs, QTs, JTs-J9s,  

T9s-T8s, 98s-97s, 87s, 76s, 65s, 54s 

3-Bet BB Vs 
CO OR 

8.6% 
AA-JJ, 44-22, AKo, AKs-AQs, A5s-A4s, K9s, Q9s,  

T8s, 97s, 87s-86s, 76s-75s, 65s-64s, 54s 

3-Bet SB Vs 
Button OR 

18.1% 
AA-TT, 55-33, AKo-ATo,KQo-KJo, AKs-ATs, A7s-A2s, 

KQs-KJs, K8s-K4s, Q9s-Q8s, J9s-J8s, T8s, 98s-97s,  
87s-86s, 76s-75s, 65s-64s, 54s 

3-Bet BB Vs 
Button OR 

17.5% 
AA-TT, 22, AKo-ATo,KQo-KJo, AKs-A9s, KQs-KJs, K4s-K2s,  

Q6s-Q2s, J7s-J6s, T7s, 98s-96s, 87s-85s, 76s-75s,  
65s-64s, 54s-53s, 43s 

 

  



  Част 2: Префлоп игра 
  Обобщение 

 

 

47 Приложения на No limit Hold’em 

Facing a 3-Bet in Position 

Position 
Total 

Defending Range 
3-Bet 

Flatting Range 
4-Betting Range 

UTG vs 
IP 3-Bet 

5.1% 
KK-TT*, AKo-AQo*, 

AKs-AQs, KQs 
AA, 98s, 87s, 76s 

MP vs 
IP 3-Bet 

6.4% 
QQ-TT, AKo-Qo*, AKs-

AQs, KQs 
AA-KK, AKs, 

98s, 87s, 76s, 65s, 54s 

CO vs 
IP 3-Bet 

8.9% 
AA, JJ-99,  

AKo*-AQo, KQo, 
AQs-AJs,KQs-KJs,QJs 

KK-QQ, AKo*, 
AKs,  T9s, 98s, 
87s, 76s, 65s 

Button vs 3-Bet 21.4% 

AA, TT-77, AQo-ATo, 
KQo-KTo, QJo, 

AQs-A7s, A5s-A2s, 
KQs-K9s, QJs-Q9s, 
JTs-J9s, T9s-T8s, 

98s-97s, 87s, 76s, 65s 

KK-JJ, AKo, 
AKs, A6s, A4s-A2s, 
K8s-K4s, Q8s-Q7s 

UTG vs OOP  
3-Bet 

5.1% 
KK-TT*, AKo-AQo*, 

AKs-AQs, KQs 
AA, AJs, ATs, 76s 

MP vs OOP 3-Bet 6.3% 
AA*, QQ-TT, 

AKo-AQo, AKs-AJs, 
KQs, QJs, 

AA*-KK, 
98s, 87s, 
76s, 65s 

CO vs  
OOP 3-Bet 

11.6% 

JJ-99, AKo-AJo, 
KQo, AQs-ATs, 

KQs-KTs, QJs-QTs, 
JTs,T9s,98s 

AA-QQ, 
AKs, A8s-A5s, 87s, 76s 

SB vs 
BB 3-Bet 

16% 

AA, TT-77, 
AQo-ATo, KQo-KJo, 
AQs-A9s, KQs-KTs, 

QJs-QTs, JTs-J9s, T9s, 
98s 

KK-JJ, AKo, 
AKs, T9s-T8s, 
98s-97s, 87s, 
76s, 65s, 54s 

 

ОБОБЩЕНИЕ  

1. При създаване на оптимални префлоп диапазони за защита главната ни цел е предотвратяване на 

възможността префлоп рейзърът да отваря по-широко, отколкото би трябвало да го прави 

теоретично. 

2. По всяка вероятност би трябвало да защитаваме ръце си чрез кол, когато сме в позиция, и ри-рейз – 

когато сме извън позиция. 

3. 3-бет блъфовете се нуждаят от вероятност за фолд около 67% - 70%, за да имат незабавен профит. 

Когато един играч се изправи пред 4-бет, той трябва да защитава 40% - 50% от 3-бетовете си. 

4. 4-бет блъфовете се нуждаят от вероятност за фолд около 50% - 60%, за да извлекат незабавен профит. 

А когато се изправят пред 5-бет пуш, трябва да колват в 50% - 60% от случаите. 
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5. 5-бет блъфовете, за да бъдат печеливши, трябва да успяват в 40% - 50% от случаите, ако са случайно 

избрани блъфове с правилните ръце. Обикновено, ръце като Ах от една боя и ниските покет чифтове 

работят най-добре като 5-бет блъфове. 

6. Най-слабите ръце от диапазона за отварящ рейз на опонента се наказват по-сурово чрез 3-бетове, 

отколкото чрез кол, тъй като колването му позволява да види флопа. 

7. Очакваната стойност от 3-бета и 4-бета със силни, но не супер силни ръце, като АК и QQ, в позиция 

спрямо оптимален опонент вероятно е много по-ниска, отколкото се очаква. Мнозина играчи 

допускат грешка, ри-рейзвайки с тези ръце, когато вместо това би трябвало само да колнат. 

8. Трябва да сме сигурни, че използваме диапазони за кол, които могат да се свързват с множество 

различни текстури на флопове и то така, че диапазонът ни да не изглежда прозрачен. Обаче, не е 

грешка да използваме диапазон за кол, който пропуска на ниските бордове, тъй като бордове с 

висока карта осем и по-ниска са доста рядко срещани. 

9. Стойността на една ръка може драстично да се промени в зависимост от диапазона, срещу който се 

изправя. Например, К9о могат да се представят добре като колд-кол от големия блайнд срещу 

отварящ рейз от бутона, защото диапазона за отваряне включва множество слаби Кх и 9х ръце. Но 

същата ръка се представя слабо като 3-бет, тъй като 3-бетването кара много от доминирате ръце да 

се фолднат, а да се играе за голям пот извън позиция с маргинални ръце срещу силен диапазон е 

доста трудно. 

10. Една таблица с ръце няма да е перфектна, докато покерът не бъде решен. Но тя е определено 

полезна за идентифициране на лийкове и помага на по-нови играчи. Ето защо е много по-важно да 

се разбере, защо дадени ръце отиват в определен диапазон, отколкото просто да се наизусти цялата 

таблица. 

ЧАСТ III. ПОСТ-ФЛОП: ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ЗАЛОГА  

ВЪВЕДЕНИЕ  

Пост-флоп бет-сайзинг е една от най-сложните концепции в NL Hold’em, и като такава много често се игнорира, защото 

е трудно да се каже, откъде да започнем. Вече сме почти готови да започнем детайлното обсъждане на 

оразмеряването на залога, но е от решаващо значение първо да разберем фундаменталните основи преди да 

продължим. 

Тази концепция може да стане толкова трудна и сложна, колкото си пожелаете, и е важно, започвайки дискусията за 

размера на залога, да не се захващаме с нереалистични критерии. Обаче, най-важното сега е да разберем главните 

фактори, които ни помагат да определим дали залогът е голям, или е малък по сравнение с пота. 

Накрая, искам да кажа, че, когато остава да се видят по-малко карти, е възможно по-прецизно оразмеряване на залога. 

В раздела „Уточняване на оптималния размер на залога на ривъра“ от Част 11: „Игра на ривъра“ ще бъде показано, 

как се прави това.  

 ПОСТ-ФЛОП: ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ЗАЛОГА С ЕДИН ПОГЛЕД  

Въпреки че, оразмеряването на залога е твърде сложна материя, за да бъде побрана в една глава, първо трябва да се 

уверим, че разбираме математическите основи, които стоят зад тази концепция. Оразмеряването на залога е 

извънредно важно в NL Holdem и това, което често отличава един страхотен играч от просто добър, е начинът за 

използване на различните размери на залога в различни ситуации с цел манипулация на диапазона на опонента. 
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Конкретно, един отличен размер на залога може да принуди опонента да взима трудни решения и да максимизира 

очакваната стойност на ръката на залагащия. 

Теоретично, ако един играч има перфектно поляризиран диапазон, който включва ръце или със 100% очакван дял 

(чисти нътс), или с 0% очакван дял (чист въздух), той ще избере такъв размер на залога, при който ще залага с еднаква 

част от пота (на всяка улица) и на трите улици и ще е ол-ин на ривъра. Няма да се спираме на математическото 

доказателство на тази ситуация, която беше решена от Bill Chen и Jerrod Ankenman за “The Mathematics of Poker”. И 

така, важно е да се разбере, че играч с напълно поляризиран диапазон ще използва такава структура на залагане, при 

която ще вкара в пота всичките си пари на ривъра и ще максимизира печалбата си. 

Финален размер на пота = (Начален размер на пота на съответната улица)(Коефициент на 

нарастване на пота)(брой останали улици) 

Нека да видим как работи тази формула. Да разгледаме ситуация блинд срещу блинд. Ще приемем, че на флопа 

малкият блинд има диапазон, който включва само ръце или със 100% очакван дял, или с 0% очакван дял. При отваряне 

с 3,5 bb началният размер на пота ще бъде 7 bb (1,5 + 3 + 2,5), а финалния пот ще е 200 bb и остават още 3 улици. 

Формулата за нарастване на пота ще е: 

200 = (7) * R3, 

където 7 е началният размер на пота; 200 е размерът на финалния пот; R – коефициент на нарастване на пота. 

Получаваме коефициент за нарастване на пота R = 3,06 

√
200

7

3

= 3,06 

Следователно, потът трябва да нараства 3,06 пъти на всяка следваща улица. Колко, обаче, трябва да залагаме на всяка 

улица? Ще го определим по следния начин: 

Да означим чрез SPS размера на пота на дадена улица, чрез BS – размера на залога на дадена улица. Тогава, 

3,06*SPS = SPS + 2*BS; (2 – имаме 2-ма играчи – поне така мисля) 

BS = 1,03*SPS 

Но, да се върнем към нашия пример. На флопа трябва да заложим 7,2bb (7*1,03 = 7,2 bb), на търна – 22,0 bb (пот на 

търна: 7 + 2*7,2 = 21,4 bb; 21,4*1,03 = 22,0 bb) и на ривъра 68,1 17.  

Направих си труда да поработя с тази формула и направих файл, с помощта на който всичко това се пресмята 

чрез въвеждане на 3-4 начални стойности: 

                                                                 
17 Мисля, че тук има грешка: пот на ривъра: 21,4 + 2*22,0 = 65,5 бб; размер на залога: 65,5*1,03 = 67,5бб. А и няма 

как да стане 68,1бб – няма да има толкова останали пари в стаковете на играчите. 
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Така изглежда таблицата, където просто трябва да се въведат позициите, лимита, стака и размера на рейза. 

Самият файл може да бъде открит тук. 

Докато съществуват тези перфектно поляризирани диапазони, разбирането на оптималния за тях размер на залога е 

важно, но истината е, че през повечето време диапазонът за залагане няма да бъде перфектно поляризиран. 

Обикновено, в диапазона на опонента ни ще има някои ръце, които или вече бият стойностните ни ръце, или могат 

да ни победят; по същия начин, нашите блъфове понякога ще имат възможността да се подобрят до силни ръце. 

Когато случаят е такъв, залагането с еднакъв дял от пота на всяка улица няма да е винаги идеално. 

С други думи, когато в диапазона на опонента ни има няколко ръце, които са по-силни от някои наши ръце, 

предназначени за стойностен залог, ние само понякога ще искаме да вкараме всичките си пари в пота на ривъра. 

Големият размер на залога ни ще окуражи опонента да фолдне всичко, освен най-силните ръце. По този начин, всеки 

път, когато залагаме за стойност на всяка улица, за да открием, че опонентът ни само колва даун с по-добра ръка, ние 

ще губим голям пот. Това е причината в по-голямата част от времето да не залагаме много и да не се опитаме да 

вкараме всичките пари в пота на ривъра, когато играем в рейзнати потове при начален стак от 100 bb. 

Обаче, има други ситуации, в които ще искаме да залагаме, дори ако в диапазона на опонента ни има няколко средно 

силни ръце. Това често се случва, когато ние колваме в позиция един от залозите на опонента и той чеква към нас на 

по-късна улица, която не е подобрила която и да е ръка от диапазона му. Ние ще искаме да заложим, опитвайки се 

да спечелим ръката точно тук. 

С цел да илюстрираме тази концепция нека предположим, че опонентът ни отваря от кътофа и ние колваме от бутона. 

На флоп К♥8♥3♣ той  прави продължаващ залог и след това чеква към нас, когато на търна се появява 2♦. В диапазона 

на опонента ни, вероятно, има някои маргинални ръце, като десетки и деветки, но основната му част би трябвало да 

е слаба. Следователно, един малък залог би могъл да му попречи да види безплатна карта на ривъра с тези слаби 

ръце. И тъй като залогът е малък, той би трябвало да минимизира ефективността на някой потенциален чек/рейз, 

докато големият залог прави чек/рейза на търна по-ефективен и позволява на опонента да защитава по-малка част от 

диапазона му за чек на търна.  

Когато силните ни ръце са уязвими и могат да бъдат победени на по-късните улици, ние можем да изберем 

използването на намаляващата структура за оразмеряването на залога. И така, когато залагаме повече на ранните 

улици, ние караме опонента си да вкарва повече пари в пота, когато той е отзад и иска да ни победи. Въпреки всичко, 

има граници за големината на залога ни, тъй като големите залози се наказват жестоко, ако опонентът ни има готова 

ръка, която вече е по-добра от нашата. 

Въведете началните данни:

Limit - ВВ, $: 0,05$ 

Позиция на рейзъра: any

Размер на отварящ рейз, $: 0,15$ 

Позиция на опонента: BB

Ефективен стак, $ 5,00$ 

Резултати:
Размер на залога на флопа: 0,35$ 

Размер на залога на търна: 1,09$ 

Размер на залога на ривъра: 3,41$ 

Пояснения:

Ефективен стак - по-малкият от двата

Стойностите се въвеждат в $

Позицията се избира  от списък

Начални данни:

https://www.dropbox.com/s/gz5cyie62swj36g/BetSizingOptimal.xlsx?dl=0
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Ето един пример. Отваряме от кътофа с J♥T♥ и само бутона колва. Флопът е Т♣7♣4♠ и търна е 2♦. Тъй като държим 

топ пеър, можем да заложим на флопа по-голяма част от пота, отколкото на търна. Въпреки че ръката ни не е особено 

силна, залагайки повече на флопа, караме опонента си да фолдне някои овър-карти с над 25% очакван дял. Обаче, 

скритите му шансове и очакваният дял ще се повишат с идването на ниска търн-карта, и, залагайки малко на търна, 

ние се надяваме ръката да приключи тук, но, ако той колне, диапазонът му на ривъра все пак не би трябвало да е 

твърде силен. И ако продължаваме да залагаме ривъра, залогът ни ще е малък (след залога на търна). Опонентът ни 

вече няма допълнителни скрити шансове и ние не се тревожим, че ще бъдем победени от слабите му ръце. 

Фактически, както ще бъде показано в следващите глави, когато си извън позиция на ривъра, няма голяма разлика 

между малък залог и чек. 

И така, решението, какъв размер на залога е най-добър в дадена ситуация, често ще бъде трудно. Винаги трябва да 

помним най-важните концепции. Големите залози, обикновено, принуждават опонента ни да се защитава с по-малка 

честота и да вкарва повече пари в пота, докато малките залози го карат да се защитава по-често. Но, малките залози, 

освен това, принуждават залагащия да блъфира по-малко, тъй като този, който се защитава, получава по-добра цена. 

Следователно, изборът често ще бъде между залагане с малко и даване на опонента на добра цена, когато той ще 

колва с широк и слаб диапазон, и залагане с много при кол с по-лоша цена, но силен диапазон. 

Често срещана заблуда, която имат играчите, е вярването, че е необходимо да имаш един определен размер на залога 

за целия си диапазон във всяка определена ситуация. Случаят не е такъв. Възможно е да имате няколко размера на 

залога в една и съща ситуация, където всеки диапазон е балансиран. Нещо повече, играч, който е способен да 

използва различно оразмеряване на залозите си, ще има съществено предимство спрямо някой, който се ограничава 

само с едно оразмеряване. 

Идеята за използване на няколко размера на залога в една и съща ситуация, за да се манипулира диапазона на 

опонента, е теоретично правилна и изключително важна в много ситуации. Например, ако потът на ривъра е 80bb и 

на нас са останали още 100bb в стака ни, то залогът ни с един диапазон би могъл да бъде всичките 100bb, с друг 

диапазон – 60bb и с трети диапазон – само 40bb. Всеки от тези диапазони би могъл да бъде перфектно балансиран и 

създаден да манипулира диапазона за кол на опонента по начин, който най-добре подхожда за тази цел. 

Вече би трябвало достатъчно добре да разбираме теорията зад оразмеряването на залога, така че можем да 

продължим към пост-флоп играта. И тъй като бет-сайзинга ще се дискутира много подробно, ще се научим, как да 

разпознаваме, кога дадения размер на залога има смисъл. А от там – ще се научим да експлоатираме слабите 

опоненти, които използват безсмислено оразмеряване, като същевременно ще попречим силните опоненти да 

експлоатират нас. 

ОБОБЩЕНИЕ  

Въпреки че перфектното оразмеряване на залога е едно от най-трудните за усъвършенстване умения, то е от 

решаващо значение срещу силни опоненти. По-конкретно, залагането с правилен размер на залога манипулира 

диапазона за кол на опонента, за да получим колове от слаби ръце, но и за да накараме някои ръце с висок очакван 

дял да фолднат. Тъй като само се докоснахме до тази тема, чрез разбирането, чий диапазон е поляризиран, и какво 

целят залозите ни, положихме начало за развитието на прецизното оразмеряване на залога в бъдещите глави.  

Ето някои важни моменти: 

1. Залагането с един и същ процент от пота на всичките три улици, за да вкараме всичките си пари на 

ривъра, максимизира печалбите ни, когато диапазонът ни се състои само от чисти нътс и чист въздух. 
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2. Срещу поляризирани диапазони често са ефективни малки залози. Те възпрепятстват опонента ни да 

види безплатни карти със слабите му ръце, като същевременно минимизира ефективността на 

рейзовете му. 

3. Структурата с намаляващ размер на залога е ефективна, когато вероятно имаме най-добрата ръка и 

не искаме да дадем на опонента си допълнителните карти евтино. 

4. Малките залози запазват диапазона за кол на опонента широк и слаб, докато големите залози правят 

диапазона му за кол тесен и силен. 

5. Не е вярно, че трябва да имаме само един размер на залога с целия си диапазон в дадена ситуация. 

ЧАСТ IV: ДА СЕ ИЗПРАВИМ ПРЕД ЗАЛОГ НА ФЛОПА, КОГАТО СМЕ  В ПОЗИЦИЯ  

ВЪВЕДЕНИЕ  

Вече сме готови да продължим към пост-флоп играта. Определено е възможно да се играе солиден префлоп покер, 

като просто се наизусти таблицата с ръцете, но това не е възможно за пост-флоп игра, защото има твърде много 

различни комбинации флопове. Но разбирането на математиката и теорията ще ни позволи да взимаме разумни 

решения и да печелим пари от нашите опоненти дори в ситуациите, които никога не сме срещали преди. 

Това е важен раздел от книгата и ще започнем нашият пост-флоп анализ чрез разглеждане на ситуация „защита срещу 

залог на флопа, когато сме в позиция“. Освен това тук ще видим, с кои ръце опонентът ни ще прави продължаващ 

залог, и ще го използваме като отправна точка при взимане на решение дали да чекнем, или да заложим, когато 

позициите се сменят. И след като сме уверени в играта си на флопа, следващата ни стъпка ще бъде научаването на 

ефективна игра на търна и ривъра. 

ЗАЩИТА ЧРЕЗ КОЛ  

Когато е извън позиция, опонентът ни рядко ще има възможност за печеливш залог с най-слабите две карти от неговия 

диапазон. Това е така, защото нашият диапазон за кол в позиция е създаден за ефективна игра срещу диапазона за 

префлоп-рейз на опонента. Вероятно ще има някои текстури на борда, на които той ще има възможност да залага 

печелившо с най-слабите ръце от диапазона си, но по-често ще му е нужно да държи определена ръка, за да може да 

направи печеливш блъф извън позиция. 

Първо, да определим, колко често ще се налага да фолдваме при залог на флопа преди опонентът ни да може 

печелившо да залага с две непечеливши (не способни да спечелят) карти. Следващото уравнение показва, колко често 

трябва да успява един блъф, за да е сигурно, че с общия залог се гарантира определена печалба (размерът на залога 

е процент/дял от размера на пота - PSB.  

Минимална успеваемост на блъфа = (размер на залога)/(размер на залога + 1) или 

Y = X / (X + 1), 

където Х е размер на залога във вид на дял от пота, Y – е честота, с която блъфът трябва успява, за да покаже незабавен 

профит. 

Например, опонентът залага 50% от пота. Това означава, че успеваемостта на блъфа му трябва да бъде 33,3% 

0,5/(0,5 + 1) = 0,33 или 33,3% 
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По подобен начин може да се намери и подходящата честота на защитата (залогът на опонента отново се изразява 

чрез дял от пота) 

Y = 1/(1 + X), 

където Х е размер на залога (във вид на дял от пота), Y – е честота, с която потенциалният колващ трябва да се 

защитава, за да възпрепятства опонентът му изгодно да блъфира с чист въздух. 

Да се върнем към примера, където Х = 0,5 PS (половината от пота); потенциалният колващ трябва да се защитава в 

66,7% от случаите: 

1/(1 + 0,5) = 0,667 или 66,7% 

С малки усилия можем да изчислим, колко често блъфовете на опонента трябва да успяват, за да покажат гарантирана 

минимална печалба и за другите размери на залога. Графиката долу показва, колко често един блъф трябва да успява, 

за да покаже профит с всеки две карти, и колко често трябва да се защитаваме, за да му попречим да блъфира изгодно 

с всеки две карти. 

 

 

Сега искам да попитам, „Доколко е добре за нашия опонент, когато той блъфира с най-слабата ръка в диапазона си 

за залог (на флопа), а ние се защитаваме чрез кол, вместо чрез рейз?“ Това е нещо, което правихме за префлоп 

сценарии. 
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Размер на залога като дял от пота 

Минимална честота на успеха при залагане за незабавен профит 
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Първо, опонентът ни никога няма да блъфира с ръце, които нямат никакъв очакван дял. Така, блъфовете му би 

трябвало да имат очаквана стойност, по-голяма от 0, ако бъдат колнати. Обаче, има съществена разлика между 

постфлоп и префлоп. Когато колваме префлоп, остават да се видят поне три произволни карти, но когато колваме 

постфлоп – тя е само една. На флопа всеки играч разполага вече не с две, а с пет карти. И много от ръцете могат 

значително да променят силата си. На търна, картите стават шест, но промяната в силата им няма да е толкова 

драстична, колко беше, когато видяхме флопа. 

С други думи, докато имаше съществена разлика между кол и рейз срещу най-слабите ръце от префлоп-диапазона на 

опонента, тази разлика е по-незначителна постфлоп. Много от най-слабите ръце в диапазона за префлоп-рейз, които 

щяха да бъдат фолднати при 3-бет, могат да направят сетове, два чифта, флъш-дроу и стрейт-дроу, ако им се позволи 

да видят флопа. Но на флопа опонентът ни често ще блъфира с ръце, които не могат незабавно да направят силна 

ръка с каквато и да е търн-карта. 

Ето един пример. Опонентът ни често ще блъфира с ръка, като 8♣7♣ на флоп К♣6♠2♠, въпреки факта, че не може да 

направи силна ръка на търна. Ще му е нужен късмет и на търна и на ривъра, за да направи най-добрата ръка, и, ако 

той залага на търна, а ние – рейзваме, той почти сигурно ще фолдне, без значение каква карта ще дойде на търна. 

Един благоприятен търн, който дава на този играч стрейт- или флъш-дроу, определено ще му позволи да направи 

печеливш залог, но тази ситуация не е толкова лесна, колкото просто да направиш силна ръка на флопа. 

Има текстури, на които е много по-вероятно опонентът да ни бие, когато най-слабият му блъф се колне. И в такива 

случаи разлика в очакването му, когато той се изправя пред кол, вместо пред рейз, е голяма. На такива текстури трябва 

да се защитаваме по-агресивно. 

Ето един пример. Флопът е Т♥8♥7♠ и нашият опонент залага. Трябва да е ясно, че има разумен шанс той да ни бие. 

Защото дори и най-слабият му блъф може да удари на търна два чифта, трипс, стрейт или чифт, по-висок от десетки. 

Освен това, дори ако колваме с нът-стрейта си на търна, нашия опонент може да залага на флопа с купа и да хване 

купите на търна и ривъра (разбира се, това предполага, че ние само щяхме да колнем с нът-стрейта си на търн – купа, 

така опонентът ни получава шанс да реализира очаквания си дял). 

Следователно, можем да направим заключение, че, тъй като очакваната стойност на най-слабия блъф на опонента ще 

се промени в зависимост от текстурата на борда, съществува едно лесно и бързо правило за определяне на 

допълнителната част от ръцете, която трябва да защитаваме, когато колваме, вместо да рейзваме. Например, срещу 

нормален продължаващ залог с размер 75% от пота, ние би трябвало да защитаваме поне 57,1% от ръцете си, за да 

попречим на опонента да залага печелившо с най-слабата ръка от диапазона му. (1/(1 + 0,75) = 0,571 или 57,1%). 

Въпреки всичко, не можем да намерим точната честота на защитата срещу този залог. 

И така, заключението е: защитата с честота 60% - 70% на повечето бордове изглежда доста разумно. Това би трябвало 

да спре опонента ни да залага печелившо с всеки две карти на флопа. Това също означава достатъчно фолдове, с 

което подтикваме опонента да блъфира с ръце, които са теоретически коректни блъфове, но все пак не чак толкова 

много фолдове, че опонентът ни безразсъдно да блъфира с всеки две карти. По същия начин, ние няма да се 

защитаваме толкова агресивно, че да дадем твърде много стойност на силните ръце на опонента. Съветът, който 

давам постоянно в тази книга, е да се защитаваме в поне 60% от времето, но по-напреднали играчи могат да опитат 

да се защитават малко по-агресивно. 

Обикновено, текстурите на бордовете, на които блъфовете на опонента ни вероятно могат да ни бият на търна (както 

при споменатия горе флоп Т♥8♥7♠) са същите онези, на които да бъдеш в позиция е доста ценно. Освен това, на тези 

типове флопове би трябвало да имаме много ръце, които могат да се подобрят на търна. Следователно, добра 

стратегия означава да се защитава по-широк диапазон на тези типове текстури. По същия начин можем да се 
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защитаваме малко по-широко на бордове, където защитата ни е единствено чрез кол, тъй като опонентът ни 

гарантирано ще види търн-картата. 

Накрая, докато тази методология работи добре, когато искаме да попречим на опонента да блъфира печелившо с 

всеки две карти извън позиция, може да има такива флопове, на които той все пак ще може да залага печелившо с 

която и да е ръка от диапазона му. Например, ако колваме отварящ рейз от UTG, намирайки се на бутона, и флопът е 

2♥2♠2♣, малко вероятно в диапазона ни да има аса или попове, но в диапазона на опонента със сигурност ги има. За 

това, в този случай ще искаме да се защитаваме с по-малко от 60% от диапазона си и ще му позволим да прави пари, 

блъфирайки с всеки две карти. И тъй като това е нежелан резултат, фолдването с висока честота с много слаб диапазон 

срещу залог на флопа е по-добро от агресивно колване и загуба на голям пот на ривъра. 

ЗАЩИТА ЧРЕЗ РЕЙЗ –  ОТНОШЕНИЕТО СТОЙНОСТ/БЛЪФ НА ФЛОПА  

 Както беше дискутирано в Част 3: „Пост-флоп – оразмеряване на залога“, няма един размер, който пасва на всичките 

залози на флопа, когато залагаме или рейзваме и диапазонът ни не е перфектно поляризиран. Въпреки всичко, все 

пак има някои оразмерявания, които би трябвало да са ни познати. Например, в рейзнат пот повечето играчи залагат 

около 75% от пота, което обикновено е близко до 6 bb в пот от 8 bb. По същия начин, играчи, които рейзват, 

обикновено ще рейзват този залог до 16 bb – 18 bb – едно разумно оразмеряване, което позволява играчът в позиция 

да рейзва агресивно на флопа и да принуждава залагащия да защитава по-голямата част от залога си на флопа чрез 

кол извън позиция. 

И така, ако ние рейзваме един залог от 6 bb в пот от 8 bb до 16 bb, опонентът ни трябва да се защитава с честота от 

поне 47%, ако иска да ни попречи да направим незабавен профит. Нещо повече, малка промяна в размера на рейза 

няма драстично да промени тази честота. Например, малко по-голям рейз до 18 bb ще изисква опонентът ни да се 

защитава с честота от 44%, за да ни попречи да извлечем незабавен профит. 

(Да направим малко сметки: рискуваме 16 bb, за да спечелим 8 + 6 + 16 = 30; необходимата ни вероятност за фолд е: 

16/30 = 0,533 -> следователно, опонентът трябва да се защитава с честота 1 – 0,533 = 0,47 или 47%. По същият начин 

се пресмята и при рейз до 18 bb). 

Нашият диапазон за рейз на флопа почти винаги ще бъде поляризиран – със силни готови ръце и блъфове. Но на някои 

текстури ще бъдат рейзвани и дроус, тъй като на ривъра те обикновено стават или много силни, или много слаби ръце 

и могат да бъдат използвани съответно за стойностен залог или блъф. Освен това, рейзвайки, ние правим диапазона 

на опонента на търна по-силен, така че, почти няма смисъл да се рейзва с ръка, която не е по-силна от огромната част 

от ръцете в диапазона на опонента, с който той залага на флопа. И тъй като нашият диапазон за рейз е поляризиран, 

много от ръцете в диапазона на опонента, с които той колва, би трябвало да са блъф-кетчъри, които бият нашите 

блъф-рейзове, но губят от рейзовете ни за стойност. 

След като знаем, какви ръце би трябвало да има в диапазона ни за рейз, нека да преценим, какво би трябвало да 

бъде нашето отношение стойностни залози/блъфове на флопа. С цел опростяване, ще предположим, че диапазонът 

ни за рейз е перфектно поляризиран, което означава, че ръцете ни имат или 100% очакван дял, или 0%. 

Първият въпрос е: каква е крайната цел на диапазона ни за рейз на флопа? Ами, целта ни е на ривъра да заложим с 

диапазон, който се състои от правилното съотношение между залози за стойност и блъфове, за да направим опонента 

си безразличен към кол с посредствените си ръце. Голямата част от диапазона на опонента ни на ривъра ще са блъф-

кетчъри, а ние искаме очакваната стойност и на двете действия – кол или фолд – с тези ръце да е нула. 

Да спрем за момент и да погледнем към един малко по-различен пример, където математиката е опростена, 

доколкото това е възможно, така че основните идеи са лесно разбираеми. Да предположим, че нашият залог винаги 
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ще бъде с размера на пота. Нещо повече, да приемем, че диапазонът ни на флопа включва само два типа ръце: нътс, 

които се появяват в 20% от случаите и никога не губят, и блъфове, които се случват в 80% от времето и никога не могат 

да спечелят. Тази информация може да бъде използвана за да се определи, с каква част от ръцете си би трябвало да 

залагаме на флопа, на търна и на ривъра. 

(Започваме от ривъра) 

Когато залагаме на ривъра, опонентът ни получава пот-шансове 2:1, за да колне нашия залог, и това ни принуждава 

да блъфираме веднъж на всеки два залога за стойност. И в този пример, 20% от диапазона ни на флопа са нътс (това 

са стойностни ръце), което означава, че на ривъра ще залагаме 30% от общия брой ръце, които сме имали на флопа. 

Това ще направи опонента ни безразличен към кол и фолд, защото и двете действия имат очаквана стойност нула. 

Освен това, тази стратегия е безразлична към това, което ще прави опонента с неговите блъф-кетчъри – дали колва 

всеки път, от време на време или никога, очакваната стойност на диапазона ни за залагане ще бъде същата (защото 

нашите нътс винаги печелят, а блъфовете – винаги губят). Това означава, че можем да погледнем към залога ни на 

ривъра от перспектива, при която опонентът ни винаги фолдва, когато ние залагаме. А в този пример, това ще се 

случва в 30% от времето – с 20% залагаме за стойност и с 10% блъфираме на ривъра. Но, в известен смисъл, всичките 

те са печеливши залози, тъй като нашия опонент фолдва всеки път, когато залагаме. 

Допълнително можем да кажем, че опонентът ни винаги ще печели, ако ние чекнем (на ривъра), защото изобщо няма 

смисъл да чекваме с нътс (ако държим само нътс и въздух), защото опонентът ни никога няма да заложи срещу такъв 

диапазон. До известна степен можем да приемем, че опонентът ни ефективно ще губи ръката си всеки път, когато 

залагаме (на ривъра) с балансиран диапазон, включващ 2/3 стойностни ръце и 1/3 блъфове, като неговата очаквана 

стойност от кол или фолд е нула, но той винаги печели ръката, ако ние чекнем.  

Сега да направим стъпка назад към търна. И отново, ако правим залог с размера на пота, опонентът ни получава пот-

шансове за кол 2:1, като по този начин той трябва да печели веднъж от три пъти, когато колне. Но, погледнете към 

ривъра – всичките ни залози са печеливши, и тъй като печелим на ривъра в 30% от случаите (в този пример), когато 

залагаме, тогава това е стойностната част (която прехвърлихме от търна към ривъра) на търна. И тъй като трябва да 

предложим шансове 2:1, тогава към стойностната част трябва да добавим ½ от нея във вид на блъфове, което прави 

15% (½  от 30%), т.е. 30:15 = 2:1. 

Ето какво направихме. На търна вече ще е нужно да залагаме с 45% от диапазона ни на флопа. Този диапазон ще бъде 

съставен от нашите 20% залози за стойност, 10% блъфовете ни на ривъра и допълнителните 15% блъфове на търна. 

Сега, вместо 2/3 от диапазона ни да са стойностни залози (както беше на ривъра), на търна, ние в същност ще залагаме 

за стойност 4/9 от диапазона си. Интересното тук е, че това е квадрат на 2/3. 
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И, когато се върнем на флопа, ще се случи същото нещо. Тъй като ще правим залог с размера на пота и ще залагаме с 

45% от ръцете на търна, за да предложим на опонента си пот-шансове от 2:1, трябва да добавим други 22,5% към 

блъфовете си (1/2 от 45% е 22,5%). 

Следователно, на флопа ще залагаме с 20% за стойност, 22,5% блъфове на флопа, 15% блъфове на търна и 10% 

блъфове на ривъра, което прави 67,5% от диапазона ни на флопа. И, подобно на предишния случай, вместо да имаме 

2/3 от диапазона си за залог за стойност (както това беше на ривъра), сега стойностната част е 8/27, което 2/3 на трета 

степен: 
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И така, нека да обобщим направеното досега. Ключът тук е да се убедим, че разбираме следното нещо: когато 

опонентът ни се изправя пред балансиран диапазон за залог на ривъра, той ефективно губи ръката, и всеки път, когато 

ривърът се чекне, той ще спечели. Когато залагаме с размера на пота на търна, ривърът трябва да се залага с 

балансиран диапазон (в този пример) в 2/3 от случаите, а един балансиран диапазон за залагане на ривъра включва 

2/3 залози за стойност. Тези дялове могат да бъдат умножени, за да покажат, че 4/9 (2/3*2/3 = 4/9) от залозите ни 

търна трябва да бъдат залози за стойност. С други думи, тъй като остава само една улица, на търна можем да 

блъфираме по-често и 5/9 от залозите ни на търна трябва да бъдат блъфове. 

Но все още не сме приключили, тъй като е необходимо да преценим, каква част от залозите ни на флопа трябва да 

бъде за стойност. И така, още веднъж, залагайки с размера на пота, предлагаме на опонента си пот-шансове за кол 

2:1, т.е. той трябва да печели в 1/3 от случаите (за да колне). И, точно както преди, шансовете, които се предлагат на 

опонента ни, определят, колко често трябва да се залага с балансиран диапазон на следващата улица. Ами, опонентът 

трябва да печели в 1/3 от случаите, за да няма интерес нито към кола, нито към фолда, т.е. търнът трябва да бъде 

чекван в 1/3 от случаите (тогава опонента винаги печели) и залаган в 2/3 от случаите (тогава опонентът губи). Ако 

нашият диапазон за залагане на флопа трябва да е способен да залага на търна в 2/3 от случаите, на ривъра – в 2/3 от 

случаите след залога на търна, и ако 2/3 от залозите на ривъра трябва да бъдат залози за стойност, тогава 8/27 от 

залозите ни на флопа трябва да бъдат залози за стойност.18 
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Което означава, че останалите 19/27, или приблизително 70%, от залозите ни на флопа би трябвало да бъдат 

блъфове. 

Има и друг интересен факт. Ако попитате един типичен покер играч, как би трябвало да залага, мнозина ще ви 

отговорят да залагате с добри ръце и след това да блъфирате по-малко. Разбира се, има много повече от това, но на 

ривъра, това общо взето е правилно. Обаче, сега беше показано, че на флопа приблизително 70% от залозите ни 

трябва да са блъфове19, и това ще бъде нелогично за много хора. Но това е съвсем точно, защото все още остават две 

улици. Тази концепция е важна за затвърдяване на теоретичната игра и трябва да бъде разбрана добре преди да 

продължим напред. Ще е от помощ да визуализираме това чрез анализ на ръце във всеки диапазон за залагане. И 

така, хайде още веднъж да повторим някои от току що обсъдени моменти: 

Да си представим, че диапазонът ни за залагане на флопа се състои от четири типа ръце: блъфове на флопа, блъфове 

на търна, блъфове на ривъра и стойностни ръце. Един блъф на флопа е ръка, с която ще блъфираме на флопа, но ще 

чек/фолдваме на търна, докато всичките ни блъфове на търна и ривъра и стойностните ръце остават за залог. Тъй като 

нашия опонент ще получи шансове 2:1 при нашия залог на флопа с размера на пота, само 2/3 от диапазона ни за 

залагане би трябвало да продължат да залагат на търна. С други думи, нашите блъфове на търна, блъфовете на ривъра 

и стойностните ръце ще представляват 2/3 от диапазона ни за залагане на флопа, като само 1/3 от него трябва да са 

„блъфове на флопа“ и с тази част от диапазона ние няма да залагаме на следващите улици, ако опонентът ни колне. 

Диапазонът ни за залагане на търна е подобен на този на флопа с изключение на флоп-блъфовете, които вече не 

присъстват в този диапазон, тъй като ще бъдат чек/фолднати. По този начин, диапазонът ни залагане на търна се 

                                                                 
18 Ако някой нещо е разбрал – да се обади – бел. прев. 
19 В онези случаи, когато изглежда вероятно опонентът ни да има добра, но не и страхотна ръка, или дроу, по-

често просто ще се колва в надеждата, че той няма да заложи отново. 
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състои от търн-блъфове, ривър-блъфове и стойностни ръце, но само с ривър-блъфовете и стойностните ръце ще се 

залага на ривъра. Точно както преди, с 2/3 от диапазона ни на търна ще залагаме на ривъра, така блъфовете на ривъра 

и стойностните ръце правят 2/3 от диапазона ни за залог за стойност на търна, като останалата 1/3 са блъфовете на 

търна. 

И накрая, на ривъра диапазонът ни се състои само от два типа ръце: блъфове на ривъра и стойностни ръце. Както ясно 

се вижда, диапазонът ни за залагане сега включва много по-малко ръце, отколкото на флопа, тъй като всичките флоп-

блъфове и търн-блъфове бяха чек/фолднати. И, тъй като диапазонът ни за залагане сега включва по-малко блъфове, 

но всичките стойностни ръце остават в него, отношението (залог за стойност) към (блъф) сега е значително по-високо 

от това, което беше на флопа или търна. Тази концепция за намаляване на блъфовете с всяка следваща улица 

постоянно се появява, когато хората се занимават с анализа на теоретичната игра. 

Има още две неща, които трябва да се направят: 

1. Размерът на залога в сравнение с размера на пота определя, колко често блъфирате. Така, в примера с 20% 
залози за стойност, ако бяхме заложили с ½ от пота, а не с цял пот, опонентът ни щеше да получи пот-
шансове 3:1 вместо 2:1. Това означава, че ривърът трябва да се състоии от 20% стойност и 6,67% блъфове 
(1/3 от 20%), което прави общо 26,67%. На търна, в диапазона щеше да има 20% стойностни ръце, 6,67% 
блъфове на ривъра и 8,89% (1/3 от 26,67%) блъфове на търна, което прави общо 35,56%. 
(26,6% от ривъра са стойност на търна) 

И на флопа имаме 20% стойност, 6,67% ривър-блъфове, 8,89% търн-блъфове и 11,85% (1/3 от 35,56%) блъфове 

на флопа, което прави общо 47,41% 

2. Възможно е да имаме толкова силен диапазон, че няма да има достатъчно блъфове на по-ранни улици. 
Например, в първоначалния ни пример, да предположим, че залозите за стойност са 40% и отново залагаме 
с размера на пота. Тогава диапазонът ни за залагане на ривъра би бил 60% (40%+20%), на търна – 90% (60% 
+ ½ 60%) и на флопа – 135%. Но тъй като не е възможно да залагаме 135% от всички ръце, това би 
означавало, че на флопа би трябвало да залагаме с всичките ръце от диапазона. 

Сега, нека се върнем към предишната ситуация, където се използва залог на търна и ривъра с размер 57% от размера 

на пота. В тази ситуация, ако залагаме 57% от пота на ривъра, опонентът ни рискува 0,57Р, за да спечели 1,57Р. Това 

изисква 73% от залозите ни на ривъра да бъдат залози за стойност: 

1,57*(1 – Х) – 0,57*Х = 0 

Х = 0,73 или 73% 

А когато залагаме на търна с 57% от пота, опонентът ни отново рискува 0,57Р, за да спечели 1,57Р. Това означава, че 

когато залагаме, той трябва да губи в 73% от случаите, за да бъде безразличен към кол или фолд, което изисква от нас 

да залагаме на ривъра с честота 73%, за да е безразличен опонентът ни към кола на търна (помнете, че когато залагаме 

на ривъра, опонентът ни ще губи, но ако чекваме – той печели). Тъй като на ривъра трябва да залагаме с честота 73% 

и само 73% от залозите ни на ривъра трябва да бъдат за стойност, тогава 53% от залозите ни на търна ще са стойностни 

залози. 

(Честота на залагане на ривъра)*(% залози за стойност на ривъра) = 0,75*0,75 = 0,53 или 53% 

И на края, трябва да сме сигурни, че залагаме на търна с правилната честота, за да запазим липсата на интерес в 

опонента ни към колване на нашия рейз на флопа. Ако рейзваме залог от 6 bb в пот от 8 bb до 18 bb, опонентът ни 

рискува 12 bb, колвайки рейза, за да спечели 32 bb, които са вече в пота. И отново, тъй като опонентът ни винаги губи, 
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когато залагаме на следващата улица, но печели, ако чекнем, ние трябва да залагаме на търна с честота 73%, след 

като сме рейзнали флопа (отбележете, че отново 73%, тъй като нашия рейз е приблизително 0,57Р). 

С други думи, тъй като ние или рейзваме, или залагаме 57% от пота на всяка улица, трябва да залагаме на търна с 

честота 73%, на ривъра – с честота 73% след залога ни на търна, като 73% от залозите ни на ривъра трябва да бъдат 

залози за стойност. Можем да умножим тези честоти, за да оценим, какъв процент от рейзовете ни на флопа трябва 

да бъдат за стойност. Процентът за рейзовете на флопа, които трябва да бъдат за стойност, се определя от следната 

формула: 

(Честота на залога на търна)*(Честота на залога на ривъра)*(% залози за стойност на ривъра) = 

0,73*0,73*0,73, което е: (0,73)3 = 0,389. 

Докато цифрите са малко различни от предния пример, където залагахме с размера на пота, концепцията за рейзване 

или залагане с всичките ни стойностни ръце на всяка улица и премахване на някои блъфове от диапазона ни с всяка 

допълнителна улица, е същата. Повечето от залозите ни на флопа са блъфове, почти половината от търн-бетовете ни 

са блъфове и малко над ¼ от ривър-бетовете ни са блъфове. Това е така, защото някои от блъфовете ни на флопа ще 

изпадат от диапазона ни за залагане и ще се чек/фолдват на търна. 

В действителност, ние никога няма да рейзваме с перфектно поляризиран диапазон на флопа. Нашите блъф-рейзове 

понякога ще имат късмет на търна или ривъра и ще се подобрят до силни ръце; по същия начин и рейзовете ни за 

стойност при липса на късмет могат да станат слаби на търна или ривъра. Следователно, трябва да помним, че често 

ще имаме различно количество силни ръце на ривъра спрямо това, с което започнахме на флопа. 

Освен това, понякога рейзовете за стойност или блъф ще станат маргинални ръце на търна или ривъра. Когато това се 

случи, може да е по-добре да се чекне отзад, особено в позиция, и да се направи опит да се спечели при шоудаун. Не 

винаги ще имаме възможност да залагаме и на трите улици, дори ако картите, които държим, са най-добрите. 

Накрая, ако фолдваме срещу залог на търна, нещата могат да се обърнат и на ривъра, фолдната на търна ръка да се 

подобри до най-добрата. И обратно, ако заложим на търна и накараме опонента да фолдне, възможно е той да 

фолдва ръка, която би могла да ни бие на ривъра. Отново, имайте предвид, че играчът в позиция ще реализира 

очаквания дял на полу-блъфовете си по-лесно от играча извън позиция. По-специално, тъй като опонентът ни често 

ще фолдва слабите си ръце, когато залагаме на търна, тогава ако картите, които държим, са слаби, ние можем да 

чекнем отзад на търна след нашия рейз на флопа и да имаме късмет на ривъра. 

Сега да си представим случай, когато стойностните ни ръце имат 80% очакван дял и нашия полублъф има 20% очакван 

дял срещу диапазона на опонента, с който той колва. Тази ситуация изглежда по-близка до разпределението на 

очаквания дял за действителните ръце на флопа, тъй като гътшотите и слабите чифтове често имат около 20% очакван 

дял. Нещо повече, да предположим, че ние винаги ще залагаме с най-добрата ръка на търна и ривъра. Тъй като реално 

няма да имаме перфектна информация, ние имаме предимството на позицията и обикновено знаем, дали ръката ни 

евентуално ще спечели на шоудауна и, съответно, можем да заложим. 

Нужно е да оценим, какъв процент от рейзовете ни на флопа трябва да са рейзове за стойност при дадени условия. А 

при условията на горния пример, само 31,6% от диапазона ни за рейз на флопа трябва да бъдат със стойностни ръце. 

0,8 * Х + 0,2*(1 – Х) = 0,389 

Х = 0,316 или 31,6% 
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Тук, 0,8 = 80% е очакван дял на стойностните ни ръце; 0,2 = 20% е очакван дял на полублъфовете ни; Х е частта от 

диапазона ни за рейз на флопа, която може да бъде залог за стойност на ривъра. (0,389 е процент рейзове на флопа, 

които трябва да са за стойност, ако рейзваме с размер 57% от пота) 

Забележете, че сега блъфовете на флопа са значително повече – 68,4% спрямо 61,1% (което важи за перфектно 

поляризиран диапазон). 

Очаквания дял на блъфовете ни се повиши с 20%, докато очаквания дял на стойностните ни ръце се намали с 20%. Все 

пак, тъй като на флопа рейзваме повече с блъфове, отколкото със стойностни ръце, това води до увеличаване на 

общия очакван дял на диапазона ни. Нещо повече, ако не бяхме направили отношението стойност/блъф на флопа по-

ниско, щяхме да стигнем до ривъра с твърде много силни ръце и опонентът ни би могъл да ни експлоатира чрез фолд 

на всичките си блъф-кетчъри. 

Фактически, когато променяме очаквания дял на рейзовете си за стойност или блъф-рейзовете, можем да видим ясна 

причинна връзка. Ако всичко друго е равно, повишаването на очаквания дял или на стойностните ръце, или на 

полублъфовете, ни позволява да блъфираме на флопа по-агресивно. С други думи, колкото е по-голям очаквания дял 

на рейзовете ни за стойност или рейзовете за блъф, толкова повече блъфове трябва да има в диапазона ни за рейз. 

Това води до следното правило: 

Тъй като точното отношение ще се променя въз основа на текстурата на борда и не 

може да бъде пресметнато, едно добро правило гласи: когато си в позиция на флопа, 

добре е да имаш приблизително 2 рейза за блъф на всеки 1 рейз за стойност. 

Играчите често се объркват, когато говорят за дроус в поляризирани диапазони, тъй като са свикнали да отнасят 

ръцете от поляризираните диапазони или към чисти залози за стойност, или към чисти блъфове. Все пак, едно дроу 

се третира като стойностен залог, когато се подобри до силна ръка, и като блъф, когато пропусне. Полезно е да си 

припомним, че „залагане на флопа с дроу е или залог за стойност, или блъф; просто, не сме сигурни, кой е от двата.“ 

Можем да използваме същото уравнение от по-рано, за да преценим, колко комбота с блъфове трябва да се добавят 

към нашия диапазон за рейз за всяко дроу, с което рейзваме. Нещо повече, дали едно дроу ни позволява да 

блъфираме с повече или с по-малко ръце, зависи от това, колко улици остават, колко са дълбоки стаковете и колко 

очакван дял има конкретно дроу. 

Ето един пример. Взимайки предишните предположения, можем да решим, колко блъфове могат да бъдат добавени 

към диапазона ни за рейз на флопа, ако рейзваме с нът-флъш дроу, който често има 47% очакван дял срещу един 

типичен блъф-кетчър. 

 Ще използваме следните данни, определени, или споменати по-рано. 

Процент рейзове за стойност в диапазона за рейз на флопа (перфектно поляризиран диапазон и размер 

на рейза 0,57Р) - % = 0,389  

 Полублъфовете имат очакван дял 20% 

Х*0,47 + (1 – Х)*0,2 = 0,389 

Х = 0,70 или 70% 
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Т.е., необходимо е да рейзваме 0,7 силни дроус на всеки 0,3 блъф-рейзове. За да бъдем балансирани, това изисква 

от нас да блъфираме с една комбинация ръка за всеки 2,3 флъш-дроу, когато рейзваме. 

0,7

0,3
= 2,3 

Тъй като всяка готова ръка на флопа, която се рейзва за стойност, изисква да блъфираме с много ръце, за да сме 

балансирани, ние трябва да рейзваме с множество силни дроус, за да блъфираме с една комбинация ръка (готова 

ръка – много блъфове; дроу – блъф с една комбинация). Това е така поради факта, че дори най-силните дроус ще имат 

по-малък очакван дял от силни готови ръце. Въпреки всичко, рейзът със силни дроус на флопа все още може да бъде 

ефективен, тъй като това предпазва диапазона ни от прекалена прозрачност и може да накара опонента ни да фолдне, 

което ще бъде печелившо. 

ОТНОШЕНИЕ „БЛЪФ“/“ЗАЛОГ ЗА СТОЙНОСТ“ С ПОВИШЕНА ТРУДНОСТ  

Когато играем срещу някакъв опонент, невинаги имаме перфектна информация, затова сега ще се опитаме да отчетем 

някои опростявания, направени в предишната част. Дори ако перфектното съотношение рейзове за стойност/блъф-

рейзове не може да се намери директно, можем да анализираме различните текстури на бордове и да направим 

някои ключови адаптации, за да сме сигурни, че нашият диапазон за рейз е разумно балансиран. 

В предния раздел беше прието, че ще залагаме успешно на всичките  три улици с ръце, които ще бъдат най-добрите 

ръце на ривъра. В действителност, ние не винаги ще залагаме с печелившата ръка и на търна, и на ривъра. Рейзовете 

ни за стойност понякога ще се сблъскват с „ужасни“ карти на търна и ривъра, което ще изисква чек въпреки, че ръката 

ни вероятно все пак да печели на шоудаун. Не винаги ще залагаме на търна и с блъфовете, които вероятно ще се 

подобрят на ривъра. В допълнение искам да кажа, че някои блъфове са по-ефективни, ако със сигурност ще залагаме 

и на трите улици, когато очакваме, че блъфът ще се подобри до най-добрата ръка на ривъра.  

Ето един пример. Колваме от бутона с 8♠7♠ срещу МР и флопът е К♣6♠2♣. Тази ръка има около 10% очакван дял и 

работи добре като блъф-рейз, тъй като търн-карта ще ни „сигнализира“, доколко е вероятно да се подобрим на ривъра 

– една пика ни дава флъш-дроу, деветка или петица ни дава отворен стрейт-дроу и която и да е осмица (3) или 

седмица (3) ни дават чифт с пет(?) аута срещу топ-пеър. След това ще залагаме, ако на търна дойде една от тези карти, 

защото имаме добър шанс да победим опонента си на ривъра. Ако на търна пропуснем, ние ще чекнем, защото при 

бланк-карта на търна, едва ли ръката ни ще стане най-добра на ривъра. 

И обратно, покет-чифт ще бъде по-малко ефективен като блъф-рейз, отколкото 8♠7♠ от горния пример, въпреки че, и 

двете ръце имат подобен очакван дял. Това е така, защото търн-картата няма да ни подскаже, дали има, или няма 

вероятност нашия покет-чифт да се подобри на ривъра. Ако ръката не се подобри до сет, обикновено, ще чекваме 

търна, и това ще ни принуди да понижим  отношението стойност/блъф на флопа. 

Понякога опонентът ни ще фолдва при наш залог на търна, друг път – ние ще фолдваме срещу негов 3-бет на флопа 

или чек-рейз на търна. Докато нетния резултат от това е съмнителен, тъй като сме в позиция, вероятно, по-скоро 

опонентът ни да фолдне ръка, която би ни победила, отколкото обратното. Забележете, че да бъдеш в позиция тук е 

значително предимство, моделът на който в предния раздел не можеше да се опише точно. Освен това, преди бяхме 

приели, че винаги ще губим ръката, ако чекнем на търна, но, бидейки в позиция, ние гарантирано ще видим ривъра, 

след като чекнем, и можем да се подобрим до най-добрата ръка. 

Последно, в някои случаи опонентът ни ще ни кара да фолднем най-добрата ръка на ривъра. С цел да илюстрираме 

това, представете си, че рейзваме с гътшот на флопа и решаваме да чекнем търна, след като направим слаб чифт. Ако 

опонентът ни на ривъра има пропуснато дроу, той често ще блъфира и ще ни кара да фолднем най-добрата ръка. 



Част IV: Да се изправим пред залог на флопа, когато сме в позиция   
Задължителна сила на ръка, за да направим рейз за стойност с готова ръка 

 

приложения на No limit Hold’em 

Приложения на No limit Hold’em 62 

Обикновено, опонентът е този, който ще фолдва най-добрата ръка при наш блъф, тъй като имаме поляризиран 

диапазон като рейзър на флопа, но има и такива случаи, когато той ще ни накара да фолднем най-добрата ръка. 

И така, на повечето текстури съотношението блъф/стойност 2:1 е, вероятно, добра отправна точка за конструиране на 

диапазон за рейз в позиция, но все пак, покерът е комплексна и динамична игра – важно е играта да не се възприема 

по-опростено, отколкото е в действителност. Погледнато по друг начин, моделите помагат много в разбирането на 

покера и ни предлагат приближения за честотите и съотношението в различни ситуации. Но те не могат да отчетат 

всичките променливи. Винаги помнете, че най-добрите играчи са способни бързо да адаптират диапазона си за рейз 

на флопа, отчитайки малките детайли, които не бяха вградени в предишния модел. 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА СИЛА НА  РЪКА, ЗА ДА НАПРАВИМ  РЕЙЗ ЗА СТОЙНОСТ С ГОТОВА РЪКА  

Докато предният раздел беше посветен на конструиране на балансиран диапазон за рейз на флопа, който се състои 

от подходящо съотношение стойност/блъф-рейзове, все още не сме решили, колко силна трябва да бъде една ръка 

за ефективен рейз на флопа. За да направим това, трябва да пресметнем, какъв процент от диапазона за залагане на 

опонента на флопа трябва да стига до шоудаун, ако ние рейзваме флопа и залагаме търна и ривъра. Ако ние рейзваме 

залога на опонента на флопа, който е 6 bb в пот от 8 bb, до 18 bb, той трябва да защитава поне 43,8% от диапазона си 

за залог на флопа, за да ни попречи да блъфираме печелившо с всеки две карти. 

14*(1 – Х) – 18*Х = 0; Х = 0,438 или 43,8% 

Където: 

14 – размер на пота след залога на опонента (6 + 8 = 14) 
18 – размер на нашия рейз 
Х – процент от диапазона на опонента за залог на флопа, с който той трябва да се защитава 

На търна ние рискуваме 25bb, за да спечелим 44bb (6+8+18+12=44; размер на залога ни е 57% от пота: 44*0,57=25bb). 

Това изисква опонентът ни да защитава поне 63,8% от търн-диапазона си, за да ни попречи да блъфираме печелившо 

с всеки две карти. 

44*(1 – Х) – 25*Х = 0; Х = 0,638 или 63,8% 

Където: 

44 – размерът на пота 
25 – размер на нашия залог 
Х – честота, с която опонентът ни трябва да се защитава на търна. 

И накрая, на ривъра можем да влезем ол-ин и рискуваме 54bb, за да спечелим 94bb в пота. Опонентът ни трябва да 

колва нашия залог на ривъра с честота точно 63,5%, за да нямаме интерес да блъфираме. 

94*(1 – Х) – 54*Х = 0; Х = 0,635 или 63,5% 

Където: 

94 – размер на пота 
54 – размер на нашия залог 
Х – честота, с която опонентът ни трябва да се защитава на ривъра. 
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Сега можем да умножим тези честоти, за да намерим минималното количество ръце, с които опонентът ни трябва да 

е чувствителен към нашия диапазон за рейз на флопа, ако той се защитава само чрез кол. И това е 17,7% 

0,438*0,638*0,635 = 0,177 или 17,7% 

И така, ако опонентът ни има намерение да се защитава срещу рейз на флопа само чрез кол, той трябва да защитава 

повече от 17,7% от диапазона си за залог на флопа, тъй като нашите блъфове обикновено ще имат някакъв очакван 

дял, когато се колнат. Нещо повече, ако той защитава само минимума, ние винаги ще имаме възможност печелившо 

да блъф-рейзваме на флопа и никога няма да фодваме срещу залог или рейз на опонента. Това е така, защото нашите 

блъф-рейзове на флопа ще са брейк-ивън и дори понякога могат да извадят късмет на тръна и ривъра, за да бият 

опонента ни. 

Не е възможно да се  пресметне точно, колко трябва да защитава опонентът ни на флопа и търна, ако той се защитава 

понякога чрез кол, или понякога чрез рейз. Ние можем да намерим минималното количество, което той трябва да 

защитава, но не можем да определим, с колко допълнителни „екстра“ ръце той трябва да колва на флопа и търна, за 

да компенсира факта, че нашите блъфове понякога ще се подобрят до най-добрата ръка.  Колкото повече опонентът 

ни се защитава чрез кол и колкото по-вероятно блъфовете ни да са на път да станат най-добрата ръка на ривъра, 

толкова по-широк трябва да бъде диапазонът му за защита на флопа и търна. 

Нещо повече, тъй като диапазонът ни за рейз на флопа е поляризиран, ние знаем, че опонентът ни обикновено ще се 

защитава чрез кол, а не чрез 3-бет. Точните му честоти за защита не могат да се изчислят. Те ще зависят от текстурата 

на борда. Затова изглежда разумно леко да завишим честотите му за защита на флопа и търна. И така, ако приемем, 

че сега той ще защитава 50% от диапазона си на флопа и 67% - на търна, тогава той ще има нужда да „сложи всичко 

на масата“ с около 21% от диапазона си за залог на флопа, ако се защитава само чрез кол: 

0,50*0,67*0,63 = 0,21 или 21% 

Следователно, за да бъде печеливш нашият пуш на ривъра в позиция, ръката ни трябва да печели през половината от 

времето.20 21 И така, приемайки, че диапазонът на опонента за кол е статичен – слабите му ръце никога няма да се 

подобрят и силните му ръце никога няма да станат по-слаби, можем да намерим, колко силна трябва да бъде една 

ръка, за да се рейзне за стойност на флопа. Освен това, ако нашият опонент се защитава само чрез кол и диапазонът 

му е статичен, за да бъде рейзът за стойност на флопа ефективен, той не трябва да бъде побеждаван от над 10,5% от 

диапазона на опонента, с който той залага на флопа. 

0,21*0,5 = 0,105 или 10,5% 

Докато предният модел ни даде добра идея, колко силна трябва да бъде ръката ни, за да рейзнем за стойност на 

флопа и влезем ол-ин на ривъра, има още няколко нюанса, които е необходимо да осъзнаем по отношение на 

рейзовете на флопа. Първият е: диапазонът на опонента, с който той колва на флопа, не е статичен; т.е. той няма 

просто да колва даун с топ 10,5% от диапазона си за залог. Диапазонът, който той защитава на търна и ривъра, ще 

бъде съобразен с картите на търна и ривъра. И докато опонентът ни може да избере да стесни диапазона си до 10,5% 

                                                                 
20 Тъй като залог в позиция подновява рунда на залагането, няма смисъл да се залага за стойност, освен ако ръката 

не печели поне в половината от случаите, когато се колне. Ако тя по-често губи, отколкото печели, залог срещу чек 

ще струва пари и затова тя трябва просто да се чекне, за да гарантира шоудаун. Обаче, както ще бъде обсъдено по-

нататък, това не е съвсем вярно, когато сме извън позиция. 
21 Малко повече от половината от случаите, ако опонентът ни понякога ще блъф-рейзва. 
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от рейнджа му на флопа, нито той, нито самите ние знаем, какъв ще бъде този диапазон, докато не видим търн- и 

ривър-картите. 

Очакваният дял на ръцете, с които сме напред на флопа, също е важен. Например, да предположим, че имаме ръка, 

която е назад само с 10% спрямо ръцете от диапазона на опонента, с които той залага на флопа. Ако той, също така, 

има в диапазона си и много дроус с висок очакван дял, може би няма да е възможно да се рейзне за стойност на 

(този) флоп и да се направи залог на много от търн- и ривър-комбинации. Защото твърде много ръце от диапазона на 

опонента ще се подобрят, за да ни бият на ривъра, при което ние ще губим в повече от половината случаи, когато 

залогът ни на ривъра се колне. 

Това най-лесно се визуализира, като си представим един опонент, чийто диапазон за залог на флопа съдържа 10% 

нътс със 100% очакван дял и 20% комбота за дроус с 45% очакван дял. Когато рейзовете ни за стойност са бити на 

флопа, ние никога няма да победим до ривъра. В следствие на това, този опонент ще има възможност да ни 3-бетва 

на флопа с по-висока честота или да колва и да стига до ривъра с най-добрата ръка твърде често, за да направи 

ефективен рейз. 

И накрая, има и други случаи, когато рейзваме на флопа, дори ако знаем, че е малко вероятно да влезем ол-ин на 

ривъра. Това се случва, когато искаме да накараме много от ръцете от диапазона на опонента (за залог на флопа) да 

бъдат фолднати, преди да успеят да реализират очаквания си дял. Да накараме опонента си да фолдне много от 

ръцете, чийто очакван дял е между 20% и 25%, е много доходно и ще ни окуражи да рейзваме по-агресивно. 

И отново, както винаги, когато използваме модели, не отчитаме всяка променлива, и, когато създаваме диапазони, 

трябва да се правят корекции. Например, ще има моменти за стойностен рейз на флопа, когато сме бити от повече от 

10,5% от ръцете от диапазона на опонента за залог, но е важно да сме наясно с нашите констатации и да не ставаме 

безотговорни към нашите рейзове за стойност на флопа.  

Също така, забележете, че нашите констатации, изглежда, предполагат тесни диапазони за рейз, но това, в същност,  

напълно логично се свързва с това, което видяхме в предишния раздел. Когато съотношението блъф/стойност е 

приблизително 2:1, все още можем агресивно да рейзваме на флопа, дори ако броят на валю-рейзове изглежда малък. 

ОТЛОЖЕН РЕЙЗ НА СУХ БОРД  

Тъй като при кол диапазонът на опонента остава по-широк, отколкото при рейз, когато имаме силна ръка с близо 

100% очакван дял, ние, обикновено, ще искаме да колнем, ако сме изправени пред залог и сме в позиция, и да 

отложим нашия рейз за по-късна улица. Колът запазва всичките блъфове в диапазона на опонента и все още можем 

да сме ол-ин на шоудауна, рейзвайки търна или ривъра. Математиката зад тази констатация ще бъде дискутира по-

подробно по-нататък, но сега е важно да се запознаем с две концепции: 

1. Тъй като рейзът е много по-скъп от кола, опонентът ни ще фолдва голяма част от диапазона си за 
залог при рейз от наша страна. По този начин, когато рейзваме, той никога няма да получи шанса да 
реализира очаквания си дял на много от блъфовете си. 

2. Кол на залога на флопа и рейз на по-късна улица често изисква от опонента да вкарва повече пари в 
пота с диапазона му на ривъра, отколкото при рейз на флопа. 

Фактът, че кол вместо рейз на някои текстури на флопа дава по-голям среден размера на финален пот, изглежда 

нелогичен и често обърква играчите. Въпреки всичко, ако ръката ни има 100% очакван дял и се изправя пред залог на 

флопа, често ще имаме възможност да рейзнем на търна или ривъра и, чрез отлагане на рейза, ще очакваме да 

извлечем повече стойност от блъфовете на опонента. 
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Това е  причината рядко да искаме да рейзваме с най-силните си ръце на сухите бордове и вместо това ще се 

защитаваме само чрез кол. Блъфовете на опонента ни нямат голям очакван дял в такива ситуации и обикновено се 

изискват много подходящи карти, за да ни бият. Следователно, ние можем да колваме със силните си ръце на много 

сухи бордове и след това, или да рейзваме на всяка търн-карта, или да колваме отново и потенциално да рейзваме 

ривъра. 

Ето един пример. Опонентът ни отваря от МР и ние само колваме от бутона. Почти няма смисъл да рейзваме с която 

и да е ръка, която удря на флоп К♣8♠3♥. Не би трябвало да има каквито и да е ръце в диапазона ни, които са 

достатъчно силни за рейз, но и сме загрижени да позволим блъфовете на опонента ни да видят допълнителните карти. 

По-специално, достатъчно силни за валю-рейз ръце на този флоп са сетовете, и те са толкова силни, че ние можем с 

тях да колнем и спокойно да рейзнем всяка търн-карта. 

Когато колваме с целия си диапазон за защита, там ще бъдат включени и множество слаби ръце. Ако диапазонът ни 

за рейз не включва ръце, които се представят добре като блъф-рейзове, тогава би трябвало да колваме по-често. Това 

е така, защото, ако тези ръце не са включени в нашия колинг-рейндж, диапазонът ни на търна ще бъде твърде силен 

и блъфовете на опонента на флопа ще бъдат много доходоносни (за него).  

Ето един пример. На споменатия преди флоп К♣8♠3♥, ще бъде коректно да колваме с ръце, като Т♠9♠, които са рънър-

рънър флъш-дроу. След това, ако търнът ни дава фллъш-дроу, стрей-дроу и възможно чифт, ние отново можем да 

колнем и да се надяваме да се подобрим на ривъра и да спечелим голям пот. Но, ако опонентът чеква към нас на 

търна или ривъра, ръката ни почти винаги ще става ефективен блъф. 

Освен това, нашият опонент, който е извън позиция, често ще дабъл-барелва с неговите търн-флъш или стрейт-дроус 

и ще ни дава възможността да го рейзваме (с балансиран диапазон, който включва някои дроус). И когато това се 

случи, той ще се окаже в неприятна и непечеливша позиция. Нещо повече, ако той фолдва срещу наш рейз, очакваният 

дял на ръката му няма да бъде реализиран, а ако той колва, то възможността да блъфира, ако неговото дроу пропусне 

на ривъра, ще си отиде. И така, както вече знаем, позицията е мощно предимство и защитата само чрез кол на някои 

бордови текстури е несъмнено теоретически коректна. 

ОТЛОЖЕН РЕЙЗ НА „МОКЪР“ ФЛОП  

Често пъти ние не искаме да отлагаме рейзовете си със силни ръце, които могат да бъдат победени от блъфовете на 

опонента, когато много от търн-картите ще му дадат най-добрата ръка, и с някои, които все още не могат да ни накарат 

да изгубим действие. Следователно, когато блъфовете на опонента имат потенциала незабавно да ни бият на търна, 

тогава е най-добре да рейзнем на флопа с повечето от много силните ни ръце. 

Ето един пример. Да предположим, че опонентът ни отваря от междинна позиция и само ние колваме от бутона с 

J♣T♣. По всяка вероятност няма да искаме да слоуплейваме на борд J♥T♥5♣, тъй като ръката ни е достатъчно силна 

за рейз и все още е уязвима към блъфовете на опонента. И, ако ние просто колнем, един рейз на търна би бил 

неефективен при всяко асо, поп, дама, деветка, осмица или купа. Това означава, че ако в повечето случаи колваме 

залога на опонента на флопа, той, вероятно, ще може да види и търн- и ривър-картите и изцяло да реализира 

очаквания дял на блъфовете си. Тъй като това е толкова рисковано, един рейз вместо кол на флопа, обикновено, ще 

бъде превъзходно отиграване. 

Вариантите от предната точка се повтарят още веднъж. Трябва да помним не само дали може, или не може опонентът 

да ни победи, но и това, че той има възможността с рънър-рънър да направи най-добрата ръка. Например, ако 

слоуплейваме сет на флоп 8♥6♥2♣ и на търна идва купа, нашият сет вече не е достатъчно силен за рейз. Така, ако 

опонентът залага, ние можем само да колнем, давайки му възможността да ни бие (на ривъра) с ръка, като A♥J♣. 
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Въпреки това, ако слоуплейването на силна ръка на „мокър“ борд не е част от нашата стратегия, можем да се окажем 

особено уязвими към овърбетовете на търна. И така, когато дискутираме, дали да слоуплейваме силна ръка на такъв 

тип флоп, ще е добра идея да обърнем внимание на количество търн-карти, които ще подобрят ръцете от нашия 

диапазон. Ако повечето търн-карти вкарват в диапазона ни силни ръце, нашият опонент няма да е способен да 

овърбетва ефективно. 

Ето един пример. Ако флопът е Q♥T♣6♥ и ние колваме залога на опонента, почти всяка търн-карта подобрява някои 

ръце от нашия диапазон. Всяко асо, поп, вале или деветка ни дават възможност или за два чифта, или за стрейт, а 

дами и десетки ни дават трипсове и имат значителен ефект на премахване. Фактически, картите, които не подобряват 

съществено някои ръце от диапазона ни (на търна), са само шестица, петица, четворка, тройка и двойка от друга боя, 

което прави само 15 карти – по-малко от 1/3 от тестето. Следователно, тъй като някои ръце от нашия диапазон ще се 

подобрят при повечето търн-карти, слоуплеят на този борд става по-малко критичен. 

И накрая, помнете, че колкото е по-рискован слоуплеят на голяма ръка, толкова по-голяма трябва да бъде наградата. 

Това е, колът на бордове, където опонентът ни често ще овърбетва на следващите улици, често си заслужава риска. И 

въпреки, че понякога той ще побеждава с блъфовете си, които би трябвало да фолдне при наш рейз, ние също 

понякога ще му взимаме стака, когато той ще овърбетне с по-слаба ръка за стойност или блъф. 

ДА СЕ ИЗПРАВИМ ПРЕД 3-БЕТ НА ФЛОПА  

Понякога, „рейзнатият“ ни опонент ще избере да защити диапазона си за залог на флопа чрез 3-бет, вместо чрез кол. 

Той ще бъде склонен да го направи на онези текстури на борда, където неговите много силни ръце лесно могат да 

бъдат победени от нашите блъфове. Знаейки това, ако той никога не 3-бетва на флопа, ние твърде често ще 

реализираме очаквания дял на нашите блъф-рейзове на флопа. Независимо от това, нашият диапазон за рейз на 

флопа вече е достатъчно поляризиран, така че опонентът ни няма да може ефективно да ни 3-бетва на флопа с висока 

честота.  

На флопа, ако опонентът 3-бетва до 36bb, той рискува допълнителни 30bb, за да спечели 32bb. Това изисква блъфът 

му да успява с честота 48%, за да направи незабавен профит. 

(8 + 6 + 18)*Х – 30*(1 – Х) = 0; Х = 0,48 или 48% 

Тук, 8 – е първоначалният размер на пота, bb; 6 – е размерът на първия залог, bb; 18 – кол на 6bb плюс рейз с 12bb; 30 

– кол на 12bb плюс рейз с 18bb. 

Тъй като блъфовете на опонента трябва да успяват с честота 48% за незабавен профит, ние трябва да защитаваме поне 

52% от диапазона си за рейз на флопа. Също така, забележете, диапазонът на опонента за 3-бет на флопа ще бъде 

екстремално поляризиран, защото той рейзва срещу вече поляризиран диапазон. И тъй като неговия диапазон е 

толкова поляризиран, ние често ще се защитаваме чрез кол, използвайки позиционното си предимство на търна. 

Когато колнем, потът ще нарасне до 80bb и всеки играч ще има в стака си останалите 60bb. Колко често трябва да 

колваме пуша на опонента на търна, ще се определи от екуити, което очакваме да има най-слабият му теоретически 

коректен блъф.  Точно както беше в случая, когато колваме префлоп 5-бет-пуш, опонентът гарантирано ще реализира 

очаквания дял на блъфа си, след като той бъде колнат. Това изисква от нас да се защитаваме с по-широк диапазон, 

отколкото би трябвало иначе. 

Помислете за следното уравнение: 

80*Х – [60 – 200*(очакван дял на блъфа)]*(1 – Х) = 0 
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Където: 

Х е честотата, с която блъфовете на опонента трябва да успяват, за да покажат профит. 

Малко да разнищим това уравнение: 

80*Х -> 80bb е потът, Х е честотата на успеха, тогава 80*Х – печалбата от успешен блъф при наш фолд. 

60bb – риск на опонента при пуш; 

200bb – финалния пот при кол от наша страна; 200*(очакван дял на блъфа) – частта от пота, 

полагащата се за негов блъф (т.е. печелившата част) 

60 – 200*(очакван дял на блъфа) – реалната част на риска; 

1 – Х – неуспех на блъфа (т.е. кол от наша страна) 

Тази формула може да се използва за изчисляване на честотата на успеха на блъфовете на опонента, за да бъде пушът 

му печеливш. Ако се приеме, че блъфът му има 10% очакван дял (както е, например, при гътшот), получаваме, че Х = 

33%. 

80*Х – (60 – 200*0,1)*(1 – Х) = 0; 80Х – 40(1 – Х) = 0; или Х = 0,33, което прави 33% 

Следователно, блъфовете на опонента трябва да успяват с честота 33%, за да е печеливш пушът му с ръка, която има 

10% очакван дял, а това изисква от нас да колваме с 67% от диапазона ни на търна. И, ако той 3-бетва на флопа и 

залага на търна с ръка, която  има 10% очакван дял, ние трябва да защитаваме поне 35% от диапазона си за рейз на 

флопа: 

0,52*0,67 = 0,35 или 35% 

0,52 – частта от диапазона ни за рейз на флопа, която трябва да защитаваме при 3-бет от опонента (вижте по-
нагоре) 

0,67 – частта от диапазона ни на търна, с която колваме. 

Ако на флопа рейзваме с приблизително съотношение 2 блъфа на всеки 1 рейз за стойност, тогава поне 33% от 

рейзовете ни на флопа ще са рейзове за стойност или с всяко силно дроу. Тъй като ние трябва да стесним22 диапазона 

си за рейз на флопа след 3-бет от опонента до само 35%, тогава в този диапазон ще присъстват само много силни ръце. 

Забележете, че, когато опонентът 3-бетва на флопа, той премахва необходимостта да запазваме блъфовете си и прави 

оставащия диапазон много по-тесен. Ако той само колне нашия рейз на флопа, трябва да залагаме на търна и ривъра 

с висока честота, като залозите на ривъра трябва да имат балансиран диапазон, който включва блъфове. Обаче, в 

първоначалния ни модел, когато честотата на залагането ни на търна и ривъра беше 73%, ние приключвахме със 

стесняването на диапазона ни за рейз на флопа до 53% 

0,73*0,73 = 0,53 или 53% 

Въпреки, че ние не винаги ще залагаме на търна и на ривъра с честота 73%, след като рейзнем опонента си на флопа 

– неговият 3-бет на флопа ще ни позволи да стесним диапазона си още повече. Това често пъти е правилно – опонентът 

ни 3-бетва (на флопа), за да ни попречи да видим търн-картата с нашия диапазон за рейз/фолд, но това струва скъпо, 

тъй като диапазонът ни става много силен без блъфовете. 

                                                                 
22 Думата не е точна, но не може да се каже да „сплъстим“ (felt), а още по-точно – да сложим всичките си пари на 

масата (с този диапазон) – бел.прев. 
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Често срещания лийк, който имат мнозина играчи, е: те искат да рейзват на флопа само за стойност, ако ръката се 

играе добре спрямо диапазона на опонента за 3-бет на флопа. Това, разбира се, има смисъл, ако рейзваме на 

специфична текстура на флопа, където опонентът ще се защитава само чрез 3-бет или фолд. Но на повечето текстури 

той ще се защитава основно чрез кол. Помнете, нашият диапазон за рейз на флопа е поляризиран и чрез рейзването 

ние репрезентираме много силна или много слаба ръка (и понякога дроу). И ако опонентът ни 3-бетва за стойност 

срещу този диапазон, ръката му трябва да бъде извънредно силна, за да бие ръце от нашия диапазон за валю-рейз. 

Следователно, не трябва да се притесняваме, дали не рейзваме с ръка, която вече е победена от всичките 3-бетове 

за стойност на опонента ни. Това е подобно на начина, по който трябва да 3-бетваме агресивно срещу отварящ рейз 

от бутона, когато сме на блиндовете, с ръце, като асо-дама, асо-вале и десетки, дори ако тези ръце никога не са напред 

спрямо ръцете от стойностната част от диапазона на опонента за 4-бет. Нашите рейзове за стойност се представят 

добре, когато се колнат, и, ако опонентът ни ри-ри-рейзне, просто ще трябва да се занимаваме с това, когато то се 

случи. 

ЗАЩИТА ЧРЕЗ КОЛ И РЕЙЗ  

Вече разполагаме с всички необходими инструменти за добра игра в позиция, когато сме изправени пред залог на 

флопа. В края на книгата ще намерите множество примери с ръце, но сега просто ще обсъдим няколко въпроса, 

свързани със защита при залог на флопа, както ще видим и отговорите. 

Въпрос № 1: Колко широко трябва да се защитаваме, за да не може опонентът ни да залага печелившо с всеки 

две карти, когато е извън позиция? 

 Отговор: Първата стъпка в мисловния ни процес е да определим, доколко агресивно да се защитаваме, за да 

попречим на опонента да залага печелившо с всеки две карти. Това може да се направи бързо, наум за произволни 

размери на залога, но ще е по-удобно да работим с нормалните залози и да запаметим съответните честоти за защита. 

Трябва да се чувстваме комфортно, защитавайки се широко на флопове, където опонентът ни залага малко, и да 

фолдваме по-голяма част от диапазона си, когато той залага много. 

Въпрос №2: С кои ръце искаме да рейзваме за стойност? 

 Отговор: Първо, трябва да преценим, дали ръката ни е достатъчно силна за валю-рейз, и по-късно да добавим 

достатъчно блъфове, така че диапазонът ни да е разумно балансиран. Обикновено е по-лесно първо да преценим, с 

какви ръце ще рейзваме за стойност, и след това ще добавим правилното количество блъфове. Обаче, на някои 

рискови текстури може да е по-добре да тръгнем отзад напред и първо да видим, кои ръце са подходящи за блъф-

рейз, и след това да балансираме диапазона си с рейзове за стойност. 

Въпрос №3: Колко блъф-рейзове са ми нужни, за да бъде диапазонът ми балансиран? 

 Отговор: В общия случай, добра отправна точка е да се приеме следното: два блъф-рейза за всеки рейз за 

стойност на флопа. Това обикновено ще ни доближава до правилното съотношение и след това можем да адаптираме 

честотата според това, което мислим за очаквания дял на стойностните ни ръце и блъфове. Ако според нас блъф-

рейзовете ни имат очакван дял, значително по-висок от 20%, честотата на блъфирането трябва да бъде малко повече. 

По същия начин, ако мислим, че блъф-рейзовете ни имат очакван дял, по-малък от 20%, тогава ще блъфираме по-

рядко. Подобна логика се прилага и за рейзове със стойностни ръце. 

Освен това, ще е коректно да блъф-рейзваме на флопа приблизително две ръце на всяка една силна ръка, която 

рейзваме за стойност. Запомнете, че подсигуряване на балансирано съотношение стойност/блъф-рейзове е много по-
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важно, отколкото убеждение, че сме добавили достатъчно блъфове, за да отчетем дроус – по-малко дроус няма 

драстично да повлияят върху количеството блъфове, които е необходимо да имаме в диапазона си за рейз.  

Въпрос №4: Колко ръце е нужно да колваме, за да направим теоретически оптимално играещ опонент неспособен 

да прави продължаващ залог по-често или по-рядко от оптималното? 

 Отговор: Това, може би, е най-трудната стъпка, тъй като трябва да сме убедени, че колваме с правилен брой 

ръце и не фолдваме или твърде много, или твърде малко. Ако текстурата на борда не уцелва нашия диапазон, както 

и диапазона на опонента, например флоп Т♣6♠2♥, тогава трябва да сме сигурни, че колваме достатъчно агресивно, 

въпреки отсъствието на силни ръце. Това е така, защото, ако колваме по-рядко, ще позволим на опонента си да залага 

безразборно, тъй като блъфовете му ще бъдат много печеливши. 

И обратно, ако флопът удря добре и двата диапазона, например флоп, като Q♥T♥8♠, тогава трябва да сме сигурни, че 

не колваме с много оптимистични ръце. Това е, ако диапазонът ни за кол е твърде широк, опонентът няма да блъфира 

с много ръце (на флопа) и неговите залози за стойност ще бъдат твърде ефективни. Така, в този случай, ние ще искаме 

да защитаваме между 65% и 70% от диапазона си на флопа, когато сме изправени пред залог с размер 75% от пота и 

сме в позиция (тъй като диапазонът ни е силен, а позицията е ценна), но точната честота ще зависи от текстурата на 

борда.  

ПРИМЕРИ ЗА БАЛАНСИРАНЕ НА ДИАПАЗОНА ЗА ЗАЩИТА НА ФЛОПА  

Да предположим, че ние флат-колваме отварящия рейз от МР и сме на бутона, с диапазон от таблицата с ръцете (JJ-

33, AKo-AQo, AQs-ATs, KQs-KTs, JTs-J9s, T9s, 98s, 87s, 76s, 65s, 54s) и флопът е К♦9♠7♠. С премахване на карти общият ни 

диапазон е както следва: 

 

На флоп К♦9♠7♠. ще се защитаваме по следния начин: 

 Общ брой комбота е 125 

 Необходимата за защита част: 60% или 125*0,6 = 75 комбота 

 Рейзове за стойност: сетове и гътшоти + флъшфроус – 99(3); 77(3); Q♠J♠; Q♠T♠; J♠T♠ - общо 9 комбота 

 Блъф-рейзове: A♠Qx(3); QTs(3); 87s(3); 76s(3); 6♦5♦; A♦T♦ – общо 14 комбота. 
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 Ще колваме: АКо (9); KQs(3), KJs(3), KTs(3), JJ-TT (12),A♠Q♠, A♠J♠, A♠T♠, 6♠5♠, 5♠4♠, JTs(3), J9s(3) T9s(3), 98s(3), 

A♦Q♦, A♦J♦, QJs(3) – общо 52 комбота. 

Това е основен пример за това, как да балансираме диапазона за защита на флопа. Няма да слоуплейваме сетове, и 

тъй като диапазонът ни за кол включва всичките комбинации на АК и има много търна карти, които могат да подобрят 

някои от изброените ръце, на опонента ни ще му бъде трудно да ни овърбетва ефективно (на търна). Освен това, тъй 

като сетовете са толкова силни ръце за стойностен залог и сме в позиция, ще можем спокойно да блъф-рейзваме с 

две комбинации ръце на всеки един сет. 

Забележете, колко агресивно ще рейзваме на този флоп, въпреки, че тук не е включена нито една комбинация АК. И 

така, имаме 23 комбинации за рейз на флопа, което прави 18,4% от общото количество играните ръце (23/125 = 0,184). 

След като рейзваме с 23 комбота, останалите 52 комбота от диапазона за защита ще използваме за кол, и това ще е 

доста лесно. Нещо повече, трябва да блъфираме с ръце, като гътшот (и бекдор) А♦Т♦, който може да се подобри и да 

бие ръцете от силния диапазон за кол на опонента. Плюс, това е добра стратегия – да колваме с топ-пеър и средни 

чифтове, които вероятно са най-добрите ръце на флопа, но рядко се подобряват и бият много силни ръце на ривъра. 

И най-накрая, сега става очевидно, колко е неефективно безразборното залагане на флопа срещу оптимален опонент. 

Освен това, ако разберем, че опонентът залага на флопа безразборно, можем да започнем да го експлоатираме, 

разширявайки диапазона си за защита, и да рейзваме за стойност с АК, както и да добавим някои допълнителни блъф-

рейзове. Вярно е, че някой може да бъде печеливш играч, ако прави безразборни продължаващи залози срещу слаби 

играчи, но срещу силни играчи, които знаят как да балансират диапазоните си защита срещу агресивни залози, тази 

стратегия ще е доста слаба. 

ОБОБЩЕНИЕ  

Въпреки, че има хиляди възможни флопове, ние можем да конструираме балансирани диапазони, когато сме в 

позиция на базата на някои основни правила. Бързината и прецизността ще се подобрят с натрупването на опит. На 

даден момент трябва да ни е ясно, какво да предприемем на повечето текстури, ако сме в позиция. Процесът на 

рейзване със силни, но все пак уязвими ръце, и с блъфове, които запазват очаквания си дял, се случва на всяка улица. 

С балансирани диапазони за агресивен рейз в позиция ще караме опонентите си постоянно да пуфтят, тъй като няма 

да им оставяме никакви опции. 

1. На текстури, където опонентът ни не би трябвало да е способен да залага печелившо с всеки две карти, 
обикновено, трябва да се защитаваме срещу залог на флопа с честота около 60% - 70%. Това все още ще го 
подтиква да блъфира с правилните типове ръце, но и ще ограничи количеството на стойностните му ръце, с 
които той ще залага. Но точният процент, необходим за защита срещу залог на флопа, не може да се 
пресметне и ще зависи от това, колко често рейзваме и колваме, както и от текстурата на борда. 

2. Когато колваме залога на флопа, позволяваме на опонента да види търна с целия си диапазон за залог, обаче, 
когато рейзваме, ние го принуждаваме да фолдне по-голямата част от блъфовете му. Тъй като блъфовете на 
опонента могат да се подобрят на търна, за да бият ръцете от нашия диапазон за кол, възниква необходимост 
да се защитаваме с допълнителни комбинации ръце, при условие, че се защитаваме чрез кол, а не чрез рейз. 

3. В нашия модел с перфектно поляризиран диапазон за рейз на флопа, подходящата честота на залагане и на 
търна, и на ривъра е 73%, за да накараме опонента си да няма интерес да колва нашия рейз на флопа. Освен 
това, 73% от залозите ни на ривъра трябва да бъдат залози за стойност. Това означава, че 39% от нашите 
рейзове на флопа трябва да бъдат за стойност. 

4. Следващият ни модел предполагаше, че обикновено искаме да правим на флопа 2 блъф-рейза на всеки 1 
рейз за стойност, когато тези рейзове имат съответно 20% (блъф) и 80% (стойност) очакван дял. 

5. Опонентът ни обикновено е принуден да стесни диапазона си за залог на флопа до поне 20%. Ако той играе 
по-широко (над 20%), за нас ще бъде доходно да блъфираме безразсъдно. 
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6. Когато опонентът 3-бетва на флопа, той премахва възможността евтино да видим търн- и ривър-картите с 
нашите блъф-рейзове. Но, правейки това, диапазонът ни, с който ще сложим парите на масата на ривъра, ще 
бъде по-силен без никакви блъфове. 

7. Нашият колинг-рейндж трябва да бъде конструиран така, че някои ръце да се подобряват при огромно 
количество търн-карти. Това ще попречи на опонента безразборно да овърбетва на търна. 

8. Обикновено, искаме да отложим рейза до най-последната възможна улица (с много силни ръце на сухи 
бордове). Това запазва диапазона на опонента широк, а ние извличаме допълнителна стойност от блъфовете 
му. Докато това работи добре на сухите бордове, нещата са съвсем различни на мокрите бордове – тук е най-
добре да се рейзне на флопа (силна ръка – мокър борд), тъй като е рисковано да позволим на опонента да 
види търна-картата с блъфовете си. 

9. Безразборното залагане на флопа извън позиция е неефективно срещу добри играчи. Оптималните 
диапазони за защита обикновено са способни да се защитават с широк рейндж на флопа, който, все пак, е 
силно стеснен и балансиран на ривъра. 

ЧАСТ V: ЗАЛОГ ИЛИ ЧЕК В ПОЗИЦИЯ  

ВЪВЕДЕНИЕ  

Този раздел е особено важен, защото много често се изправяме пред чек, когато сме в позиция, и въвежданите сега 

концепции ще се прилагат и на търна, и на ривъра. Нещо повече, в тази ситуация, поради силата на позицията и факта, 

че диапазонът на опонента за чек на флопа често е слаб, обикновено, лийковете се идентифицират трудно, тъй като, 

вероятно, ще печелим пари, дори играта ни да е слаба. Обаче, целта не е просто да спечелим пари, а да 

максимизираме печалбите си, следвайки линия с най-голямата очаквана стойност за всяка ръка от нашия диапазон. 

И постигането на тази цел може да се извърши по най-добрия начин чрез формиране на стабилно фундаментално 

разбиране на математиката и теорията, които са неразделна част от тази ситуация. 

В Част IV: „Да се изправим пред залог на флопа, когато сме в позиция“ ние анализирахме, как да се защитим срещу 

залог, когато сме в позиция. Тъй като обикновено не искаме да позволим на опонента да залага печелившо с всеки 

две карти, можахме да оценим, колко широк трябва да бъде диапазонът ни за защита срещу залог на флопа. Но, ако 

опонентът ни чеква и диапазонът му за чек е по-слаб от диапазона за залог, ние все още нямаме ясна отправна точка 

за действията си. 

Но това не е проблем, тъй като отново могат да се използват същите методологии, описани в Част 4. По-конкретно, 

ще приложим подобна идея за създаване на балансиран диапазон за залагане, при който за опонента ни почти няма 

да има разлика дали да колва, или да фолдва с маргиналните си ръце. А залагайки с балансиран диапазон, който 

може да се подобри при много от търн-картите, често ще караме опонента си да колва с губещата ръка, или – да 

фолдва печелившата. Освен това, разбирайки, по какъв начин един залог или чек на флопа определя диапазона на 

опонента на търна, със сигурност ще знаем, че залагаме или чекваме на флопа с правилните ръце. 

ОТНОШЕНИЕ ВАЛЮ -БЕТ/БЛЪФ ЗА ТРИ УЛИЦИ СТОЙНОСТ  

Припомнете си, че играч с поляризиран диапазон е способен да блъфира с много повече комбинации ръце на флопа, 

отколкото на ривъра, ако залогът му е с размера на пота. Това е така, защото на всяка улица се залага с един и същ 

брой стойностни ръце, но на ривъра основната част от диапазона ни за залог трябва да бъдат стойностни ръце, за да 

остане опонентът ни незаинтересован да колва. Ще използваме същия подход и тук и ще направим почти същите 

предположения с единствената разлика в размера на залога, който няма да е с размера на пота, а ще е такъв, който 

най-често се използва. 

По-конкретно, мнозина играчи обикновено залагат около 75% от размера на пота, ако мислят, че опонентът им или 

може да е силен, или може би планира да направи чек-рейз. Една от причините за това е, че добрите играчи по 



Част V: Залог или чек в позиция   
Отношение валю-бет/блъф за три улици стойност 

 

приложения на No limit Hold’em 

Приложения на No limit Hold’em 72 

принцип не започват да овърбетват, ако са уверени, че много рядко могат да бъдат бити, и това, обикновено, не се 

случва преди ривъра, когато опонентът вече е колнал два пъти. 

Нека да започнем с оценяването на частта от залозите ни на флопа, която трябва бъде за стойност, при условие, че 

планираме да залагаме 75% от пота на всяка улица с перфектно поляризиран диапазон. Така, при залагане с такъв 

размер на ривъра, опонентът ни ще рискува 0,75Р, за да спечели 1,75Р. Това изисква 70% от залозите ни на ривъра да 

са залози за стойност: 

1,75*(1 – Х) – 0,75*Х = 0; Х = 0,70 или 70% 

Въпреки, че е лесно да открием, каква част от залозите ни на РИВЪРА при размер на залога 75% от пота трябва да 

бъде за стойност, ние трябва да се върнем назад, за да разберем, какъв процент от залозите ни на ФЛОПА трябва да 

бъдат стойностни залози. 

Следващата стъпка е да отбележим, че, ако на търна залагаме 75% от пота, опонентът ни отново ще рискува 0,75Р, за 

да спечели 1,75Р. И точно както го дискутирахме преди, ако нашият диапазон за залог на търна е перфектно 

поляризиран, това ще изисква от нас да залагаме на ривъра с балансиран диапазон с честота 70%, за да оставим 

опонента незаинтересован да колва на търна. И отново, всеки път, когато залагаме на ривъра с балансиран диапазон, 

опонентът ни вече губи (тъй като и кол, и фолд имат очаквана стойност 0). Но всеки път, когато чекнем, той винаги ще 

печели, тъй като ние никога не бихме чекнали със силна ръка. 

Същият този процес се случва и на флопа. Ако ние залагаме 75% от пота, след това на търна трябва да залагаме с 

честота 70%. 

С други думи, според посочените условия, 70% от залозите ни на ривъра трябва да бъдат за стойност, ривърът трябва 

да се залага с честота 70%, след като заложихме на търна. И на търна трябва да се залага с честота 70%, след като 

заложихме на флопа. Умножаването на тези честоти показва, че 34,3% от залозите ни на флопа трябва да бъдат залози 

за стойност: 

(Честота на търн-бет)*(Честота на ривър-бет)*(% валю-бет на ривъра) = 0,7*0,7*0,7 = (0,7)3 = 0,343 

или 34,3%. 

И отново, не сме направили нищо по-различно от преди, само че сега залозите ни са по-малки от размера на пота. 

Нещо повече, тъй като залагаме по-малко от преди, малко повече от залозите ни на всяка улица трябва да бъдат за 

стойност, защото опонентът ни получава по-добра цена на кола. 

Хайде да разгледаме друг пример, където ще разберем, каква част от залозите ни на флопа трябва да бъде за стойност. 

Само че сега нека предположим, че си позволяваме да овърбетнем на ривъра останалите 1,5Р. Помнете, въпреки, че 

това ще бъде дискутирано по-подробно в следващите глави, овърбетовете се случват най-често на ривъра, защото, 

ако опонентът колва два пъти, малко е вероятно той да е силен. С други думи, залагането с 1,5Р на ривъра, след като 

се направят два по-малки залога, често е теоретически оптимално, защото това действие не се случва преди ривъра, 

който спокойно можем да овърбетнем. 

И отново ще започнем от ривъра и ще се придвижваме назад (към флопа). При залог на ривъра с размер 1,5Р, 

опонентът ще рискува 1,5Р, за да спечели 2,5Р. Следователно, тъй като нашият залог сега е по-голям и опонентът 

получава по-лоши шансове за кол, ние можем да блъфираме повече и само 62,5% от залозите ни на ривъра трябва да 

бъдат за стойност. 

2,5*(1 – Х) – 1,5Х = 0; Х = 0,625 или 62,5% 
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Сега, тъй като на търна все още залагаме 0,75Р, опонентът рискува 0,75Р, за да спечели 1,75Р. И просто, както в 

предишния пример, това изисква от нас да залагаме на ривъра с балансиран диапазон с честота 70%, за да бъде 

опонентът незаинтересован да колва залога ни на търна. По същия начин, залогът ни на флопа отново е 0,75Р и това 

изисква да залагаме на търна с балансиран диапазон с честота 70%. 

Хайде да определим, какъв процент от залозите на флопа трябва да бъде за стойност, ако залагаме с перфектно 

поляризиран диапазон и си позволяваме да овърбетнем ривъра, както бяхме го описали: 

(Честота на търн-бет)*(Честота на ривър-бет)*(% стойностни залози на ривъра) = 0,70*0,70*0,625 = 

0,306 

Забележете, ние все още използваме същата методология, както преди, когато залагахме 0,75Р на всяка улица. Това 

е, върнахме се назад от ривъра, за да определим, какъв процент от залозите ни на флопа трябва да бъдат залози за 

стойност. Разликата е само в това, че, тъй като сега овърбетваме на ривъра, стойностните ни залози на ривъра могат 

да бъдат по-малко, тъй като опонентът получава по-лоши шансове за кол. 

Връщайки се мислено към примера от Част 4, в който рейзвахме на флопа, ние трябва да залагаме за стойност на 

търна и ривъра с 39% от диапазона ни за рейз на флопа, ако опонентът ни печели, когато чекнем. За разлика то това, 

само 34,3% или 30,6% от залозите ни на флопа трябва да бъдат стойностни на търна и ривъра, както е показано в 

предните два примера. С други думи, можем да си позволим да блъфираме с повече комбинации ръце за всяка силна 

ръка, когато залагаме за стойност на флопа, в сравнение със ситуацията, в която рейзваме на флопа. Това има смисъл, 

защото дълбочината на стака е по-ефективна, когато залагаме, вместо рейзваме, и по-големи в сравнение с пота 

залози ни позволяват да блъфираме повече. Иначе казано, когато залозите са по-големи, опонентът получава по-лоша 

цена за кол, а това означава, че по-голямата част от диапазона ни за залог могат да бъдат блъфове, за да остане 

опонентът ни незаинтересован да колва с неговите блъф-кетчъри.  

Повечето, ако не и всички, правила, които се прилагат при рейзове в позиция, би трябвало да се прилагат и при залог 

в позиция. Например, можем да блъфираме по-агресивно, ако можем да чекнем отзад с блъфове, които се 

подобряват до маргинални ръце и могат да спечелят при шоудаун. И обратно, ако направим на търна или ривъра най-

добрата ръка, но опонентът ни може да блъфира и да ни накара да я фолднем, то тогава трябва да блъфираме по-

малко. 

По същия начин е важно да се има предвид, колко е лесно за всеки играч да осъзнае очаквания дял на слабите си 

ръце. Отново сме в позиция, а позицията е ценна, и това обстоятелство ни позволява да блъфираме агресивно на 

множество различни текстури на бордове. 

Нека сега оценим, колко често трябва да залагаме за стойност на флопа, когато залозите ни за стойност и блъфовете 

ни имат съответно 80% и 20% очакван дял. Ако и на търна, и на ривъра трябва да залагаме за стойност с 34,3% от 

диапазона си за залог на флопа (както беше в случая, когато залагахме 75% от пота), тогава 23,9% от залозите ни на 

флопа трябва да бъдат за стойност, ако с печелившата ръка винаги се залага на търна и ривъра. 

0,8*Х + 0,2*(1 – Х) = 0,343; Х = 0,239 или 23,9% 

Тук: 

Х – е частта от диапазона на флопа, с която се залага за стойност на флопа; 0,8*Х – очакван дял на стойностната част 

от диапазона ни за залог за стойност на флопа; 0,2(1 – Х) – очаквания дял на частта с блъфовете. 
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По същия начин, ако можем да овърбетваме на ривъра, тогава трябва да залагаме на търна и ривъра за стойност с 

30,6% от диапазона си за залог на флопа, следователно, само 17,7% от залозите ни на флопа трябва да бъдат залози 

за стойност, при условие, че печелившата ръка винаги се залага на търна и ривъра. 

0,8*Х + 0,2*(1 – Х) = 0,306; Х = 0,177 или 17,7%. 

Има смисъл интуитивно да се мисли, че можем да блъфираме на флопа агресивно в позиция, но наличие на 4 блъфа 

за всеки залог за стойност (17,7% -> 4,6:1) на флопа изглежда прекалено и нелогично. Това е така поради факта, че на 

практика ние няма да можем винаги да залагаме и на трите улици, в случай, че имаме печеливша ръка, и определено 

няма да можем да овърбетваме на ривъра с всичките си печеливши ръце. Това води до следващото правило: 

При залог на флопа в позиция ще искаме да имаме 2,5 – 3 блъфа за всеки стойностен залог с 

много силна ръка. 

Отново трябва да се отбележи, че вероятно това отношение блъф/стойност е много по-високо, отколкото повечето 

играчи биха очаквали, подобно на предния раздел, където научихме, че на флопа можем да блъф-рейзваме по-

агресивно, отколкото някой би могъл да предположи. 

ОТНОШЕНИЕ ВАЛЮ -БЕТ/БЛЪФ ЗА ПО -МАЛКО ОТ 3 УЛИЦИ СТОЙНОСТ  

Другата опция на флопа е да заложим с намерението да залагаме за стойност само на две улици, вместо на всичките 

три. Това е една полезна линия. Тя запазва пота по-малък, а диапазона на опонента – по-широк. Така с по-слабите 

ръце може да се залага за стойност. 

И отново, да започнем с прост пример и да приемем, че залагаме 75% от размера на пота на флопа и търна, а на 

ривъра не можем да залагаме. Нещо повече, нека приемем, че блъфовете ни никога не се подобряват, а стойностните 

ни ръце не могат да бъдат победени. Ще работим отново отзад напред, за да видим, какъв процент от залозите ни на 

флопа трябва да бъдат залози за стойност. 

Тук, последната улица, на която можем да залагаме, е търнът. Ако на търна залагаме с размер 75% от пота, то 

опонентът ни ще рискува 0,75Р, за да спечели 1,75Р. И както видяхме в предния раздел, това изисква опонентът ни да 

печели с честота 30%, за да бъде колът му печеливш. 

По същия начин, ако на флопа залагаме 75% от размера на пота, опонентът ни отново рискува 0,75Р, за да спечели 

1,75Р. Тъй като той винаги ефективно губи, когато ние залагаме на търна с балансиран диапазон, и ефективно печели, 

когато чекнем, това изисква от нас да залагаме на търна с честота 70%, за да остане опонентът ни незаинтересован да 

колва на флопа. 

За да разберем, каква част от диапазона ни на флопа трябва да са залози за стойност, можем да умножим честотата 

на залагане на търна по стойностната част от залозите ни на търна. Когато го направим, ще видим, че 49% от залозите 

ни на флопа трябва да бъдат залози за стойност при горепосочените условия. 

(Честота на залагане на търна)*(% стойностни залози на търна) = 0,7*0,7 = 0,49 или 49% 

Не би трябвало да ни изненадва фактът, че, тъй като се използват по-малко рундове за залагане, на флопа се изисква 

по-високо отношение стойност/блъф. Това е така, защото имаме с една улица по-малко, за да позволим на някой от 

предишните ни блъфове да се чек-фолдне, продължавайки да залагаме с всичките си стойностни ръце. С други думи, 

когато ръцете за стойностен залог на флопа не са особено силни, от решаващо значение е да имаме по-малко блъфове 

в диапазона си. И това води до следващото правило: 
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Когато планираме да залагаме за стойност само на две улици, добра идея е на флопа 

да имаме по един стойностен залог на всеки блъф. 

Въпреки всичко, залагането на флопа в позиция с намерение за залог на търна и чек на ривъра е извънредно често 

срещана и полезна линия. При използване на тази стратегия, когато все още се очакват допълнителни карти, нашия 

опонент няма да може евтино да реализира очаквания дял на слабите си и маргинални ръце. Освен това, имайки 

предимството на позицията, щом показваме слабост, чеквайки на ривъра, ръката незабавно стига до шоудаун и 

опонентът ни няма да получи шанса да обърне ръката ни в блъф-кетчър след като чекнем. 

Ето един пример. Отваряме от бутона с 9♣9♠, големия блинд колва и флопът е Т♥8♥4♣. Това е страхотна ситуация за 

залог на флопа с намерението да залагаме на повечето търн-карти и да чекваме ривъра. Залагането на флопа и търна, 

вероятно, ще бъде ефективно, тъй  като ще вземем стойност, ако опонентът ни има чифт осмици, както и ще го 

накараме да фолдне някои ръце, като овъркарти, които биха могли да ни победят. Все пак, залог на ривъра, вероятно, 

ще е губещо отиграване. Опонентът ни често ще фолдва осмиците си и ще колва или рейзва с чифт десетки или по-

добро. 

Другата опция е да заложим на флопа за стойност с намерението да чекнем и търна, и ривъра и да се надяваме да 

спечелим на шоудаун. Когато имаме готова, но уязвима ръка, можем да накараме да се фолднат ръце с висок очакван 

дял – на флопа ръце с две овъркарти често имат около 28% очакван дял спрямо ниските чифтове. Освен това, можем 

да вземем една улица стойност от по-слаби ръце. 

Ето и един друг пример. Да предположим, че ние отваряме от бутона с 4♦4♣ и флопът е 8♥5♣3♦. В тази ситуация почти 

всяка ръка с две овъркарти от диапазона на опонента има поне 24% очакван дял, и е много полезно да накараме 

опонента да фолдне ръце с толкова висок очакван дял. Освен това, залогът ни на флопа може да вземе стойност от 

по-слаби ръце, които се чек-колват, какъвто е случаят, когато опонентът ни чек-колва с АТs или К3s и е също доволен 

да ги чекне даун. 

За разлика от случая, когато залагаме на флопа и търна и чекваме ривъра, залогът за стойност само на флопа дава на 

опонента възможността да заложи на ривъра със съзнанието, че е малко вероятно да имаме силна ръка. И когато той 

го направи, повечето от ръцете от диапазона ни в най-добрия случай ще бъдат блъф-кетчъри, тъй като е малко 

вероятно да чекнем отзад на търна със силна ръка. Тази линия все пак е използваема, но тя, обаче, води до взимане 

на по-трудни решения на по-късните улици, по сравнение с другите възможни линии. 

С други думи, тъй като залогът за стойност само на флопа дава на опонента възможността да блъфира на ривъра, 

както и евтино да види следващата карта, тази ситуация не е добър модел. Въпреки това, вместо да се тревожите за 

честота или съотношение на тази линия, просто разберете, дали това може да има смисъл, когато имаме готова, но 

уязвима ръка, която  иска да накара да се фолднат ръце с висок очакван дял. 

Но, както ще бъде обяснено по-подробно в следващите глави, често е полезно да залагаме на флопа с намерението 

да чекнем търна и да заложим на ривъра, ако опонентът чекне. Тази линия работи особено добре, когато даването 

на безплатни карти на флопа е рисковано, но и ръката ни не е толкова силна, че да можем спокойно да заложим 

другата улица, ако опонентът ни покаже допълнителна слабост. Нещо повече, тази линия дава на опонента ни ясна 

възможност да блъфира на ривъра, след като чекнем на търна, което често довежда до извличане на повече стойност 

от най-слабите му ръце. 

ИЗИСКВАНА СИЛА НА РЪКА ЗА СТОЙНОСТЕН ЗАЛОГ НА ФЛОПА  

Когато опонентът чеква към нас на флопа, той има относително слаб диапазон (диапазонът му за залог, разбира се, е 

по-силен), както и липса на предимство, намирайки се извън позиция. Заради това на повечето текстури той няма да 
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иска да защитава 60% и повече от диапазона си за чек на флопа, когато се изправи пред залог с размер 0,75Р. С други 

думи, за опонента ни е по-добре на флопа да чек-фолдва, когато потът е малък, отколкото да колва даун със слабите 

си начални ръце. Доколко агресивно трябва да защитава чековете си, ще зависи както от силата на всеки играч, така 

и от ценността на позицията при дадена текстура на борда. 

В Част VI: „Игра на флопа извън позиция“ ще анализираме, доколко агресивно трябва да защитава чековете си на 

флопа играч, който се намира извън позиция. Засега ще започнем с прост пример и ще предположим, че на флопа 

опонентът ни се защитава срещу залог с размер 75% от пота чрез чек-кол с честота 50%. Допълнително, ще приемем, 

че след като чек-колне флопа, той достатъчно агресивно ще чек-колва и търна и ривъра, за да ни попречи да залагаме 

печелившо с всеки две карти. И отново, има смисъл той да фолдва по-често на флопа, където потът е по-малък, 

отколкото на търна или ривъра. 

Както обикновено, ще тръгнем отзад, за да преценим, с какъв процент от диапазона си за чек на флопа, опонентът ще 

колва даун, когато се изправя пред залог на всяка улица. Ако ние залагаме 75% от пота на ривъра, ще рискуваме 0,75Р, 

за да спечелим 1Р, а нашия опонент ще трябва да колва с честота 57,1%, за да нямаме интерес да блъфираме с каквото 

и да е. 

1*(1 – Х) – 0,75*Х = 0; Х = 0,571 или 57,1% 

И така, тъй като опонентът няма да ни позволи ефективно да блъфираме на ривъра с всеки две карти, той трябва да 

чек-колва с честота 57,1%. Да продължим работата си по същия начин и да отбележим, че ако ние залагаме на търна 

75% от пота, отново ще рискуваме 0,75Р, за да спечелим 1Р, а опонентът ни отново трябва да защитава 57,1% от 

диапазона си за чек. Накрая, трябва да погледнем, колко често той ще се защитава срещу залог на флопа, и, както 

вече обсъдихме, вероятно на флопа той ще фолдва малко по-често, така че ще приемем, че той ще се защитава с 

честота 50%. 

Следователно, ако нашият опонент чек-колва на търна с честота 57,1% и на флопа – с честота 50%, то тези честоти 

могат да бъдат умножени, за да установим, че неговият диапазон за чек ще колва даун чак до ривъра с честота 16,3%, 

ако е изправен пред залог и на трите улици. 

(Честота за чек-кол на флопа)*(Честота за чек-кол на търна)*(Честота за чек-кол на ривъра) = 

0,5*0,571*0,571 = 0,163 или 16,3% 

Тъй като опонентът приключва с кол-даун само с малка част от диапазона си за чек, ако е изправен пред залог и на 

трите улици, стеснения му диапазон е вероятно по-слаб, отколкото изглежда на пръв поглед. Това е така, защото, ако 

на флопа с повечето от силните си ръце той залага, то първоначалния му диапазон за чек ще бъде доста слаб. 

Следователно, по-голямата част от диапазона на опонента за чек-кол ще се състои от блъф кетчъри. И накрая, той 

може да реши да колва на търна по-често от 57,1%, тъй като нашите блъфове могат да се подобрят на ривъра, и ако 

той го направи, стесненият му диапазон ще бъде дори още по-слаб. 

По същия начин, ако се придържаме към предните предположения и планираме да залагаме само на флопа и търна, 

тогава опонентът ни ще стига до шоудаун с 28,6% от диапазона си за чек на флопа. 

(Честота за чек-кол на флопа)*(Честота за чек-кол на търна) = 0,5*0,571 = 0,2855 или 28,5% 

Въпреки, че тези честоти са приближения и ще се променят в зависимост от структурата на борда (и ще стане много 

по-сложно, тъй като опонентът може да чек-рейзне), все пак е полезно да се помнят, когато се опитваме да оценим, 
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колко силна трябва да бъде една ръка, за да се заложи за стойност. (Помнете, че не трябва да залагаме за стойност 

на ривъра, когато сме в позиция, освен ако не печелим в повече от половината случаи, когато ни колнат). 

Ето един пример. Отваряме от бутона, големия блинд колва и флопът е К♥7♣5♠. На този борд големия блинд флопва 

топ-пеър или по-добро в около 20% от случаите, както и някакъв слаб чифт в още 15% от случаите. Тъй като, вероятно, 

той ще чеква с по-голямата част от диапазона си на този флоп и ще се защитава чрез чек-кол, ние бързо можем да 

видим, че маргиналните ни топ-пеъри, като К♦8♥, не са достатъчно силни за валю-бет и на трите улици. По-специално, 

въпреки, че нашият опонент може да колва и трите залога с ръка, като К6s, през по-голямата част от времето ние ще 

губим, когато залогът ни на ривъра се колне, както и понякога ще сме изправени пред чек-рейз. Следователно, освен 

ако ръката ни не се подобри, на такава текстура с ръка К♦8♥ трябва да залагаме за стойност максимум на две улици. 

Обаче, когато залагаме за стойност само на две улици, не е необходимо да залагаме на едни и същи улици. Например, 

понякога можем да заложим търна и ривъра, а друг път – флопа и ривъра. 

По същия начин, ако ръката ни е 6♦6♣ на същия флоп К♥7♣5♠, бързо ще видим, че тази ръка не е достатъчно силна за 

стойностен залог дори на две улици. Това е така, защото залагането на два пъти кара опонента ни да защитава около 

28,3% от диапазона си за чек на флопа, а шестиците ще губят почти от всяка ръка от този диапазон. Така че, когато 

няма ясен отговор, вероятно двете най-добри линии с шестиците са или чек бихайнд на флопа, или залог на флопа и 

чек-бихайнд на повечето търн карти. 

Като цяло, задачи, като тези, се анализират най-добре със софтуер. Много програми могат лесно да пресметнат, колко 

често даден диапазон ще има определени ръце на определена текстура, и това прави анализа на пост-флоп играта 

много по-бърз, отколкото ръчното преброяване на комбинации ръце. 

И накрая, въпреки, че влиянието на потенциален чек-рейз ще се обсъжда по-подробно в този и следващите раздели, 

ние трябва да започнем с анализирането на важността му сега. Нека отново погледнем към един прост пример и да 

приемем, че опонентът решава да защитава 50% от неговия диапазон за чек на флопа, но сега, вместо просто да чек-

колва с честота 50%, неговата стратегия ще е чек-кол с честота 40% и чек-рейз с честота 10%. 

Първото нещо, което трябва да отбележим, е, че голяма част от нашия диапазон за стойностен залог на флопа ще се 

превръща в блъф-кетчър в 10% от случаите, когато опонентът ни чек-рейзва. Помнете, че неговият диапазон за чек-

рейз (на флопа) е много поляризиран, и някои ръце от нашия диапазон за залог на флопа ще бъдат по силни от 

стойностните му чек-рейзове. Да имаш силна ръка, превърната в блъф-кетчър, е нежелателно и това ни кара да 

залагаме на флопа по-малко агресивно. 

Освен това, опонентът ни сега ще чек-колва с по-малко ръце и този аспект ни затруднява да извличаме стойност, 

когато залагаме с не-нътс ръце. С други думи, много от слабите ръце на опонента, които преди се чек-фолдваха на 

флопа, сега се използват за блъф чек-рейзове. Това затруднява извличането на стойност и ни кара да залагаме за 

стойност на по-малко улици. 

Нетният резултат е следният: ние трябва да залагаме по-малко агресивно, когато нашия опонент понякога се защитава 

чрез чек-рейз, вместо винаги да чек-колва, както и се налага да разгледаме промяна в размера на залога ни. И отново, 

тези концепции ще се дискутират по-подробно в следващите раздели. 

ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЕ, НА КОИ УЛИЦИ ДА ЗАЛАГАМЕ ЗА СТОЙНОСТ  

След като вече имаме представа, колко силна трябва да бъде ръката ни, за да заложим за стойност в позиция на две 

или три улици, трябва да определим, кои от тях са най-добри за залог, когато не искаме да залагаме и на трите. С 

други думи, освен да залагаме на флопа и търна и да чекваме ривъра, можем да решим да чекнем флопа и да 

заложим търна и ривъра, както и да разберем важността на всяка линия. 
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Залог на флопа с маргинална по сила ръка има няколко недостатъка, ако го сравним с чек. Първо, това прави 

диапазона на опонента по-силен на търна. Ако той чек-фолдва на флопа с честота 40% - 50%, всичките му най-слаби 

ръце, които често имат малък шанс да се подобрят, ще бъдат фолднати на флопа. Освен това, нашите готови, 

маргинални по силата ръце обикновено се представят добре срещу диапазона му за чек-фолд, но са доста по-зле 

срещу диапазон, който се състои от множество по-добри чифтове. 

Както дискутирахме преди, залогът, също така, дава на опонента възможност за чек-рейз, и когато той го прави, ръка, 

с която планирахме да залагаме за стойност само на две улици, се превръща в блъф-кетчър. За да стане още по-зле, 

тези ръце за блъф-кетчинг често са средни чифтове, които имат малка вероятност да се подобрят и да бият 

стойностните чек-рейзове на опонента, но от време на време ще бъдат побеждавани от неговите блъф-рейзове. И 

така, залагането с маргинални ръце на бордове, където опонентът ни вероятно ще чек-рейзва, е доста рисковано. 

Макар и да има съществени недостатъци в залагането на флопа с ръка, с която ще бъде възможно да се заложи за 

стойност само на две улици, това отиграване е полезно, за да попречим на опонента да реализира очаквания дял на 

най-слабите ръце от неговия диапазон. Играчите обикновено подценяват, доколко е съществено да позволим на 

опонента ни да види безплатни карти и, както вече беше споменато преди, дори ако той има просто две овър-карти, 

които често имат около 28% очакван дял спрямо чифт. 

И така, въпреки, че с маргинална по сила готова ръка и двете действия на флопа в позиция (чек и залог) имат 

определени предимства, можем да зададем обща насока в определянето на това, коя линия е по-добра.  

Като общо правило, маргинална по сила готова ръка трябва да се залага на флопа, ако тя е 

уязвима и може да бъде победена от ръцете от диапазона на опонента за чек-фолд. Ако е малко 

вероятно ръката бъде победена от диапазона на опонента за чек-фолд, тогава тя трябва да се 

чеква на флопа и да се залага за стойност на търна и/или ривъра, ако отново бъде чекната. 

Освен това, чрез чек на флопа с някои маргинални ръце ще затрудним опонента безразборно да блъфира на търна 

след като сме показали слабост. Мнозина нови играчи имат лийк, като на флопа залагат с всичките си силни ръце и 

чекват само с най-слабите; а един играч, играещ по този начин, лесно може да бъде експлоатиран. 

Да разгледаме един пример, когато залагането на флопа с маргинална по сила ръка ще бъде ефективно. Да 

предположим, че отваряме от кътофа с 8♦8♣, големия блинд колва и флопът е 6♥4♣4♦. Това е страхотна ситуация за 

залог на флопа, тъй като много от ръцете с висок очакван дял, като Т♥9♥ и Q♠J♠, от диапазона на опонента за чек-

фолд трябва да бъдат фолднати при наш залог на флопа. Освен това, тъй като силните ръце от диапазона на опонента 

са само покет шестици и покет четворки, малко е вероятно някога да се изправим пред чек-рейз на този флоп и ръката 

ни да се превърне в блъф-кетчър. И, тъй като той вероятно няма да чек-рейзва на тази текстура, най-добре ще е да се 

заложи на по-ранни улици – така опонентът ни няма да е способен да реализира очаквания дял на по-слабите си 

начални ръце. 

Сега, да разгледаме пример, където чек на флопа с маргинална по сила ръка е най-добрата стратегия. Да 

предположим, че отваряме от междинна позиция с попове и отново само големия блинд колва. Ако флопът е А♦9♦6♠, 

няма особена причина да залагаме, след като опонента чеква. Вярно е, че можем да заложим, за да извлечем стойност 

от JJ, ТТ и флъш-дроус, но тези начални ръце вероятно ще ни дадат стойност и на по-късни улици, когато той ще чек-

колне или заложи. Нещо повече, ръката ни вероятно ще бъде победена на търна от флъш-дроу, но той така или иначе 

няма да фолдне флъш-дроу при залог на флопа. И накрая, залагайки, ние позволяваме на опонента успешно да ни 

чек-рейзва както със сетовете, така и с блъфовете си. 

Един от по-интересни аспекти на тези основни насоки е, че те демонстрират, как понякога по-слаба ръка ще залага на 

флопа за стойност, а по-силна ръка ще чеква. В последния ни пример ще предположим, че отваряме от бутона, 
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големия блинд колва и флопът е К♠7♣3♣. Тук почти няма смисъл да залагаме с дами, тъй като дамите не се страхуват 

от даване на безплатни карти за повечето ръце от диапазона на опонента, с който той чек-фолдва. Все пак, може да 

има смисъл да се залага с осмици, тъй като с тях вероятно ще можем да извлечем две улици стойност от чифт седмици 

на опонента, както и да го накараме да фолдне ръце, които могат да се подобрят, за да ни бият на търна. Да принудим 

опонента да фолдне Q♦J♠ е доста полезно, тъй като тази ръка има над 26% очакван дял спрямо нас, но когато ние 

държим дами съвсем спокойно можем да позволим на опонента да види търна и да се надяваме той да се подобри, 

тъй като той почти няма шансове.23 

И отново, предният пример е особено важен, защото той демонстрира, как по-силната ръка понякога се чеква, а по-

слабите ръце се залагат за стойност. Нещо повече, една ръка може да бъде залагана поради повече от една причина, 

и ние често ще залагаме с ръка не просто за да извлечем стойност от по-слаби ръце, но и за да накараме да се фолднат 

ръце, които имат висок очакван дял. 

БЛЪФИРАНЕ НА ФЛОПА С  ПРАВИЛНИ РЪЦЕ  

Един от най-хитроумните аспекти на игра на флопа в позиция е онзи, който може да ни изкуши да блъфираме 

безразсъдно в ситуации, в които залагането с всеки две карти е доходоносно. Това, обаче, е проблематично, тъй като 

на флопа трябва да чекваме отзад с някои слаби ръце, които могат да се използват като блъфове на по-късните улици. 

Освен това, ако ние никога не чекваме отзад със слаба ръка, нашият диапазон на търна ще бъде доста прозрачен, 

защото диапазонът ни за чек на флопа ще се състои почти изцяло от маргинални готови ръце. 

Да започнем с анализа на това, кои ръце обикновено са добри за блъф на флопа. Първо, когато залагаме флопа, 

нашият опонент ще фолдва най-слабите ръце от диапазона си за чек, а това води до усилване на диапазона му на 

търна. Освен това, ние често ще имаме възможността да продължим да залагаме на търна и ривъра, което ще увеличи 

финалния пот, а стеснения диапазон на опонента ни ще бъде по-силен. 

Тъй като залогът на флопа усилва диапазона на опонента на търна, ние искаме да блъфираме с ръце, които добре 

запазват очаквания си дял спрямо силен диапазон. Например, почти няма значение, дали един гътшот се изправя 

срещу силен или слаб диапазон, защото и в двата случая той ще има приблизително еднакъв очакван дял по един или 

друг начин. По-конкретно, гътщотът обикновено трябва да се подобри до стрейт, за да направи най-добрата ръка, и, 

след като го направи, той обикновено ще е нътс и ще печели на шоудаун без значение, колко е силен диапазонът на 

опонента. 

Ето една страхотна ситуация за блъф на флопа. Ние отваряме от бутона с 8♥7♥, големия блинд колва и флопът е 

А♣6♥2♦. Въпреки, че е малко вероятно стартовата ни ръка да се подобри до най-добрата с идването на следващата 

карта, ние ще залагаме отново, ако ударим на търна флъш- или стрейт-дроу и потенциално можем да направим много 

силна ръка на ривъра. Освен това, ръката ни няма шоудаун стойност, ако не се подобри, така че, всеки път, когато 

опонентът ни фолдва, той почти винаги ще фолдва най-добрата ръка. 

Както бе споменато преди, залог на флопа в позиция обикновено ще кара опонента ни да фолдва най-слабите 40% - 

50% от диапазона му за чек на флопа. Тъй като тези ръце се фолдват при залог, ние би трябвало да блъфираме по-

малко с ръце, които се представят добре срещу тази част от диапазона на опонента. С други думи, ако стартовата ни 

ръка се представя добре срещу ръцете от диапазона за чек-фолд на опонента, ние би трябвало по-скоро да чекваме 

отзад на флопа и да запазим тези ръце в диапазона му. Освен това, тъй като залог на флопа прави диапазона на 

                                                                 
23 Разбира се, тези концепции са вече добре известни на всеки, който е чел книгите на 2+2 за limit Hold’em 
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опонента на търна по-силен, ние няма да искаме да блъфираме с ръце, които нямат потенциала да направят силни 

ръце на ривъра. 

Да се върнем към примера, където отваряхме от бутона, големия блинд колваше и флопът беше А♣6♥2♦, и да си 

представим, че ръката ни е K♦Q♣. Залогът с поп и дама вероятно е печелившо отиграване, тъй като опонентът може 

да не се защитава достатъчно, за да ни попречи да залагаме печелившо с всеки две карти, но тази ръка не запазва 

добре очаквания си дял, защото диапазонът на опонента става по-силен. А и ръцете, които опонентът ще фолдне при 

залог на флопа (нещо, като КТ или QJ), са ръцете, които в момента бием, и те също ще се подобрят при много от търн-

картите, които подобряват и нашата стартова ръка. Така, в частност, ако чекнем K♦Q♣ на този флоп и на търна се появи 

дама, ние, вероятно, ще вземем стойност от неговите QJ или QT. Следователно, в тази ситуация, чекването вероятно 

превъзхожда залога, дори ако ръката ни понякога трябва да бъде блъфирана на по-късна улица. 

ЧЕК-БИХАЙНД СЪС СИЛНА РЪКА  

Тъй като чек-бихайнд в позиция ефективно премахва една улица от играта, не е желателно това да се прави със силна 

ръка. Въпреки всичко, чек-бихайнд със силна ръка е идеален, когато в залога няма много стойност и даването на 

безплатни карти на диапазона на опонента за чек не е рисковано. 

Ето един пример. Ние отваряме от междинна позиция с Q♣Q♠, големия блинд колва. Има смисъл да се чекне, ако 

флопът е Q♦7♣3♥, защото опонентът няма колва залога ни и на трите улици, освен ако няма топ-пеър или по-добро; 

все пак ние държим топ-сет и блокираме 2/3 от възможния му брой комбинации за топ-пеър. Освен това, той едва ли 

има диапазон за чек-рейз на този флоп, така че няма нужда да се притесняваме да загубим стойност от неговите чек-

рейз блъфове. И така, в тази ситуация, вероятно, най-печелившия ход е да чекнем на флопа и да се надяваме той да 

започне да блъфира на търна. 

Чек-бихайнд със силни ръце също има смисъл, ако има множество търн- и ривър-карти, които почти не вкарват силни 

ръце в диапазона ни. Това е така, защото опонентът ни трябва понякога да овърбетва на търна и ривъра, когато не 

можем да бъдем силни. Докато чек-бихайнд е рискован ход на текстури, където множество търн и ривър карти могат 

да подобрят ръката на опонента, може би си заслужава да правим това, ако бъдем възнаградени, когато той 

овърбетва с по-слаби ръце на по-късните улици. 

Например, да предположим, че отваряме от бутона и големия блинд колва. Ако флопът е Т♠9♠5♣ и ние никога не 

чекваме отзад с които и да е силни ръце, опонентът ни трябва да направи големи залози с ръце, като АТ и КТ, ако на 

търна дойде 2♦. Така е, защото опонентът не би трябвало да се страхува да овърбетва с тези ръце, когато в нашия 

диапазон почти няма по-силни ръце. 

В реалността, чек отзад със силни ръце на мокри бордове, подобни на гореспоменатия, ще бъде оправдан само срещу 

превъзходни опоненти, които са способни често да овърбетват. Срещу повечето типични играчи, които не са способни 

на такъв ход при бланкови карти на търна, по-добре ще е да заложим на флопа, надявайки се опонента да чек-колва 

или да чек-рейзва. С други думи, важно е да се разбере, защо на теория вероятно има смисъл от време на време да 

се чеква отзад със силни ръце на мокри бордове, но това ще бъде лошо отиграване срещу повечето опоненти. 

ИЗПРАВЯНЕ ПРЕД ЧЕК -РЕЙЗ НА ФЛОПА  

Също така, трябва да сме сигурни, че се защитаваме достатъчно агресивно срещу действията на опонента – неговите 

чек-рейзове на флопа, залозите му на търна и ривъра, за да му попречим печелившо да рейзва или залага с всеки две 

карти. Математиката зад това е почти същата, като описаната в глава „Изисквана сила на ръка за стойностен залог с 

готова ръка“ от Част IV: „Да се изправим пред залог на флопа, когато сме в позиция“. В тази глава ние видяхме, колко 
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често опонентът ни трябва да се защитава срещу нашите рейзове на флопа и залозите ни на търна и ривъра, за да ни 

попречи да правим това печелившо с всеки две карти. Абсолютно същата концепция се представя и тук, само че сега 

ние сме играчът, защитаващ се срещу рейз или залог. 

Както видяхме преди, ако опонентът чек-рейзва залог от 6bb в пот от 8bb до 18bb, ние, вероятно, ще искаме да 

защитаваме около половината от диапазона си за залог на флопа. Така е, защото въпреки, че неговият чек-рейз на 

флопа е скъп, блъфовете му понякога ще се подобряват на търна или ривъра, след като колнем. По същия начин, тъй 

като залозите на опонента на търна и ривъра ще бъдат около 64% от пота, ние, вероятно, ще искаме да колваме на 

търна и ривъра съответно с честота 67% и 63%. 

Бел. прев.: опитах се да пресметна тези проценти, без да поглеждам назад, но нещо не се получи точно така: 

Флоп: пот = 8 + 6 + 18 = 32 (8 – първоначалният пот на флопа, 6 – залогът ни на флопа, 18 – рейзът на опонента); той рискува 
18bb, за да спечели 32bb = 18/32 = 0,56, което означава, че трябва да защитаваме 44%, но при условие, че той може да се 
подобри на търна или ривъра, ще защитаваме 50% - до тук добре. 

При залог на ривъра с размер 0,64Р, той рискува 0,64Р, за да спечели 1Р, тогава, ако Х е честота, с която се защитаваме, 
имаме следното уравнение: 

1*(1 – Х) – 0,64*Х = 0; Х = 0,609 или 60,9% - честота, с която се защитаваме на ривъра, която ще е същата и на търна, тъй 
като размерът на залога е същият) 

Не се получиха същите числа, но, когато започна да чета книгата, а не само да я превеждам, ще погледна, как биха могли да 
се получат тези стойности. И след като прерових цялата книга, установих, че тези стойности са просто препратка към 
разгледания преди време случай: Защита чрез кол. 

Ако ние колваме залога на опонента на флопа с честота 50%, залозите му на търна – с 67% и на ривъра – с 63%, тогава 

и на трите улици трябва да колваме с 21% от диапазона ни за залог на флопа: 

0,50*0,67*0,63 = 0,21 или 21% 

Въпреки, че тук няма нова концепция, трябва да отбележим няколко важни аспекта на кол-даун срещу чек-рейз на 

флопа. Първо, няма да е необходимо да колваме даун с всяка ръка от диапазона ни за стойностен залог на флопа, 

въпреки, че всичко зависи от това, колко са силни валю-бетовете ни на флопа – вероятно е, че 30% - 40% от залозите 

ни на флопа бяха със стойностни ръце. Нещо повече, в този пример ние само колваме даун на ривъра с 21% от 

диапазона си за валю-бет на флопа, така че много от залозите ни за стойност на флопа ще бъдат фолднати на търна 

или ривъра. 

Въпреки всичко, противно на факта, че колването на трите улици с много от стойностните ни ръце на флопа не е 

необходимо, ние обикновено ще трябва да колваме чек-рейза на опонента на флопа с някои блъфове наред с 

всичките си стойностни ръце. Това е така, защото трябва да защитаваме 50% от диапазона си за залог на флопа срещу 

чек-рейз, но е малко вероятно половината от диапазона ни за залог на флопа да се състои от стойностни ръце или 

дроус. Следователно, някои от ръцете, които трябва да се използват за защита, ще бъдат необичайно слаби. Играчите 

често свързват защитата с тези ръце с „флоут“. И, ако ние никога не флоутваме на флопа, опонентът ни ще има 

възможност да чек-рейзва печелившо като блъф с всеки две карти. 

Флоутване с някои ръце на флопа срещу чек-рейзовете на опонента обикновено е безпроблемно по две основни 

причини. Първата е – все още остават две улици, така че ще има възможност да блъфираме с ръката си отново на 

търна и/или ривъра, ако опонентът чекне, а ние не се подобрим. Второ, много то блъфовете на флопа имат и някаква 

шоудаун стойност, особено срещу блъф чек-рейзове на опонента. 

Ето един пример. Ръката A♦Q♥ е напред спрямо повечето от блъфовете на опонента на флоп К♣Т♠4♦. Следователно, 

ако колнем чек-рейза на флопа, а търн и ривър са бланкови карти, чекването с AQ в опит за спечелване на шоудаун е 

разумна опция. 
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Също така трябва да приемем, че срещу един оптимален опонент ще е необходимо да се колва и на трите улици и с 

някои от блъф-кетчърите ни. Въпреки, че определено е нежелателно да се поставяме в брейк-ивън ситуация след като 

в пота вече са инвестирани толкова много пари, това, за съжаление, е неизбежно.24 Обаче, е важно да се помни, че, 

дори ако по-голямата част от диапазона ни са блъф-кетчъри, след чек-рейзовете и залозите на опонента на няколко 

улици, той не може често да следва тази линия и да остане балансиран. С други думи, нашият опонент няма да има 

много ръце, които са достатъчно силни за стойностен чек-рейз на флопа, и, ако той чек-рейзва твърде често, 

диапазонът му ще включва твърде много блъфове. 

Нещо повече, добре е да подчертаем колването с дроус, които могат да се подобрят спрямо диапазона на опонента 

за стойностен залог, дори ако имат малък очакван дял спрямо целия диапазон за чек-рейз. Помнете, просто да имаш 

по-голям очакван дял не прави ръката по-добра, а ръце, които са способни да станат нътс на търна и ривъра, са 

особено полезни за нашия диапазон за кол. 

Обаче, някои посредствени по сила ръце все още трябва да се колват, така можем да чекваме отзад и да печелим на 

шоудаун, ако опонентът ни чеква. Ако се появят твърде много дроус и недостатъчно готови ръце, често няма да е 

възможно да се блъфира с пропуснати дроус на търна и/или ривъра, ако опонентът ни чеква. Следователно, колване 

с твърде много спекулативни ръце и с недостатъчно количество маргинални готови ръце ще доведе до проблеми в 

целия ни диапазон. 

Другата стратегия, която се разглежда от време на време, е 3-бет на флопа. Флат-колването на чек-рейза изисква да 

рискуваме допълнителни 12bb, за да спечелим 32-та блайнда, които вече са в пота, което е страхотна цена и изисква 

опонентът ни да продължава да залага с висока честота. Плюс, ние сме в позиция и диапазонът на опонента за чек-

рейз на флопа е много поляризиран. Така, ние трябва да защитаваме основната част от диапазона си за залог на флопа 

просто чрез кол, ако сме изправени пред чек-рейз. 

Въпреки всичко, обикновено трябва да 3-бетваме на флопа с много силни ръце, които са уязвими и могат да бъдат 

победени от блъфовете на опонента. Например, има смисъл да 3-бетваме с ръка, като Т♥Т♣ на флоп J♠T♠6♣, тъй като 

диапазонът на опонента за блъф чек-рейз включва множество гътшоти и ръце, които са рънър-рънър флъш. Освен 

това, ако имаме диапазон за 3-бет, той, разбира се, трябва да бъде балансиран както със стойностни ръце, така и с 

блъфове. 

МИСЛОВЕН ПРОЦЕС ПРИ ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ДАЛИ ДА ЗАЛАГАМЕ, ИЛИ  ДА ЧЕКВАМЕ В ПОЗИЦИЯ  

Сега да разгледаме един солиден мисловен процес, когато взимаме решение, дали да заложим, или да чекнем, след 

като опонентът ни чеква. Това, за съжаление, ни въвлича в по-дълъг и по-труден процес, отколкото когато се 

изправяме пред залог, но той бързо се подобрява с практика. 

Въпрос №1: Как ще изглежда диапазонът на опонента за кол, когато ние залагаме и на трите улици? 

Отговор: Опонентът ни, обикновено, ще колва даун с поне 16% от диапазона си за чек на флопа, 

когато е изправен пред залог и на трите улици, и ще се защитава по-скоро чрез кол, нежели чрез рейз 

(обаче, точният процент ще се променя в зависимост от текстурата на борда). Можем да използваме 

това, за да определим, колко силна трябва да бъде една ръка, за да се залага за стойност и на трите 

улици. 

                                                                 
24 В добри игри може да ви се размине да се налага да избягвате подобни ситуации в интерес на намаляване на 

нестабилността. Но не забравяйте, че това може да ви струва някакво EV. 
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На сухи флопове с поне една висока карта, като К♣7♠2♦ този въпрос обикновено ще е лесен за 

отговор, тъй като малко вероятно много от ръцете да променят силата си на търна и ривъра. Но на 

мокри текстури, като Т♥9♥3♣, където ръцете ще променят силата си на много от търн- и ривър-карти, 

ще е по-трудно да се отговори на този въпрос. Въпреки всичко, обикновено ще започваме да 

залагаме със силни ръце и ще продължим да залагаме при благоприятни търн- и ривър-карти. 

Въпрос №2: На кои улици трябва да залагаме за стойност с ръце, с които искаме да го правим само на една или 

две улици? 

Отговор: Както обсъдихме преди, трябва да следваме основното правило, което казва, че 

маргинална по сила ръка трябва да се залага на флопа, ако тя е уязвима и може да бъде победена от 

ръцете на опонента от неговия диапазон за чек-фолд. Но, ако е малко вероятно ръката да бъде 

победена от тези ръце на опонента, най-добрата стратегия е да чекваме на флопа и след това да 

залагаме за стойност на търна и/или ривъра, ако опонентът отново чекне. 

Като цяло, на бордове с поне една висока карта, обикновено с маргинални по сила ръце е лесно да 

се чекне отзад на флопа, тъй като даването на безплатна карта не е особено рисковано. Например, 

когато имаме маргинална по сила готова ръка на флоп К♣8♠3♥, като слаб чифт попове, дами или 

валета, вероятно е най-добре да чекнем. 

Противно на това, на по-ниски и по-координирани текстури, като 9♥7♥3♣, ръцете, с които 

обикновено можем да заложим за стойност само на една или две улици, вероятно трябва да 

започнем със залога на флопа. Това е така, защото много ръце от диапазона на опонента за чек-фолд 

обикновено имат значителен очакван дял спрямо маргинални по сила готови ръце. Обаче, трябва да 

осъзнаваме, че залагането с твърде много подобни ръце ще ни направи много уязвими към чек-

рейзовете, така че, дори в позиция на мокрите бордове не би трябвало да се залага безразсъдно. 

Въпрос №3: С колко ръце е нужно да блъфираме, за да е балансиран диапазонът ни? Кои ръце работят най-добре 

като блъфове? 

Отговор: Като цяло, на флопа, трябва да правим между 2,5 – 3 блъфа на всеки 1 залог за стойност с 

много силна ръка, и 1 блъф на всеки 1 залог за стойност с маргинална по сила готова ръка. Това е така, 

защото с маргинални по сила ръце едва ли ще можем да залагаме за стойност и на трите улици, така 

че съотношението ни блъф/стойност на флопа трябва да се намали. Тези приближения са полезни 

при опити за добавяне на правилното количество блъфове към диапазона ни за залог, така че 

опонентът ни да е близък до незаинтересованост да колва с множество готови, маргинални по силата 

ръце. 

Широки диапазони, като диапазон за отваряне от бутона, трудно могат да се балансират бързо по 

време на игра, но практикувайки се извън масите, ние можем да придобием усет за това, доколко 

агресивно да залагаме в различни ситуации. След всичко, дори ако нашите диапазони не са 

перфектни (а те няма да бъдат такива), ако играта ни е по-близка до теоретически оптимална, 

отколкото тази на опонента ни, ние все още ще печелим пари в дългосрочен план. 

Обикновено е лесно за идентифициране, кои ръце работят най-добре като блъфове, тъй като това са 

ръцете, които имат малка шоудаун стойност, но запазват очаквания си дял добре, защото диапазонът 

на опонента става по-силен. Освен това, тъй като нашият диапазон за залог на флопа обикновено има 
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множество силни ръце и блъфове, които могат да се подобрят на голям брой търн карти, много пъти 

не е трудно да продължим да залагаме агресивно, след като опонентът колне залога на флопа. 

ПРИМЕР ЗА БАЛАНСИРАНЕ НА ЗАЛОГ НА ФЛОПА В ПОЗИЦИЯ  

Вече сме готови да балансираме диапазон за залог на флопа в позиция, след като опонентът чекне към нас. 

Нека приемем, че се отваря от междинна позиция и ние флат-колваме от бутона с диапазон JJ-33, AKo-AQo, 

AQs-ATs, KQs-KTs, QJs-QTs, JTs-J9s, T9s, 98s, 87s,76s, 65s, 54s. Да приемем, че размерът на залога ни винаги ще 

бъде 75% от пота. 

Флоп: Q♥8♣6♠ 

Общ брой комбота: 125 

Залог за стойност: AQ (12), 88(3), 66(3) = 18 комбота 

Залог за блъф: 77(6), 55-44(12), 76s(3), 65s(3), JTs(4), J9s(4), Т9s(4), KJs(4), AJs(4), АТs(4), КТs(4) = 52 комбота 

Общ брой ръце за залог: 70 комбота 

Честота на залагане: 56% (ако на ривъра рискуваме 0,75Р, за да спечелим 1Р, това прави честота 75%, на 

търна е същото, тогава на флопа трябва да залагаме с честота 0,75*0,75 = 0,56 или 56%) (70/125 = 0,56) 

Забележете, че ни ще чекваме с няколко ръце (KQs и QJs), които щяха да бъдат високо доходни залози. Това 

е така, защото тези ръце вероятно са по-доходни като чек, нежели бет, а ние искаме да имаме в диапазона 

си за чек няколко ръце, с които може да колваме залозите на опонента си на търна, или да заложим за 

стойност, ако той чекне. Освен това, получаването на чек-рейз с топ-пеър добър кикър е ужасно, а с чекването 

избягваме тази ситуация. 

Също така, отбележете, че флопът няма да се залага безразсъдно, както това се случва при играчи, които 

залагат с всички ръце, различни от средно-силни чифтове. По-специално, залагането на всички ръце освен 

QJs, QTs и JJ-99 води до честота на залагане на флопа около 80%. Следователно, за нашия опонент става лесно 

да ни експлоатира чрез чек-рейз с висока честота. Нещо повече, ако ние залагаме всичките си слаби ръце на 

флопа, няма да имаме ръце за блъф на търна, ако започнем да залагаме за стойност с KQs и QJs. Така че, 

вместо това, на флопа ние залагаме за стойност с ръце, достатъчно силни за валю-бет на няколко улици и 

наблягаме на блъф с ръце, които запазват очаквания си дял спрямо диапазона на опонента за кол. 

С горните диапазони ние ще залагаме на флопа с честота 56%, след като опонентът от средна позиция чекне. 

В тази ситуация това вероятно е разумна честота за залагане, тъй като нашият диапазон за флат-кол от бутона 

удря добре такава текстура, както и имаме предимството на позицията. Така че, залагането в повече от 

половината от времето възпрепятства чек-рейзовете на опонента да бъдат твърде ефективни, плюс, 

залагането при тази честота не му позволява постоянно да вижда безплатни карти с диапазона си за чек. 

Тъй като нашите залози за стойност на флопа са толкова силни и ние сме в позиция, вероятно трябва да 

използваме съотношението блъф/стойност, което е под 3 към 1. Това е вярно въпреки наличието на много 

блъфове в диапазона ни за залог на флопа. Ако нашия опонент реши да колне даун, диапазонът ни за залог 

ще бъде балансиран на ривъра, тъй като много от блъфовете ни или ще се подобрят, или ще бъдат чек-

фолднати на търна или ривъра. Освен това, ако опонентът ни чек-рейзва на флопа и залага на търна и ривъра, 

най-слабата ръка, с която ще е нужно да колнем даун е AQ, която е доста силна. 
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И накрая, трябва да знаем, че въпреки, че този диапазон за залог изглежда доста добре и балансирано, това 

не е теоретически оптимален диапазон. След всичко, на теория ние просто няма да използваме един размер 

на залога на флопа, и залагането с по-малък размер с диапазон, който включва множество по-слаби 

стойностни ръце, като KQ, може да е по-добро отиграване, отколкото чекването с тях. Въпреки всичко, 

съотношенията и честотите, които обсъдихме преди, все още са достатъчно полезни. 

ОБОБЩЕНИЕ  

Изправянето пред чек на флопа, когато сме в позиция, може да бъде трудно, тъй като тук нямаме ясна 

отправна точка. Следователно, от решаващо значение е да се разбере, каква е задачата на ръка, 

предназначена за стойностни залози; дали тя ще накара да се фолднат ръце с висок очакван дял, дали ще 

извлече стойност от по-слаби ръце или и двете. Нещо повече, безразсъдното залагане с ръце просто защото 

те могат да бъдат колнати от по-слаби такива, ще доведе до ситуация, в която чек-рейзовете на опонента ще 

бъдат твърде ефективни, а нашият диапазон за чек ще е твърде слаб. 

Следователно, е важно невинаги да блъфираме на флопа просто защото залагането с всеки две карти е 

печелившо. С други думи, някои слаби ръце трябва да бъдат чекнати и да се използват като блъфове на по-

късни улици. По-конкретно, блъфове, които запазват очаквания си дял, трябва да се използват за блъф на по-

ранни улици, докато чековете трябва да се правят с ръце, които имат някаква шоудаун стойност. 

И, за да приключим с тази глава, да погледнем към някои обобщаващи идеи от „Част V: Залог или чек в 

позиция“. 

1. В позиция, нашите залози за стойност на флопа обикновено могат да продължат да бъдат такива на 
две или три улици. Това възпрепятства опонента да получи възможността да залага, знаейки, че е 
малко вероятно да сме силни. 

2. Обикновено искаме да блъфираме с ръце, които имат малка шоудаун стойност, но запазват 
очаквания си дял спрямо диапазона на опонента за кол. 

3. В позиция често е печелившо да залагаме на флопа с всеки две карти. Обаче, безразсъдното 
залагане с ръка само защото тя има положителна очаквана стойност, не е непременно най-
печелившото отиграване. 

4. Залагане с 2,5 – 3 блъфа на всеки един стойностен залог в позиция е добро правило. 
5. Залагане в позиция само на флопа често е нежелана линия, тъй като тя позволява на опонента да 

залага с балансиран диапазон на ривъра и да обърне повечето от ръце ни в блъф-кетчъри. 
6. Залагане на флопа с намерение да залагаме търна и да чекваме ривъра е силно позиционно 

отиграване. Това е особено вярно, ако ръката ни в уязвима и може да бъде победена от ръцете от 
диапазона за чек-фолд на опонента. Но ако ръката ни не е уязвима, често е най-добре да се чекне 
на флопа и да се заложи на по-късни улици. 

7. Един разумен опонент обикновено ще колва даун с поне 16% от диапазона му за чек на флопа, 
когато е изправен пред залог с размер 75% от пота на всяка улица и се защитава само чрез кол. И 
ако ние залагаме за стойност само на две улици, той обикновено ще защитава поне 29% от 
диапазона си за чек на флопа. 

8. Способни сме да фолдваме при чек-рейз на опонента с честота около 50%. Защитата чрез кол, 
обикновено, е най-ефективна, тъй като това запазва диапазона му широк и изисква от него да 
залага на търна по-често.  
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ЧАСТ VI: ИГРА НА ФЛОПА ИЗВЪН ПОЗИЦИЯ  

ВЪВЕДЕНИЕ  

Игра извън позиция е смущаваща тема за играчи от почти всички нива на умения. Тъй като на флопа диапазоните са 

широки, начинаещите се мъчат да обхванат всичките видове ръце от диапазона на всеки играч и да определят, чий 

диапазон е по-силен. Дори докосването до темата игра на флопа извън позиция те кара да се чувстваш объркан или 

съкрушен. 

И обратно, напредналите играчи знаят, колко е трудно да анализираш и да моделираш ситуациите на флопа, тъй като 

все още има да се раздават карти. Това е вярно и за префлоп играта, но тъй като все още няма общи карти, префлоп 

стратегиите могат да се запаметят и да се прилагат с малко мислене. Но на флопа, където няма перфектна отправна 

точка за определяне дали да заложиш, или да чекнеш, когато си извън позиция, лесно може да се случи, че залагаш 

или чекваш с небалансиран диапазон без да го осъзнаваш, и това е особено проблематично. Проблемът е, че един 

проницателен опонент често пъти ще залага и ще рейзва, за да затрудни реализирането на очаквания дял на една 

ръка от небалансиран диапазон. 

Следователно, е важно да се разберат основните теоретични концепции, стоящи зад играта на флопа извън позиция, 

въпреки, че простото им разбиране няма автоматично да ви направи страхотен играч. Като повечето състезателни 

игри, покера изисква взимане на решения в рамките на ограничено време и основните фактори, които определят най-

доброто решение, могат да бъдат доста комплексни. Така че, важно е да разберем теорията зад играта на флопа извън 

позиция, но, за да станем перфектни играчи е необходима много практика. 

МЕНТАЛНИЯТ БЛОК ОТ ЗАЛАГАНЕТО КАТО ПРЕФЛОП РЕЙЗЪР  

Когато се дискутира позиционната игра на флопа, аз умишлено се въздържам да акцентирам дали бяхме префлоп 

рейзър или просто колд-колнахме. Може би един от най-големите и най-често срещаните лийкове дори при успешни 

играчи е, че те почти винаги залагат като префлоп-рейзъри, и когато са извън позиция, чекват, ако са колд-колнали 

префлоп. Това често се прави по отношение на играч, който има по-силен диапазон, или според това, доколко е ценна 

позицията. Фактически, взимането на инициатива чрез залог извън позиция след префлоп колд-кол дори се нарича 

„донк-бет“, което само по себе си предполага, че това е линия, която не се използва често от силните играчи. 

Както ще видим, един силен играч не би трябвало да залага с висока честота просто защото той е префлоп-рейзър и 

има инициатива. По същия начин, колд-колващият извън позиция играч не би трябвало да се страхува да донк-бетва 

на текстури, които са благоприятни за неговия диапазон. Въпреки всичко, тъй като тези лийкове са толкова 

разпространени, нека, преди да ги оправим, да обсъдим, защо това е така. 

Една от причините за съществуването на тези лийкове е, че мнозина играчи, осъзнавайки, че често пъти е правилно 

да залагат на флопа, когато са префлоп-рейзъри, се престарават, и, тъй като префлоп-рейзърът обикновено би 

заложил на флопа, сякаш няма особен смисъл играчът, който е колд-колнал префлоп, да донк-бетва извън позиция 

със силна ръка, защото един чек-рейз вероятно би бил успешен. 

Така че, защо залагането изглежда сякаш винаги работи? Представете си игра на маса с десет играчи, където има 

трима тайт-играчи, трима лууз-играчи и трима средни играчи. След отварящ рейз от UTG по-вероятно е да бъдем 

колнати от лууз-играч с широк диапазон, отколкото от тайт-играч със силен диапазон. Следователно, обикновено за 

нас има смисъл да залагаме на флопа, тъй като нашият диапазон вероятно е по-силен от този на опонента ни. 

Тъй като това е далече от теоретически коректен покер, все пак това, вероятно, е една разумна репрезентация на това, 

как играта беше играна преди няколко години (и все още се играе така на живо). Стратегията за постоянен 
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продължаващ залог на флопа в хедз-ъп потове вероятно показваше профит, особено срещу слаби играчи. С други 

думи, този съвет, най-вероятно, биеше игрите в миналото.25 Но правила като това са лоши от теоретична гледна точка 

и ще доведат до загуби срещу силни опоненти и не дотам големи печалби срещу слаби такива. 

Другата причина играчите често да не поемат инициатива като префлоп колващ играч е, че е трудно да балансираш и 

двата диапазона: за залог и чек на флопа извън позиция. Фактически, балансирането на комплексни диапазони извън 

позиция вероятно е вторият най-труден за усъвършенстване аспект от безлимитния холдем (оразмеряването на 

залога е най-трудният), и много от играчите нямат желание да отделят време, за да развият това умение. 

Накрая, не е изненадващо, че играчи, които са способни да донк-бетват, както и ефективно да защитават чековете си 

като префлоп рейзър, често нямат желание да го обсъждат. Това е така, защото усъвършенстването на това умение е 

като ценно оръжие, и сякаш няма особен смисъл да окуражаваш други играчи също да го развиват. А междувременно, 

играч, който е усъвършенствал това умение, вече е на този етап от кариерата си, където повечето от наученото идва 

от анализирането на собствената му игра, а не директно от другите. 

Така че, нека да започнем да подобряваме нашата игра, когато сме извън позиция, аналитично. За да започнем, хайде 

да анализираме относителната сила на ръцете и на двамата: на префлоп рейзъра и на колд-колващия на няколко 

текстури, използвайки диапазоните от „Таблицата с препоръчвани ръце“ от Част 2 „Префлоп игра“. 

АНАЛИЗ НА ДИАПАЗОНИ НА ФЛОПА  

МР отваря на флоп К♣Т♣4♦: овър чифтове+ 8,6%; топ чифт, топ кикър+ 14,3%; флъш-дроу 7,6% 

Бутонът флат-колва ОР от МР: овър чифтове+ 7,2%; ТРТК+ 14,4%; флъш-дроу 7,2% 

Общ очакван дял на флопа: МР = 49,9%; ВU = 50,1% 

 

МР отваря на флоп А♥6♣3♠: ТРТК+ 10,2%; топ пеър 33,5%; среден чифт+ 58,3% 

Бутонът флат-колва ОР от МР: ТРТК+ 12,0%; топ пеър 26,4%; среден чифт+ 55,2% 

Общ очакван дял на флопа: МР = 52,5%; ВU = 47,5% 

 

МР отваря на флоп Т♣8♦4♦: овър чифт+ 16,4%; топ пеър+ 27,6%; флъш-дроу 8,9% 

Бутонът флат-колва ОР от МР: овър чифт+ 12,0%; топ пеър+ 24,0%; флъш-дроу 10,4% 

Общ очакван дял на флопа: МР = 49,0%; ВU = 51,0% 

Както може да се види, силата и на двата диапазона – за префлоп рейз и колд кол – са сравними на всичките посочени 

текстури. Фактически, в примера с флоп А♥6♣3♠, диапазонът на бутона има по-добри топ чифтове и е безспорно по-

силният диапазон, въпреки по-малкия си очакван дял. Все пак, много от печелившите играчи вероятно щяха да се 

съгласят, че са свикнали почти винаги да залагат, когато са префлоп рейзъри, особено на сух борд с една висока карта, 

какъвто е А♥6♣3♠. 

                                                                 
25 Имайте предвид, че когато казвам „игри от миналото“, искам да подчертая, че безлимитния холдем в частта си 

за кеш-игрите почти не се играеше до 2004 година. Но турнирите No-limit holdem, които започнаха да се показват по 

телевизия, възбудиха интереса към иначе мъртвата игра. 



Част VI: Игра на флопа извън позиция   
Оценяване на ценността на позицията на флопа 

 

приложения на No limit Hold’em 

Приложения на No limit Hold’em 88 

Така че, заключението е, че оптималният покер не се интересува, кой е рейзнал префлоп и има инициатива, нито пък 

дали сме срещу силни опоненти. Всичко, което има значение, е текущото състояние на играта. Това включва 

диапазона на всеки играч, кой е в позиция и дълбочината на стаковете в сравнение с пота. 

ОЦЕНЯВАНЕ  НА ЦЕННОСТТА НА ПОЗИЦИЯТА НА ФЛОПА  

Въпреки, че точната ценност на позицията на флопа не може да се изчисли, има някои текстури, където да си в 

позиция е извънредно ценно. Но има и други текстури на флопа, на които позицията не е толкова важна. Тази 

концепция може да се илюстрира по най-добрият начин чрез преглед на един екстремален пример. 

Когато се опитвахме да разберем, каква част от залозите ни на флопа в позиция трябва да са за стойност, ние 

започнахме от един прост пример, където предположихме, че диапазонът ни е перфектно поляризиран. В такава 

ситуация винаги щяхме да залагаме на флопа, търна и ривъра с правилното съотношение между стойностни залози и 

блъфове на всяка улица, за да накараме опонента си да няма интерес да колва. Тъй като диапазонът ни беше 

перфектно поляризиран, нашият опонент не би могъл да ни попречи да реализираме очаквания си дял, и заради това 

за него няма да има смисъл да залага с блъф-кетчърите си когато и да е. 

С други думи, тъй като опонентът ни винаги ще чеква, когато сме с перфектно поляризиран диапазон (без да ни дава 

нова информация) и нито един от двамата няма да се подобри с получаването на безплатни карти, тогава няма да 

има значение, кой е в позиция. По-конкретно, когато диапазонът на един играч е перфектно поляризиран, 

позицията няма стойност. Това е, с перфектно поляризиран диапазон ние трябва да блъфираме с едно и също 

количество ръце на флопа, търна и ривъра независимо от това, кой е в позиция. 

В действителност, няма играч, който някога ще има перфектно поляризиран диапазон на флопа, но има ситуации, 

когато диапазонът за залагане функционира по-скоро подобно на перфектно поляризиран диапазон, отколкото като 

някакъв друг. Това се случва, когато ръцете за стойностен залог едва ли ще бъдат победени от по-слаби ръце и е много 

малко вероятно блъфовете да се подобрят. 

Ето един пример. Когато един играч залага на флоп К♣3♠3♦, той обикновено ще го прави с много поляризиран 

диапазон. Освен това, играчите рядко залагат с намерението да залагат за стойност само на една или две улици на 

такава структура на борда (въпреки, че се случва), и почти няма вероятност най-добрата ръка на флопа да бъде 

победена на търна или ривъра от по-слабата ръка. Следователно, ако един играч чек-колва на флопа, той почти винаги 

ще чеква на търна, тъй като диапазонът на залагащия играч ще остане поляризиран. 

Тъй като е малко вероятно допълнителните карти да доведат до ситуация, в която по-добрите ръце ще бъдат 

победени, повечето играчи, вероятно, ще се чувстват комфортно, играейки извън позиция на флоп К♣3♠3♦. По-

конкретно, лесно е да чек-колнеш със слаб чифт и средно-силни чифтове, тъй като почти не се очаква появата на 

овъркарти на търна или ривъра. Освен това, понеже играч, който чек-колва на флопа, почти винаги ще чеква търна, 

залагащия на флопа не получава допълнителна информация за диапазона на опонента. 

От друга страна, позицията е по-ценна на бордове, където по-слабите ръце могат да победят по-силните такива на 

търна или ривъра. Това е така, защото играчът в позиция винаги получава първата възможност да прекрати действието 

и да види допълнителната карта. Това му позволява по-ефективно да манипулира размера на пота и да реализира 

очаквания дял на ръцете си. С други думи, позицията е по-ценна на онези текстури на флопове, където търнът 

вероятно ще промени силата на много от ръцете в диапазона на всеки играч. 

Много от текстури, такива като J♠T♠4♣, които са благоприятни за играча в позиция, са добре известни както на слаби, 

така и на силни играчи. На подобен борд почти всеки блъф има поне една овър-карта и някакъв вид стрейт дроу. Това 

означава, че дори най-силните ръце на флопа лесно могат да бъдат победени на търна. Следователно, играчът в 
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позиция ще има много по-лесен начин да реализира очаквания дял на своите средно-силни готови ръце и дроус, 

отколкото играчът извън позиция. 

Други текстури, където позицията е особено ценна, не са толкова добре известни, тъй като допълнителните карти на 

пръв поглед не изглеждат като заплаха. Често срещаната грешка, която играчите правят, е да приемат, че сухата 

текстура на борда – тази с малко или без възможни дроус – означава, че няма никакъв риск да позволиш блъфовете 

на опонента да видят безплатни карти. Нещо, което окуражава играчите да мислят по този начин, е фактът, че 

обикновено на сухите бордове има малко силни ръце, като, например, сетове, които не страхуват от даване на 

безплатни карти. 

В действителност, ниските бордове имат склонност да облагодетелстват играча в позиция, защото почти всеки блъф 

има овъркарти, и удрянето на топ-пеър на търна или ривъра често ще е достатъчно добре, за да се спечели на шоудаун. 

С други думи, това е ситуация, когато имаш дроу с две овър-карти, които на ниските бордове имат 6 аута. 

Следователно, ниските бордове функционират подобно на мокрите бордове, тъй като най-слабите ръце и за залог, и 

за кол имат значителен очакван дял.  

За да илюстрираме това, да си представим, че отваряме от кътофа и бутонът колва. Ако флопът е 7♠5♣2♥, почти всяка 

търн-карта ще подобри някои слаби ръце както от нашия диапазон, така и от диапазона на опонента. Това е, около 

57% от търн-картите ще са овър-карти, и на флопа няма ръце, които няма да имат разумно количество екуити. 

Освен това, тъй като позицията е особено ценна на флоп 7♠5♣2♥, за нас ще е трудно да заложим за стойност на флопа 

и търна с маргинална по сила ръка, когато сме извън позиция. Това е така, защото опонентът ни ще има възможността 

да блъфира, след като ривърът се чекне, и маргиналните ни ръце ще станат блъф-кетчъри. Това затруднява играта със 

средно-силни ръце, такива, като деветки, осмици или чифт седмици. Обаче, и чек-колът със средно-силни ръце също 

няма да е идеален, тъй като често ще бъдем побеждавани от блъфовете на опонента на търна и ривъра. 

Това води до следното правило: 

Колкото е по-трудно да се чек-колва извън позиция на дадена текстура на флопа, 

толкова по-ценна ще бъде позицията. 

Забележете, има бордове, където даването на безплатни карти е рисковано, и където маргиналните по сила ръце, с 

които по правило се чек-колва, често ще бъдат побеждавани на търна или ривъра. 

По-надолу са дадени примери на текстури на флопове с кратко обяснение, защо позицията е или не е ценна. За по-

добра визуализация на някои ръце от диапазоните на всеки играч ще предположим, че отваряме от кътофа и само 

бутонът колва. 

ФЛОП №1: Q♣6♥2♥ 

Позицията не е особено ценна на тази текстура, защото в нашия диапазон и в диапазона на опонента има множество 

ръце с малък очакван дял. Това улеснява чек-кола с топ-пеър или с някой от средните чифтове, тъй като няма много 

овър-карти, които могат да дойдат на търна. Силните ни чифтове понякога ще бъдат побеждавани от флъш-дроус, но 

повечето ръце, които имат приемлив шанс да станат флъш на ривъра, така или иначе няма да бъдат фолднати при 

залог на флопа. 

ФЛОП №2: 9♥5♥3♣ 
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Тази текстура и е ниска, и е мокра, така че позицията тук е извънредно ценна. Трудно е да се чек-колне на този флоп, 

тъй като ръцете, които искат да стигнат до шоудаун без да се залага и на трите улици (като деветки и осмици), са 

същите онези ръце, които лесно могат да бъдат победени от овър-карти. 

ФЛОП №3: Q♣J♦6♠ 

Противоположно на това, което си мислят повечето играчи, тук позицията не е особено важна. Лесно е да се чек-колне 

с чифт дами и валета, тъй като нашият опонент често ще залага с ръце с малък очакван дял, които едва ли ще се 

подобрят. Освен това, флопът от време на време може да бъде чек-рейзван, за да попречим на опонента да залага 

безразсъдно. 

ФЛОП №4: 7♣2♦2♠ 

Както дискутирахме преди, позицията е по-ценна на сухи и ниски бордове в противовес на това, което си мислят 

повечето играчи. Чек-колът с маргинални готови ръце е труден, защото те често ще бъдат побеждавани на търна и 

ривъра, но в тази ситуация, силните ръце могат да бъдат слоуплейвани и чек-рейзвани на по-късна улица. 

ФЛОП №5: 7♥6♥4♣ 

Тази текстура е абсолютен кошмар за играча извън позиция. Трудно можем да определим диапазон за чек-кол, 

защото този ход дори с нътс (като сет) е рискован. Обаче, ако никога не чек-колваме със силна ръка, опонентът ни 

може агресивно да овърбетва на много от търн- и ривър-карти. 

Нещо повече, маргиналните по сила ръце, с които ще чек-колваме на флопа, често пъти ще бъдат побеждавани на по-

късни улици. Освен това, ако опонентът ще овърбетва, той ще е способен да залага с висока честота и пак ще остане 

балансиран. Така че, бордове като този, изискват от нас да чек-рейзваме и да чек-фолдваме на флопа с висока честота. 

СЪОТНОШЕНИЕТО СТОЙНОСТНИ ЗАЛОЗИ/БЛЪФОВЕ ИЗВЪН ПОЗИЦИЯ  

Преди установихме, че залагането на флопа с перфектно поляризиран диапазон изисква 34,3% от залозите ни да бъдат 

за стойност, ако залагаме само 75% от пота и на трите улици. Освен това, ако можехме да овърбетваме на ривъра, 

само 30,6% от залозите ни на флопа трябва да бъдат за стойност. Както дискутирахме преди, тъй като позицията няма 

стойност, когато един играч има перфектно поляризиран диапазон, ще приложим абсолютно същата математика 

независимо то това, кой е в позиция, ако приемем, че диапазонът ни е перфектно поляризиран. 

Все пак, когато моделирахме ситуации, където диапазонът ни за залог не беше перфектно поляризиран, трябваше да 

направим няколко предположения, които не бяха съвсем верни. Например, дори ако на флопа ние залагаме за 

стойност само със силни ръце, няма да залагаме винаги и на трите улици с печелившата ръка. Освен това, нашият 

опонент може да фолдне при наш залог на търна (или да ни накара да фолднем, ако той рейзне), а това винаги ще ни 

пречи да реализираме очаквания дял на блъфовете ни. И отново, моделът не можеше да отчете това. 

От друга страна, когато диапазоните не са перфектно поляризирани, позицията става доста ценна и предположенията 

ни от предишните раздели стават по-проблематични. По-конкретно, по-трудно е да реализираме очаквания дял на 

слабите ни ръце извън позиция, отколкото в позиция, тъй като чек на търна не ни гарантира, че ще видим ривъра. 

Освен това, няма да можем да заложим на ривъра, ако опонентът покаже слабост чрез чек, така че получаването на 

тънка стойност със силна, но не и страхотна ръка, често ще бъде доста трудно. 

С други думи, точната стойност на позицията не може да се изчисли, но със сигурност можем да кажем, че, ако искаме 

да залагаме между 2,5-3 блъфа на всеки залог за стойност със силна ръка в позиция на флопа, би трябвало да 

блъфираме по-малко, когато сме извън позиция. Това води до следващото правило: 
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Въпреки, че позицията на някои текстури ще бъде по-ценна, отколкото на други такива, 

залагането с 2-2.5 блъфа на всеки стойностен залог със силна ръка извън позиция 

изглежда приемливо на повечето текстури. 

Както винаги при прилагането на това правило, внимавайте с направените предположения, защото това съотношение 

не работи добре, ако стаковете са по-малки, или потът е многостранен. 

Нещо повече, както дискутирахме преди, понякога ще залагаме на флопа с намерението да залагаме за стойност само 

на една или две улици. Това се прави, когато залогът на флопа ще накара да се фолднат някои ръце с висок очакван 

дял. За разлика от ситуация, когато сме в позиция, извън позиция ще е трудно да залагаме за стойност само на две 

улици, тъй като опонентът ни ще има възможност да заложи, след като ривърът се чекне. 

Тази ситуация е трудна за моделиране, но въпреки недостатъците й, залагането за стойност само на една или две 

улици извън позиция понякога ще бъде най-добрата линия. 

КОГА ЗАЛАГАНЕТО С ВСЕКИ ДВЕ КАРТИ БИ ТРЯБВАЛО ДА Е ПЕЧЕЛИВШО  

Досега ние предполагахме, че опонентът ни не би трябвало да е способен да блъфира печелившо с всеки две карти 

префлоп или на флопа, ако той е извън позиция. Това, по-скоро, има смисъл за префлоп игра, тъй като, ако опонентът 

ни би могъл да блъфира печелившо с всеки две карти, той никога не би фолднал. По същия начин, тъй като да си извън 

позиция на флопа е недостатък, в нарасналите потове има смисъл да предположим, че опонентът ни не би трябвало 

да може да лийдне с всеки две карти на по-голямата част от текстурите на флопа. 

Тъй като, дори толкова слаба ръка, като чифт двойки, има положителна очаквана стойност, когато се чекне извън 

позиция на флоп J♥9♥5♣, очакваната стойност на чека трябва да бъде малка или близка до нула. Ако бихме могли да 

залагаме печелившо с чифт двойки на тази текстура извън позиция, тогава дори залог, който е съвсем малко печеливш, 

би бил по-добър от чек. Обаче, повечето играчи научават по метода „проба-грешка“, че залог със слаба ръка извън 

позиция на повечето текстури има отрицателна очаквана стойност, дори ако това не може да се докаже директно. 

Обаче, има ситуации, в които играч трябва да може да направи печеливш блъф, дори ако ръката му няма никакъв 

очакван дял. По-конкретно, тези ситуации обикновено се случват, след като някой трябваше да рискува пари, за да 

получи възможността да направи печеливш блъф. 

Ето един пример. Кътофът отваря, ние 3-бетваме до общо 12bb – кътофът колва. Флопът е Q♥8♦7♣ и ние залагаме 

13bb, търнът е 4♦ – ние залагаме 25bb, и на ривъра, който е 2♥, чекваме. Забележете, след като чекнем, опонентът ни 

има възможността да влезе ол-ин за 50bb, за да спечели 100bb в пота. Това изисква ние да колваме с честота 66,7%, 

за да му попречим да блъфира печелившо с всеки две карти. 

Все пак, тъй като 3-бетваме префлоп, залагаме на флопа и търна, диапазонът ни на ривъра е много поляризиран, и 

почти нито една ръка няма да се представи добре като чек-кол. Фактически, ако на флопа имахме маргинална по сила 

ръка, нещо като Q♦9♦ или чифт валета, вероятно, щяхме да чек-колваме флопа, защото не е особено рисковано да 

позволим на опонента да види допълнителни карти с най-слабите му ръце. С други думи, след като чекнем този ривър, 

ние ще чек-колваме много по-рядко от 66,7%. 

Да позволим на опонента да блъфира печелившо с всеки две карти на пръв поглед изглежда доста объркващо, но 

това, като концепция, е подобно на ситуация, когато залагахме с перфектно поляризиран диапазон. Ако си спомняте, 

всеки път, когато залагаме с перфектно поляризиран диапазон, опонентът ни ефективно губи, а когато чекваме с такъв 

диапазон, той ефективно печели. Това е, той или ще чекне отзад и ще спечели на шоудаун, или ще блъфира, знаейки, 

че ние почти винаги ще фолднем. 
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Казано по друг начин, дори ако опонентът ни може да направи печеливш залог след като ние чекнем, това няма да е 

проблем, ако му се наложи да рискува пари на търна, за да получи тази възможност. Например, ако опонентът ни 

колва със слаба спекулативна ръка на търна (като гътшот), той обикновено ще губи парите, които е инвестирал, когато 

неговото дроу пропусне, а ние – ще заложим на ривъра. Той ще се подобрява до най-добрата ръка или ще 

възможността да направи печеливш блъф само от време на време, а това няма да направи кола му на тръна прекалено 

изгоден. 

Това ни довежда до следващото правило: 

Колкото по-печеливши ще бъдат блъфовете на опонента, толкова повече пари той 

трябва да рискува и/или толкова по-рядко би трябвало да получава възможността да 

блъфира. 

Погледнато от друга страна, ако блъфът на опонента на по-късна улица ще бъде само леко печеливш, тогава няма да 

е проблем, ако той често ще получава тази възможност, след като рискува малко. Все пак, ако блъфът на опонента ще 

бъде много доходоносен, той трябва да рискува повече пари, за да получава само от време на време тази възможност 

за блъф. По-конкретно, ние ще бъдем експлоатирани само тогава, когато опонентът ни рискува малко пари, за да се 

окаже в ситуация с високодоходен блъф (т.е., ако рискува малко и блъфът му печели малко – то това не е 

експлоатация). 

ДОКОЛКО ПЕЧЕЛИВШИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ БЛЪФОВЕТЕ НА ОПОНЕНТА, КОГАТО ТОЙ Е В ПОЗИЦИЯ НА 

ФЛОПА  

Когато опонентът залага след нашия чек в хедз-ъп рейзнат пот, той обикновено ще рискува 6bb, за да спечели 8bb. 

Както се дискутираше преди, трябва да се защитаваме с честота от поне 57%, за да предотвратим незабавен профит 

от залагането с всеки две карти. 

Въпреки всичко, да позволим на опонента да покаже незабавен профит с всеки две карти след наш чек на флопа, 

вероятно, няма да е проблем. Предполагайки, че той не е на блайндовете, когато колва префлоп, той рискува 3,5bb, 

за да получи възможността да види флопа в позиция. (Понякога ще бъде скуизван и ще трябва да фолдне по-слабите 

си префлоп ръце). Тъй като поема риск, колвайки, понякога опонентът ни може да е способен да блъфира печелившо 

с всеки две карти пост-флоп, особено, ако повечето то блъфовете му са само леко печеливши. 

Ето един пример. Ние отваряме от междинна позиция и опонентът ни колва от бутона. Ако след това чекнем на флопа, 

залогът му трябва да бъде успешен достатъчно често, така че разумна оценка на EV-то на най-слабия му блъф е 1,5bb. 

Забележете, въпреки, че най-слабата ръка от диапазона му може да блъфира печелившо след нашия чек, той все още 

ще губи 2bb, когато флопне слаба ръка: 

Цялото EV на ръката = EV на залога на флопа – мъртви пари, които вече са инвестирани в пота 

1,5 – 3,5 = -2 bb 

Това демонстрира, как опонентът ще губи пари, колд-колвайки префлоп с твърде слаби ръце, дори ако често ще има 

възможността да направи печеливш пост-флоп блъф. По-конкретно, за да стане една ръка печеливш префлоп колд-

кол, тя трябва да е способна да флопне силна ръка или дроу с разумна честота. С други думи, ако ръката на опонента 

е толкова слаба, че той постоянно трябва да фолдва при наш залог на флопа и обикновено ще може да направи леко 

печеливш блъф, ако чекнем, тогава да колнеш префлоп с толкова слаба ръка определено е действие с отрицателно 

очакване. 
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Залагането с по-малка честота извън позиция на флопа и защитата на повечето от чековете ни има няколко други 

ключови последици. Опонентът ни по-често ще има възможност за печеливш блъф. Но, ако ние защитаваме повечето 

от чековете ни чрез чек-кол и чек-рейз, тогава очакваната стойност на блъфовете на опонента ще намалява. Това 

означава, че той ще получава много възможности за печеливши блъфове, но те ще бъдат само леко печеливши. 

Освен това, опонентът ни най-вероятно ще прави по-малко пари, когато флопне силна ръка, защото ние често ще 

чекваме и ще запазваме пота по-малък. Мнозина играчи разчитат почти винаги да печелят поне чрез продължаващ 

залог, когато флопнат силна ръка след колд-кол в позиция. Но, ако не залагаме безразсъдно на флопа, опонентът 

често ще печели само малък пот. 

Въпреки всичко, обикновено е нужно да залагаме на флопа с разумна честота, както и да защитаваме нашите чекове 

на флопа достатъчно агресивно, така че залозите на нашите опоненти на флопа да не са извънредно печеливши. 

Това е, на флопа ние можем или да дадем на опонента си малко възможности да направи високодоходни блъфове, 

или – много възможности за леко печеливши такива, или, пък, да го оставим по средата. По-конкретно, ако ние 

постоянно чек-фолдваме на флопа, тогава нещо не е наред. Ние или чек-фолдваме ръце, които принадлежат към друг 

диапазон, или префлоп диапазонът ни е твърде слаб (изключение от това, когато се колва от големия блинд, тъй като 

често има смисъл да се колне, получавайки страхотна цена, дори ако на флопа често трябва да се фолдва). 

Можем да изчислим минималната очаквана стойност на най-слабата ръка от диапазона на опонента на флопа в 

зависимост от това, доколко агресивно залагаме и защитаваме нашите чекове. Това се постига чрез пресмятане, колко 

често опонентът ни получава възможността да блъфира и доколко са печеливши тези блъфове. 

Да започнем с прост пример. Потът е 8bb и, когато един играч залага, той винаги ще залага 6bb. Нещо повече, да 

предположим, че на флопа ще чекваме с честота 60% и ще защитаваме 45% от нашите чекове. Накрая, ще приемем 

също, че опонентът ни има слаба ръка, която винаги ще бъде фолдната, ако заложим на флопа, но ще бъде използвана 

за блъф, ако чекнем, защото той знае, че блъфирането с всеки две карти е печелившо. Това предлага очаквана 

стойност от поне 1,02bb за най-слабата ръка на опонента: 

Min EV на ръка на опонента = (честота на чека на флопа)*[(размер на пота)*(честота на фолда) – 

(размер на залога)*(честота на защита)] 

0,60*[8*(1 – 0,45) – 6*0,45] = 1,02bb 

Както може да се види, при посочените предположения, най-слабата ръка от диапазона на опонента на флопа има 

очаквана стойност поне 1,02bb. Това е така, защото ние не винаги ще залагаме на флопа, и след като чекнем, 

опонентът ни може да залага печелившо, тъй като ще се защитаваме с честота, по-малка от 57%. Нещо повече, това е 

минимална очаквана стойност на ръката на опонента, а не е действителната й очаквана стойност, понеже често ще се 

защитаваме чрез чек-кол, а и най-слабите блъфове на опонента имат очакван дял. 

Освен това, нека да ви е ясно, че очакваната стойност на най-слабата ръка на опонента се изчислява на флопа преди 

ние да заложим или да чекнем, това не е очакваната стойност на неговия блъф. Забележете, че ако ние залагаме, 

очакваната стойност на най-слабата ръка на опонента ни е нула (тъй като той винаги ще фолдва), а ако ние чекваме, 

неговата очаквана стойност ще бъде по-голяма от 1,02bb (тъй като той винаги ще получава възможността да блъфира). 

Тук, минималната очаквана стойност на блъфа на опонента е 1,7bb. 
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Min EV на блъфа на опонента = (размер на пота)*(честота на фолда) – (размер на залога)*(честота 

на защита) 

8*(1 – 0,45) – 6*0,45 = 1,7bb 

И ако приемем, че играчите винаги залагат 6bb в пот от 8bb, можем да използваме следната формула, за да намерим 

минималната очаквана стойност на ръката на опонента на флопа: 

X*[8*(1 – Y) – 6*Y] = min EV на ръката на опонента,  

където Х е честота на нашия чек на флопа; Y е честота на защитата ни след чек. 

Въпреки, че е трудно да се оцени, каква би трябвало да бъде очакваната стойност на много слаби ръце на опонента 

на флопа, тя несъмнено зависи от диапазоните на всеки играч и текстурата на борда. Освен това, за да определим, 

дали очакваната стойност на най-слабите ръце на опонента на флопа изглежда приемлива, трябва да използваме и 

здравия разум. 

Ето един пример. Ние отваряме от кътофа, бутонът колва и двата блайнда фолдват. Ако ние чекваме и фолдваме при 

залог от опонента на флопа толкова често, че очакваната стойност на най-слабите му ръце е 2bb и повече, дали това 

ще изглежда разумно? Ситуацията е твърде сложна, за да бъде доказана директно, но това вероятно не е така поради 

няколко причини. Те се обсъждат по-надолу. 

1. Тъй като бутонът, колвайки префлоп, рискува само 3,5bb, той ще очаква да си върне голяма част от неговия 
префлоп кол, ако очакваната стойност на най-слабите му ръце на флопа е поне 2bb. Тъй като той често ще 
получава възможността да направи печеливш блъф, дори ако флопне ръка, която почти няма очакван дял, 
това ефективно прави неговият префлоп кол много по-евтин, отколкото той би бил иначе. 

2. Всичките ръце в диапазона за префлоп кол от бутона имат потенциала да станат силни готови ръце или дроус 

на флопа. С други думи, най-лошия сценарий за нашия опонент е да му се наложи да фолдне при наш залог 

на флопа, или да блъфира, ако ние чекнем. Понякога, най-слабите му ръце за префлоп кол ще флопват нътс 

или ръка, която може да направи превъзходен блъф-рейз. 

3. Дори най-слабите ръце на опонента на флопа обикновено ще имат разумен очакван дял спрямо нашия 
диапазон за чек-кол. Например, въпреки че покет чифтовете обикновено са възможно най-лошите ръце за 
блъф на флопа, те все още имат около 10% очакван дял спрямо по-добри чифтове. Това повишава очакването 
дори на най-слабите блъфове в диапазона на опонента. 

Отново, трудно е да се каже, каква би трябвало да бъде очакваната стойност на най-слабите ръце на опонента на 

флопа, така че няма определено правило за това. Въпреки това, ако се окаже, че постоянно чек-фолдваме на флопа в 

момент, в който опонентът ни ефективно „усвоява“ значителна част от префлоп-коловете си, трябва да погледнем 

към промяна или на префлоп стратегията ни, или на стратегията ни на флопа. По-специално, ако чек-фолдваме 

толкова често, че насърчаваме опонента да залага безразсъдно на флопа, то много от ръцете, с които в момента 

залагаме, вместо това трябва да бъдат чек-рейзвани. 

ДА ЗАЛОЖИМ ИЛИ ДА ЧЕКНЕМ С МНОГО СИЛНИ РЪЦЕ НА ФЛОПА ИЗВЪН ПОЗИЦИЯ?  

Въпреки, че един оптимален играч винаги следва линията с най-голямата очаквана стойност, коя линия с дадена ръка 

е най-печеливша, ще зависи от диапазоните на всеки играч. И една от най-лесните отправни точки за определяне на 

това, как да играем с нашия диапазон, е да намерим най-печелившата линия за много силните си ръце. 
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Например, ако чек-колването с начални ръце на дадена текстура е по-доходно от чек-рейза, тогава, обикновено, няма 

да имаме диапазон за чек-рейз. Това се случва, защото чек-рейзване със силна ръка става по-слаба стратегия, ако чек-

колването има по-голяма очаквана стойност, а диапазона за чек-рейз, състоящ се само от блъфове, определено няма 

да е оптимален. С други думи, какво да правим с най-силните ръце от диапазона ни до голяма степен се определя от 

това, колко други ръце от този диапазон би трябвало да бъдат играни. 

Колкото до нашия опонент, той би трябвало да е способен да прави високодоходни залози на флопа при текстури, 

където позицията е особено ценна и/или диапазонът му е много по-силен от нашия. Освен това, на текстури, където 

той може да прави високодоходни залози с всеки две карти, ние трябва да очакваме от него да залага често. Това е 

така, защото той би трябвало да чеква само тогава, когато чекът е по-печеливш от залога, и е малко вероятно това да 

е случаят, когато залозите му на флопа са високодоходни. Това е особено вярно, ако е рисковано ръцете от диапазона 

ни за чек-фолд да видят безплатни карти. 

Ето един пример. На флопа ние отново чекваме и фолдваме при залог от опонента с честота 55%. И когато той залага, 

то залогът му е с размер 6bb в пот от 8bb. Освен това нека да приемем, че той знае, колко често фолдваме при залог 

след като чекнем. И, както преди, минималната очаквана стойност на залога на опонента на флопа е 1,7bb. 

8*0,55 – 6*(1 – 0,55) = 1,7bb 

Тъй като опонентът ни при очакваната стойност от поне 1,7bb може да залага с всяка ръка от диапазона му, за него 

няма да има смисъл да чеква отзад с ръка, която ще има такава очаквана стойност след като ние чекнем. С други думи, 

всяка ръка от диапазона на опонента за чек на флопа трябва да има очаквана стойност от поне 1,7bb, в противен 

случай, той прави грешка като не залага на флопа. 

След това да продължим със същите предположения от предишния пример, с изключение на това, че ще фолдваме 

при залог с честота 70% вместо с 55%. Това повишава неговото очакване до поне 3,8bb 

8*0,7 – 6*(1 – 0,7) = 3,8bb 

Тъй като сега защитаваме с 15% по-малко от чековете ни на флопа, блъфовете на опонента ще успяват по-често и, 

следователно, минималната очаквана стойност на залозите му на флопа се повишава. По-конкретно, докато преди 

опонентът ни щеше да залага с ръце, които нямаха очаквана стойност от поне 1,7bb след като чекнем, сега той ще 

залага всички ръце, които имат очаквана стойност по-малка от 3,8bb, ако се чекне отзад. 

С други думи, колкото по-често чек-фолдваме на флопа, толкова по-трудно ще е за нашия опонент да оправдава чека 

си отзад – той би трябвало просто да залага. Това е така, защото залогът на флопа сега е много печеливш и малко ръце 

ще имат по-голяма очаквана стойност при чек, нежели при бет. По-конкретно, колкото е по-вероятно да фолднем при 

залог на опонента на флопа, след като сме чекнали, толкова по-висока трябва да бъде неговата честота на залога на 

флопа. И отново, това е особено вярно на текстури, където даването на безплатни карти на диапазона за чек-фолд е 

рисковано. 

Ето един друг пример. Ние отваряме от кътофа и само бутонът колва. И отново стратегията ни на флопа ще бъде да 

фолдваме с честота 55%, след като чекнем. Ако флопът е К♠3♦3♥ и ние чекваме, опонентът ни вероятно ще чеква 

отзад с ръце, като KJ, KT и десетки въпреки факта, че залог с всеки две карти на флопа има очаквана стойност от поне 

1,7bb. Това е така, защото неговите средно-силни ръце вероятно няма да бъдат победени от ръцете от нашия 

диапазон за чек-фолд, и с тези начални ръце спокойно може да се заложи по-късно. 
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Да погледнем към друг пример, приемайки, че отново ще фолдваме с честота 55%, но флопът този път е 9♠6♠4♣. Ако 

чекнем към опонента на тази текстура, трудно е да си представим много ръце от диапазона му, които ще искат да 

чекнат отзад. Това е, всичките му маргинални по сила ръце лесно могат да бъдат победени от ръцете от нашия 

диапазон за чек-фолд, и заради това той ще бъде изкушен да залага с тези ръце сега. Помнете, това е страхотна 

текстура за залог на флопа от играч в позиция, който има намерение да залага за стойност на една или две улици. 

Това е така, защото даването на безплатни карти с ръка, като 9♦8♦ или 8♦8♣ е много рисковано. 

С други думи, за да определим, доколко агресивно опонентът ще залага на флопа в позиция, трябва да имаме предвид 

два основни фактора. Първият е, колко често ще фолдваме при залог на флопа, а вторият е, доколко е рисковано 

даването на безплатни карти на диапазона за чек-фолд. Ако ние ще фолдваме често при негов залог на флопа и 

даването на безплатни карти на диапазона ни за чек-фолд е рисковано, тогава той със сигурност ще залага. Това 

означава, че най-силните ни ръце трябва да бъдат чек-рейзвани. И обратно, ако ние ще фолдваме рядко при залог на 

опонента на флопа и даването на безплатни карти на диапазона ни за чек-фолд не е рисковано, тогава той не би 

трябвало да залага често на флопа, и тук, с най-силните си ръце трябва да залагаме ние. 

Сега да обсъдим пример, където нашият опит за чек-рейз на флопа почти винаги успява. Представете си, че ние 

колваме отварящия рейз от бутона, когато сме на големия блинд. Флопът е 7♠4♠2♣. Забележете, че позицията на тази 

текстура е много ценна, тъй като позволява на опонента ни да залага за стойност съвсем спокойно на една или две 

улици. Освен това, тъй като нашия диапазон за чек включва много силни ръце с две овър-карти, той няма да се чувства 

удобно да ни дава безплатни карти с маргинални по силата ръце. Накрая, блъфовете на опонента запазват очаквания 

си дял спрямо диапазона ни за чек-кол достатъчно добре, защото неговите овър-карти често ще се подобряват, за да 

бият маргиналните ни чифтове. Следователно, тези причини го окуражават да залага на флопа често, което пък ни 

подтиква да чек-колваме или да чек-рейзваме със сетовете ни, вместо директно да залагаме с тях. 

Сега да разгледаме пример, където опитът ни за чек-рейз на флопа често ще се проваля. Да предположим, че ние 

отваряме от кътофа и бутонът колва, но този път флопът е K♠J♣4♦. Тъй като опонентът ни вероятно би 3-бетнал с по-

голямата част от ръцете си с асо или асо и поп, на тази текстура той няма да има много силни ръце, с които би искал 

да залага на флопа с намерението за залог и на трите улици. Освен това, ръце, като КТ, AJ, QJ, често ще се чекват отзад, 

тъй като те не се страхуват да бъдат победени от нашия диапазон за чек-фолд. С други думи, тъй като имаме по-силен 

диапазон на флопа и позицията не е особено ценна, опонентът няма да залага често на флопа след нашия чек. 

Следователно, ние би трябвало да залагаме с по-голямата част от силните ни ръце и само понякога да чек-рейзваме 

или чек-колваме с много силна ръка. 

Накрая, на бордове, където и двамата играчи имат сравними диапазони, ще е необходимо да се намери баланс чрез 

залагане с няколко много силни ръце и чекване – с други. По-конкретно, ако на флопа винаги залагаме със силните си 

ръце, нашият диапазон за чек ще бъде твърде слаб и опонентът ни тогава може да ни експлоатира, залагайки 

агресивно. Все пак, ако никога не залагаме със силните си ръце, диапазонът ни за чек ще е много силен и опонентът 

ни отново може да експлоатира, като залага само с много силни ръце или дроус. 

ДА РЕШИМ ДАЛИ ДА ЧЕК-КОЛНЕМ ИЛИ ДА ЧЕК -РЕЙЗНЕМ  

След като сме решили да не залагаме с много силните си ръце извън позиция, защото диапазонът ни за чек 

обикновено ще е слаб и опонентът често ще залага на флопа, ние трябва да определим, дали чек-кол или чек-рейз е 

най-добрата линия.  

Трябва да наблегнем на чек-кол на онези текстури, където опонентът ни едва ли ще залага за стойност само на една 

улица и е малко вероятно блъфовете му да се подобрят дотолкова, че да ни бият на търна. Това ще му позволи да 
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продължава да блъфира със слабите си ръце. След това ние, обикновено, ще чек-рейзваме на търна и той няма да 

има възможност евтино да ни победи на ривъра. 

Ето един пример. Ние отваряме от междинна позиция, само бутонът колва и флопът е К♣7♦2♥. Опонентът ни може 

да заложи за стойност на флопа с някои ръце с намерението да залага за стойност само на една улица, но основната 

част от ръцете, с които той ще залага за стойност, ще се залагат на повече улици. Това е така, защото ръцете, като топ 

пеър и среден чифт не се страхуват да бъдат победени от ръцете от нашия диапазон за чек-фолд. С други думи, тъй 

като ръцете, които ще фолднем при залог на флопа, едва ли ще победят средно-силните ръце на опонента, така или 

иначе, той почти няма основания да залага с тях на флопа.  

Обаче, тъй като опонентът на флопа едва ли ще заложи за стойност със средно-силните си ръце на една улица, за нас 

е по-лесно спокойно да чек-колваме с ръце тип нътс, очаквайки да получим възможността да чек-рейзнем на по-късна 

улица. Помнете, въпреки че някои ръце от диапазона му, като 9♦8♦, могат да победят сетовете ни на ривъра, правейки 

рънър-рънър флъш или стрейт, когато хване дроу на търна, той почти винаги ще залага, а ние – можем да чек-рейзнем. 

Причината за това е, че флъш- и стрейт-дроу, обикновено, ще правят перфектни ръце за блъф на търна, защото имат 

малка шоудаун стойност, но запазват очаквания си дял спрямо диапазона за чек-кол. Следователно, ръцете, които са 

способни да победят сетовете на ривъра, почти винаги ще бъдат дроус, с които той ще залага на търна, и това прави 

чек-колването на флопа с намерението за чек-рейз на търна по-малко рисковано отколкото би било иначе. 

Чек-рейзът, обикновено, е най-добрата линия на текстури, където опонентът ни по-вероятно да заложи за стойност 

на една улица и в диапазона му за залог на флопа има много блъфове, които могат да се подобрят до най-добрата 

ръка на търна. Това обикновено се случва на ниски и координирани бордове, които по принцип са благоприятни за 

играча в позиция. Така, чек-рейзът на флопа ни позволява да извлечем стойност от силните ръце на опонента сега, 

както и да му попречим да ни побеждава евтино на търна или ривъра. 

Ето един пример. Ние отваряме от кътофа, опонентът на бутона колва и флопът е Т♠6♠5♦. Много от ръцете на нашия 

опонент, които вероятно ще заложат на този флоп, например, седмици или осмици, няма да могат да заложат отново 

на почти всяка търн-карта. Освен това, дори по-силните ръце от диапазона му за стойностен залог, като АТ, няма да 

могат да продължат да залагат за стойност на много от търн картите (например К♠). Следователно, чек-рейзът със сет 

на този флоп ще подсигури извличането на стойност от силните ръце на опонента преди да дойде плашеща търн или 

ривър карта. В допълнение, както видяхме в „Част V: Дали да заложим или да чекнем в позиция“, опонентът ни, 

вероятно, ще трябва да флоутва с някои блъфове при чек-рейзове от наша страна. 

Въпреки всичко, може би най-големия риск при чек-кол със силни ръце на много мокри текстури се заключава в това, 

че ние често ще бъдем победени или неспособни да чек-рейзнем на търна, дори ако все още имаме най-добрата ръка. 

Например, ако чек-колваме със сет на флоп Т♠6♠5♦, ако търнът ще е трета пика, ръката ни обикновено няма да е 

достатъчно силна за чек-рейз за стойност. Следователно, това ще ни принуди отново да чек-колнем и опонентът ни 

ще получи възможността да ни победи на ривъра с неговите полу-блъфове (вероятно, удряйки рънър-рънър флъша 

си). По тези причини, обикновено, чек-рейзът на флопа със силни ръце е по-добра линия от чек-кола, особено, ако 

опонентът не е способен да овърбетва на търна. 

Ето един кратък списък с различни текстури на флопа и честоти за чек-рейз на тях. Помнете, това просто означава, че 

ви давам обща идея за това, на какви текстури би трябвало да чек-рейзваме агресивно, вместо просто да чек-колваме. 

Точните честоти са нерешими и ще зависят от диапазона за всеки играч. 

Бордове, на които трябва да чек-рейзваме рядко: A♣4♠4♦, K♦K♠4♦, Q♣3♠2♦ и A♠K♥5♦. Забележете, всичките тези 

бордове имат поне една висока карта. Това ни позволява спокойно да чек-колваме с по-слабите ни топ-пеъри, както 

и със средните ни чифтове. Освен това, тъй като в диапазона на опонента на търна обикновено има малко или изобщо 
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няма ръце, които могат да се подобрят до стрейтове и флъшове, всяка силна ръка, с която чек-колваме на флопа, най-

вероятно ще е способна да чек-рейзне, ако той отново заложи на търна. Следователно, нашата стратегия на подобни 

текстури би трябвало да бъде защита срещу залози на опонента изцяло чрез кол. 

Бордове, къде трябва да чек-рейзваме от време на време: 7♣4♥2♠, 9♣9♠7♦, Q♠T♥5♣ и К♠6♠5♦. Тези текстури на 

флопа са или по-координирани, отколкото предните, или нямат нито една висока карта. Това затруднява чек-

колването със средно-силни ръце, тъй като опонентът ни, вероятно, ще се подобри с неговите блъфове. Освен това, 

ако чек-колнем със силна ръка, когато са възможни стрейт- или флъш-дроус, вероятно ще трябва да чек-колваме, а 

не да чек-рейзваме, и на търна, ако дроу се завърши. 

Тъй като и двете линии – чек-кол и чек-рейз - със силни ръце на подобни текстури са приемливи, често ще искаме да 

ги комбинираме. Освен това, когато чек-рейзваме за стойност, трябва да обърнем специално внимание върху 

ефектите на премахването. 

По-конкретно, обикновено няма да искаме да чек-рейзваме с много силни ръце, които премахват стойностни ръце от 

диапазона на опонента за залог на флопа. Ето един пример. Ние чекваме със сет попове на флоп К♠6♠5♦ и опонентът 

залага. Забележете, че е малко вероятно той да има топ-пеър, тъй като остава само един възможен поп. Това прави 

чек-рейза по-малко ефективен, тъй като е малко вероятно той да има топ-пеър, с който може да колне нашия чек-

рейз и последващите залози. Но чек-рейзване с други сетове, като шестици или петици, ще бъде по-ефективно, тъй 

като е по-вероятно опонентът да заложи за стойност с поп на флопа. 

Бордове, на които трябва да чек-рейзваме често: 7♠4♠2♦, 8♦7♦6♣, 7♥3♥3♣ и 9♥8♦6♦. Често е грешка да се чек-колва 

на тези текстури. Така също, всяка ръка от нашия диапазон за чек-кол често ще бъде побеждавана от блъфовете на 

опонента на търна. Освен това, той често няма да залага на търна, когато ние имаме най-добрата ръка, и, дори ако 

той го направи, ние често пъти няма да можем да чек-рейзнем, когато много ръце от неговия диапазон се подобрят 

на търна до стрейтове или флъшове. 

Тези флопове са най-трудни за игра извън позиция срещу силен опонент. Но с агресивните си чек-рейзове на флопа 

ние ще затрудним евтина реализация на очаквания дял на най-слабите му ръце. Помнете, по същия начин е трудно и 

да чек-колваме с маргинални ръце на такива флопове, защото често ще бъдем побеждавани, но и на опонента ни 

няма да му харесва да ни позволява да видим безплатни карти, когато и той държи маргинална ръка. Така че, той 

често ще залага със средно-силни ръце, както и с много дроус и, чек-рейзвайки, ние максимизираме шансовете си, 

карайки тези ръце да се фолднат преди да реализират очаквания си дял. 

ТРУДНОСТИТЕ НА ЧЕК -РЕЙЗА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ  ТЕКСТУРИ НА ФЛОПА  

Някои текстури на флопове са трудни за чек-рейз, ако използваме обичайния си размер на залога, тъй като много 

ръце от диапазона на опонента най-вероятно ще се подобрят на търна. Това са същите онези текстури, където 

позицията е извънредно ценна, и често пъти ние няма да бъдем сигурни, дали държим най-добрата ръка на много от 

търн- и ривър-карти. 

Ето един пример. Ние флат-колваме с 5♦5♠ от големия блинд срещу отварящ рейз от бутона и флопът е 6♥5♥3♦. На 

този флоп би трябвало да се запитаме: „Ако чек-рейзнем за стойност с нашия сет, колко от търн-картите или ще убият 

действието, или ще ни вкарат зад множество ръце от диапазона на опонента?“ Отговорът е: всяка купа, седмица, 

четворка или двойка ще вкарат много флъшове или стрейтове в диапазона на опонента и ще ни е трудно да знаем, 

как да продължим. 

Тъй като позицията е толкова ценна на тази текстура, ние трябва да погледнем към чек-рейз с по-голям от обичайното 

размер. Голям чек-рейз дава на опонента по-лоша цена за неговия кол и му пречи да колва с широк диапазон и 
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накърнява силата на позицията на търна. По-конкретно, ако рейзваме залог от 4bb в пот от 6bb до само 12 – 14 bb, 

потът, вероятно, ще бъде по-малък от обичайното, защото много играчи отварят от бутона с 2,5bb – нашия опонент 

ще колне широко и ще играе на търна в позиция. 

Накрая, важно е да се разбере и да се приеме, че някои текстури са много по-благоприятни за диапазона на опонента, 

отколкото за нашия диапазон. Въпреки, че флопове с осмица хай или по-ниска не се срещат често, когато имаме 

работа точно с такъв тип борд, просто трябва да знаем, че този флоп е неблагоприятен за нашия диапазон за кол от 

големия блинд. Това ни принуждава да фолдваме с висока честота, когато опонентът ни заложи. Превъзходна игра от 

блайнда изисква от нас и двете: да можем да оценяваме стойността на позицията, както и да разпознаваме, 

диапазонът на кой от играчите е облагодетелстван от дадена текстура на борда. 

ТРУДНОСТИТЕ ПРИ ЧЕК -КОЛ С УЯЗВИМИ РЪЦЕ  

Както вече беше дискутирано, тъй като чек-колът гарантира опонентът ни да види търна с целия му диапазон, 

обикновено е трудно да се чек-колне с маргинални ръце, които лесно могат да бъдат победени. Все пак, същите ръце, 

с които е рисковано да се чек-колва, често ще се представят слабо като залози, защото залагането усилва диапазона 

на опонента, а слабите чифтове не запазват добре очаквания си дял, тъй като неговия диапазон се подобрява. 

Това няма да е изненада за редовните играчи. Една от най-разочароващи ситуации, която често се случва, е да държим 

маргинален чифт на флопа извън позиция срещу опонент, който обича да залага агресивно. Всяка линия ще бъде лоша, 

тъй като често чрез залог се постига малко (и може би дори няма смисъл в контекста на целия ни диапазон) – все пак 

чек-колът ни принуждава да играем игра на предположения на улици, които следват. 

Ето един пример. Ние колваме от малкия блинд отварящия рейз от кътофа с 7♥7♦ и флопът е Т♠8♦4♣. Ако опонентът 

залага с целия си диапазон за 6bb в пот от 8bb, както ще направят повечето играчи, нашата ръка ще има 54,4% очакван 

дял спрямо типичен диапазон за отваряне от кътофа. Обаче, ако получаваме толкова добра цена и ръката ни има 

толкова голям очакван дял, защо чек-колът на този флоп изглежда толкова жалко? 

Причината е във факта, че ръката ни почти винаги ще остава блъф-кетчър и, когато сме напред на флопа през голяма 

част от времето нашия опонент ще ни побеждава на търна или ривъра. Освен това, тъй като обикновено няма как да 

знаем, дали ръката ни е най-добра, ние често ще колваме с губеща ръка, или ще фолдваме печелившата. Но опонентът 

ни рядко ще се двоуми (или може би никога), дали да блъфира или да залага за стойност срещу специфичната ни ръка, 

а това му позволява да играе срещу нас ефективно. 

Ние можем да моделираме тази ситуация, използвайки същата формула, която приложихме при оценяването на 

съотношението ни стойностни залози към блъфове на флопа. Докато преди приехме, че стойностните залози и 

блъфовете на залагащия имаха съответно 80% и 20% очакван дял, за тази ситуация тези оценки няма да са точни. 

Седмиците имат очакван дял, който е значително по-малък от 20%, когато сме назад, и по-малък от 80%, когато сме 

напред. 

Когато опонентът ни има две овър-карти, като например K♥Q♦, блъфът му ще има около 28% очакван дял. По същия 

начин, когато залага с чифт десетки или по-добро, той обикновено ще има около 88% очакван дял. Въпреки, че той 

ще има малко много слаби ръце в диапазона си на флопа, повечето ръце от диапазона му за залог ще имат около или 

28% или 88% очакван дял. Използвайки същите предположения от Част 4: „Дали да заложим или да чекнем в позиция“, 

които изискваха 34,3% от залозите ни на флопа да могат да залагат за стойност на търна и ривъра, ние можем да 

оценим, каква част от залозите на опонента на флопа трябва да бъдат залози за стойност. 

0,88*Х + 0,28*(1 – Х) = 0,343; Х = 0,105 или 10,5% 
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Моделът подсказва, че, тъй като стойностните залози на опонента и блъфовете му имат толкова голям очакван дял, 

на него му е нужно само 10,5% от залозите му на флопа да бъдат стойностни залози! (И дори ако той никога не чеква, 

стойностните му залози лесно ще надминат този процент.) Предишните ни предположения не са перфектни, особено 

защото опонентът ни не винаги ще залага с печелившата ръка на търна и ривъра, но той има предимството на 

позицията, което преди не можехме да отчетем (и то е съществено на тази текстура). 

Този модел демонстрира, защо чек-колът на флопа с уязвим покет-чифт често е слабо отиграване, въпреки, че ръката 

има толкова много очакван дял. Причината е, че покет-чифт почти никога не се подобрява дотолкова, че да бие ръцете 

от диапазона на опонента за стойностен залог, но често ще бъде побеждаван от неговите блъфове. Освен това, тъй 

като все още има улици с предстоящи действия, нашият опонент ще има няколко възможности да усили диапазона 

си, отказвайки се от някои блъфове, като продължи да залага за стойност с всичките си силни ръце. Запомнете, просто 

защото една ръка има голям очакван дял не означава, че тя има висока очаквана стойност, и, когато ситуацията го 

изисква, ние трябва да сме способни да фолдваме подобни ръце (с висок очакван дял) на флопа. 

Слаби играчи често се объркват с тази концепция и не могат да проумеят, как е възможно да е необходимо да фолднат 

ръка с над 50% очакван дял, когато получават толкова добра цена. Но постоянното колване със слаби готови ръце на 

флопа често пъти е особено проблематичен лийк, защото тези ръце продължават да бъдат трудни за игра на търна и 

ривъра. С други думи, чек-кол с твърде слаба готова ръка на флопа е страхотен пример за ситуация, където една малка 

грешка често ще прерасне в по-голяма и по-скъпо струваща грешка на търна и ривъра. 

ДОНК-БЕТВАНЕ ОТ БЛАЙНДОВЕТЕ  

Тъй като диапазонът за префлоп колд-кол от големия блинд е сгъстен и позицията е ценна, често ще е нужно да 

чекваме на флопа с целия си диапазон. Това важи дори ако нашия диапазон има повече очакван дял от този на 

опонента. 

Ето един пример. Опонентът ни отваря от бутона и ние колваме от големия блинд, използвайки диапазона от Част 2: 

Префлоп игра. Ако флопът е К♥8♣3♠, нашият диапазон ще има 53,9% очакван дял спрямо един типичен играч. Обаче, 

въпреки че диапазонът ни има повече екуити и позицията не е особено ценна на тази текстура, ние, вероятно, все 

още искаме да чекваме с целия ни диапазон. 

Причината донк-бетът тук да не е ефективен се състои в това, че в диапазона ни има малко ръце, които са по-силни 

от KJ, и, тъй като основната част от него е неспособна да получи повече от две улици стойност, чек-колването не е 

рисковано, защото е малко вероятно опонентът да ни победи, ако държи ръка, като K♦7♦. 

С други думи, просто защото диапазонът ни има повече очакван дял от диапазона на опонента не означава, че трябва 

да имаме диапазон за донк-бет на флопа. Това е, ние трябва да обърнем внимание върху това, как очаквания ни дял 

е разпределен измежду ръцете от нашия диапазон, и донк-бетът няма да е ефективен, освен случаите, когато някои 

от тях са много силни. По-конкретно, ако нашите залози на флопа са твърде слаби, често пъти опонентът ни ще може 

да рейзва и да обръща стойностните ни ръце в блъф-кетчъри. Освен това, дори ако той се защитава срещу слабите ни 

залози на флопа чрез флат-кол, има малка вероятност да спечелим на шоудаун. Това е така, защото няма да е 

необходимо той често да колва даун, когато може да се защитава толкова агресивно чрез рейз. 

Като цяло, донк-бетването от блайндовете често ще е ефективно на текстури, където имаме два чифта от различни 

бои и диапазонът ни има повече очакван дял. Причината за това е, че възможността за два чифта добавя значително 

количество екуити към диапазона ни и те са достатъчно силни за залог на флопа с намерението да залагаме за 

стойност и на трите улици. Освен това, ако чекваме на такива бордове с целия ни диапазон, диапазонът ни за чек, 

вероятно, ще бъде много силен и опонентът може да ни експлоатира чрез редки залози на флопа. 



  Част VI: Игра на флопа извън позиция 
  Разбиране на основни параметри за игра на флопа 

 

 

101 Приложения на No limit Hold’em 

Ето един пример. Ние флат-колваме от малкия блинд срещу кътофа и флопът е K♠Q♠8♦. Диапазонът ни сега има 59,6% 

очакван дял, но освен, че имаме повече екуити, сега имаме 9 комбинации от два чифта, тъй като щяхме да колнем 

префлоп с KQ от различни бои. Нещо повече, ако опонентът ни рейзва нашия донк-бет, ние можем да 3-бетнем с 

някои от много силните ни ръце, както и с някои дроус и блъфове, така че не е необходимо винаги да се защитаваме 

чрез кол. Накрая, ако никога не донк-бетваме, един умел опонент няма да е склонен да залага на флопа, тъй като той 

ще знае, че в диапазона ни има много силни ръце, които са достатъчно силни за стойностен чек-рейз. 

РАЗБИРАНЕ НА ОСНОВНИ  ПАРАМЕТРИ ЗА ИГРА НА  ФЛОПА  

Досега разгледахме няколко основни неща и няма да е лошо да направим основен преглед на основните насоки за 

игра на флопа, които вече са дискутирани. Въпреки, че това е общ преглед, разглеждането на най-важните формули 

в рамките на няколко страници ще ни помогне при визуализирането на предлаганите модели. 

ПАРАМЕТЪР №1: НЕОБХОДИМАТА МИНИМАЛНА ЧЕСТОТА НА ЗАЩИТА  

ПРИМЕРНА ФОРМУЛА:  

Минимална честота на защита = размер на пота/(размер на залога + размер на пота) 

Приложение: Тази формула трябва да се използва всеки път, когато искаме да попречим на опонента да залага или 

да рейзва с всеки две карти. Ако, обаче, той вече е поел риск, за да получи шанса да блъфира, обикновено няма да е 

проблем, ако му позволим да залага печелившо с всеки две карти. 

Например, ако ние залагаме на флопа и опонентът колва в позиция, тогава тази формула не трябва да се прилага, 

след като чекнем търна. Опонентът ни рискува пари на флопа и няма винаги да получава тази възможност – да 

направи печеливш блъф. 

Но опонентът ни никога не трябва да е в състояние изгодно да блъфира с всеки две карти, когато се изправи пред 

залог или рейз, защото в противен случай никога няма да може да фолдне. Сама по себе си, тази формула трябва да 

се прилага винаги, когато се залага или се рейзва. 

ПАРАМЕТЪР №2: ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СТЕСНЯВАНЕ НА ДИАПАЗОНА ПРИ ЗАЛОГ И НА ТРИТЕ УЛИЦИ  

ПРИМЕРНА ФОРМУЛА:  

Ако сме извън позиция и залагаме на флопа 75% от пота, нашият опонент трябва да защитава минимум 18,7% от 

неговия диапазон, ако защитата му е само чрез кол. 

(Честота на кола на флопа)*(Честота на кола на търна)*(Честота на кола на ривъра) = 0,57*0,57*0,57 

= 0,187 

(0,57 = 1 – 0,75/1,75) 

Приложение: Тази формула определя, колко силен ще бъде диапазонът на нашия опонент за кол на ривъра, ако той 

е изправен пред залог и на трите улици и колва достатъчно често, за да ни попречи изгодно да блъфираме с всеки две 

карти. Почти идентична формула може да се използва и когато става дума за рейз на флопа, залог на търна и залог на 

ривъра. 
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Въпреки, че ръцете не са достатъчно силни, за да залагаме за стойност и на трите улици, те все още могат да бъдат 

залог за стойност на флопа, но не и на другите улици, и това обикновено е оправдано само, ако при залагането ще 

накараме да се фолднат ръце с висок очакван дял. Също така, е особено трудно да се залага за стойност само на една 

улица (на флопа) или на две улици извън позиция, тъй като и двете линии дават на опонента възможността да залага 

на ривъра срещу слаб диапазон. 

ПАРАМЕТЪР №3: ОТНОШЕНИЕТО БЛЪФОВЕ КЪМ ЗАЛОЗИ ЗА СТОЙНОСТ  

ПРИМЕРНА ФОРМУЛА:  

Ако на флопа имаме перфектно поляризиран диапазон и можем да залагаме само 75% от пота на всяка улица, ние 

трябва да залагаме на търна след като заложим на флопа с честота 70%, на ривъра – с честота 70% след като заложим 

търна и 70% от залозите ни на ривъра трябва да бъдат залози за стойност. От тези честоти ние можем да определим, 

какъв процент от залозите ни на флопа трябва да бъдат залози за стойност. 

(Честота на залагане на търна)*(Честота на залагане на ривъра)*(% стойностни залози на ривъра) 

= 0,70*0,70*0,70 = 0,343 

Освен това, можем да оценим, какъв процент от залозите ни на флопа трябва да бъдат за стойност, ако нашите валю-

бетове и блъфове имат съответно 80% и 20% очакван дял. 

Предвид на допусканията, обсъдени по-рано в „Част 5: Дали да заложим или да чекнем в позиция“, само 23,9% от 

залозите ни на флопа трябва да бъдат залози за стойност. 

0,8*Х + 0,2*(1 – Х) = 0,343; Х = 0,239 

Приложение: Тези формули могат да се използват при определяне на нашето отношение блъф/стойност, в 

зависимост от размера на залога, броя на останалите улици и очаквания дял на нашите блъфове и залози за стойност. 

Освен това, трябва да се помнят и други важни фактори. Това са ценността на позицията, способността на всеки играч 

да реализира очаквания си дял и вероятността най-добрата ръка да залага и на трите улици, дори ако нашият модел 

не може да ги отчете директно. 

ПАРАМЕТЪР №4: НЕОБХОДИМИ ЧЕСТОТИ НА ЗАЛАГАНЕ И ЗАЩИТА ЧРЕЗ ЧЕК ИЗВЪН ПОЗИЦИЯ  

ПРИМЕРНА ФОРМУЛА:  

За определянето на минималната очаквана стойност на най-слабата ръка на опонента на флопа може да се използва 

следната формула: 

Min EV на ръката на опонента = (Честота на чека на флопа)*[(Размер на пота)*(Честота на фолда) 

– (Размер на залога)*(Честота на защита)] 

Например, да предположим, че потът е 8bb и всеки път, когато един играч залага, той ще го прави с 6bb. Ако ние 

чекваме на флопа с честота 60% и защитаваме 45% от нашите чекове, минималната очаквана стойност на най-слабата 

ръка на опонента ще бъде 1,02bb. 

0,6*[8*(1 – 0,45) – 6*0,45] = 1,02 
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Приложение: Тази формула илюстрира, как трябва да използваме някои комбинации за залог, за чек-кол и за чек-

рейз, за да запазим очакваната стойност на „въздуха“ на опонента приемливо ниска на флопа. Ако очакваната 

стойност е твърде висока, той ще може изгодно да колва префлоп с ръце, които иначе би трябвало да фолдне. 

Това, може би, е най-трудният и най-деликатният за прилагане параметър, тъй като балансирането на комплексни 

диапазони извън позиция на флопа е трудно. Нещо повече, на текстури, където диапазонът ни е слаб, ние трябва да 

наблегнем на чек-кол и чек-рейз със силните ни ръце. Обаче, ако диапазонът ни е силен, трябва да се наблегне на 

залагането. 

ПРИМЕР ЗА БАЛАНСИРАН ДИАПАЗОН НА ФЛОПА ИЗВЪН  ПОЗИЦИЯ  

Ето един пример за това, как да играем, отваряйки от междинна позиция с диапазон: AA-22, AKo-ATo, KQo, AKs-A7s, 

A5s, KQs-KTs, QJsQTs, JTs-J9s, T9s-T8s, 98s-97s, 87s-86s, 76s-75s, 65s, 54s – срещу бутон, който колва. Флопът е К♠9♦7♠. 

Тъй като вече видяхме, как би трябвало да се защитава бутона срещу продължаващ залог (Част 4: Изправяне пред 

залог на флопа в позиция), това ни дава страхотна отправна точка за определянето, как да се играе с нашият диапазон 

извън позиция. 

Общ брой комбота на флопа: 209 

Залог за стойност: AA(6), AK(12), 97s(2), TT(6) = 26 

Залози с дроу: A♠J♠, A♠T♠, A♠8♠, A♠5♠, Q♠J♠, Q♠T♠, 8♠6♠, 6♠5♠, 5♠4♠, JTs(3), T8s(3), 86s(3) = 18 

Залози за блъф: A♠Qx(3), AxQ♠(3), A♦Q♦, A♠Jx(3), AxJ♠(3), A♦J♦, 88(6), A7s(3) = 39 

Общ брой комбота за залог: 83 

Честота на залагане: 39,7% (83/209 = 0,397) 

Общ брой комбота за чек: 126 (209 – 83 = 126) 

Честота на чека: 60,3% (126/209 = 0,603) 

Чек-кол: КК(3), A♠Q♠, J♠9♠, T♠9♠, J♠8♠, A9s(3), KQ(12), KJs(3), KTs(3), QQ – JJ(12) = 40 

Чек-рейз за стойност: 77(3), 99(3), J♠T♠, T♠8♠ = 8 

Блъф чек-рейз: 87s(3), 76s(3), 75s(3), J9s(2), T9s(2) = 13 

Общ брой комбота за защита чрез чек: 61 

Процент на защитавани чекове: 48,4% (61/126 = 0,484) 

EV на флопнат въздух от опонента: 

0,603*[8*(1 – 0,484) – 6*0,484] = 0,74bb 

Анализ: Въпреки агресивния чек-рейз с много сетове, стрейт-флъш дроус и блъфове, ние все пак ще защитаваме само 

48,4% от нашите чекове. Заради това, очакваната стойност на най-слабите ръце на опонента на флопа е най-малко 

0,74bb. Ако това изглежда твърде изгодно, ръце като аса, както и някои допълнителни блъфове, могат да бъдат чек-
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рейзвани, вместо да се залага с тях. Това ще понижи очакваната стойност на най-слабите ръце на опонента, тъй като 

блъфовете му често ще се провалят. 

Освен това, забележете, в нашия диапазон имаме 3 блъфа на всеки 2 залога за стойност. Това изглежда логично, 

особено защото десетките бяха сметнати като залог за стойност въпреки факта, че с тях определено не можем да 

залагаме за стойност и на трите улици. Също така, позицията е особено ценна на тази текстура. Така, въпреки че е 

възможно да се блъфира малко по-агресивно, все пак е малко вероятно да можем да блъфираме по-често, отколкото 

в момента, и да останем балансирани. 

Накрая, трябва да е очевидно, че диапазоните на флопа са достатъчно комплексни и динамични, така че ръцете не 

винаги могат лесно да се класифицират като стойностни, блъфове или дроус. Това е така, защото все още има две 

допълнителни карти и на флопа често се залага по няколко причини – да накараме да се фолднат ръце с висок очакван 

дял и да извлечем стойност от по-слаби ръце. Въпреки всичко, все още е важно да имаме някаква идея за това, какво 

отношение стойностни залози към блъфове използваме на флопа. 

ОБОБЩЕНИЕ  

Трудно е да се играе на флопа извън позиция, но, в крайна сметка, това е добро нещо. На флопа постоянно се случват 

трудни ситуации и, полагайки необходимия труд за истинското разбиране на играта на флопа, ние можем да получим 

значително предимство пред нашите опоненти. 

Това важи с особена сила за игра извън позиция, защото залагането на флопа с намерението да се залага за стойност 

само на една или две улици често е неефективно. Това е, ако чекнем на ривъра, след като заложихме на флопа и 

търна, опонентът ни има възможността да заложи и да обърне ръцете ни в блъф-кетчъри. 

Също така дискутирахме, защо не трябва да позволяваме на нашия опонент изгодно да блъфира с всеки две карти 

без да поема някакъв предварителен риск. Въпреки че, вероятно, не е проблем често да му позволяваме да прави 

леко печеливш залог на флопа, ние все пак трябва да чек-колваме и да чек-рейзваме агресивно на определени 

текстури. По-конкретно, при понижаване на очакваната стойност на най-слабите ръце на опонента на флопа чек-

рейзването и чек-колването са значително по-ефективни от залагането. 

Накрая, текстури на бордове, където чек-колването е трудно, обикновено ще бъдат благоприятни за играча в позиция, 

затова е важно да чек-рейзваме агресивно на тези бордове. Освен това, малко е вероятно нашия опонент да чекне 

отзад на флопа, но той често ще планира да чеква търна и/или ривъра, след като заложи на флопа. Също така, големи 

чек-рейзове са по-ефективни, ако само няколко търн-карти ще подобрят значително количество ръце от диапазона 

на опонента. 

Ето и няколко специфични момента, които са адресирани към този раздел на книгата: 

1. Оптималният покер го е грижа само за текущото състояние на играта. Предишното действие е необходимо 
само за присвояване на диапазони от ръце. 

2. Приемливо е опонентът ни да прави печеливши блъфове с най-слабите ръце от диапазона му, при условие, 
че преди е поел риска и не винаги е гарантирано да получи печеливша възможност за блъф. 

3. Чек-рейзването наказва опонента за залагането на флопа със слаба или маргинална ръка, но страхотно 
увеличава размера на пота, както и силата на диапазона на опонента. 

4. Да накараш опонента да фолдне ръце, които имат 20% - 25% очакван дял спрямо нашата ръка на флопа е 
забележително. Ако залагането го кара да фолдне ръце с висок очакван дял, тогава залог на флопа с 
намерението да залагаме за стойност само на една или две улици може да бъде най-добрата линия (дори 
когато сме извън позиция). 
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5. Опонентът ни, вероятно, често ще залага на флопа, ако залагането с всеки две карти е много изгодно. Това ни 
подтиква да наблегнем на чек-кол и чек-рейз с най-силните ни ръце. Ако неговите залози на флопа не са 
много печеливши, той, вероятно, ще залага с по-ниска честота и когато това се случи, ние ще залагаме за 
стойност с по-силните ни ръце. 

6. Някои текстури на флопове са трудни за чек-рейз, защото има толкова много търн-карти, които или ще ни 
затруднят да продължим да залагаме за стойност, или ще направят много от ръцете на опонента по-силни. 
Това изисква от нас да използваме по-голям размер на чек-рейза. 

7. Трудно е да се направи преценка, кои ръце работят най-добре като чек-рейз, чек-кол или просто залог. Това 
изисква много практика както на масите, така и извън тях. Разбирането на това, как всяка линия влияе върху 
диапазона на опонента е първата стъпка към развиването на тези умения. 

ЧАСТ VII: ФЛОП – ИГРА В 3-БЕТНАТИ ПОТОВЕ  

ВЪВЕДЕНИЕ  

Почти всички играчи в някой момент от покер-кариерата си мислят, че един от най-слабите аспекти на играта им са 3-

бетнати потове. Това се случва по няколко причини. Първо, 3-бетнати потове не случват толкова често, колкото просто 

рейзнати потове, съответно, играчите имат по-малък опит в тях. Освен това, повечето играчи, които не наблягат на 

изучаването на покер теория, за да подобрят играта си, използват метода „проба – грешка“ и заради това играта им 

страда в ситуации, които се случват по-рядко. Но това няма да е проблем за нас, тъй като почти всяка концепция, 

дискутирана по-рано, по същия начин се прилага и към 3-бетнати потове. 

След това, играчите вероятно ще помнят грешната си игра, защото потът е по-голям и грешките са толкова скъпи и 

има голяма вероятност те да напреднат. Обаче, за повечето играчи е по-лесно да приемат загубата на голям пот, ако 

те имат усещането, че са изиграли ръката добре и просто нямаха късмет. Ние ще се фокусираме върху теоретичния 

аспект на игра в 3-бетнати потове, вместо върху контрола на тилта, защото едно от предимствата да играеш добре е 

в това, че ще е малко вероятно да направим грешка и след това да изпаднем в тилт. 

И накрая, 3-бетнати потове често са трудни за игра, защото 3-беторът обикновено играе извън позиция, докато този, 

който колва 3-бета, е в позиция със сгъстен диапазон. Ако ние сме този, който 3-бетва, нашият диапазон ще е по-

лесният за игра, тъй като обикновено много силни и много слаби ръце се играят по-лесно от маргинални по сила ръце. 

Все пак, игра извън позиция често ще бъде трудна, дори ако диапазонът ни е поляризиран. По същия начин, въпреки 

че определено ще имаме предимството на позицията, ако колнем 3-бета, нашият диапазон ще включва множество 

средно-силни ръце и често ще е трудно да се каже, дали колването или фолдването с тези ръце при многократни 

залози е най-добрата стратегия. 

С оглед на това е важно да не пристъпваме към 3-бетнати потове с някакъв страх. Въпреки, че на масата са сложени 

повече пари, отколкото е обичайно, това не трябва да се използва за оправдание на слаба игра. Оптималният покер 

е агресивен и често изисква от нас да правим голям блъф или да колваме даун с блъф-кетчър, когато сме в 3-бетнат 

пот. Просто трябва да приемем факта, че на масата са сложени много пари, и да имаме желание да играем за голям 

пот с ръце, които дори не са близко до нътс. 

ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ЗАЛОГА НА 3 -БЕТОРА  

Ако ние 3-бетваме префлоп до 12bb и първоначалният рейзър колва, на флопа потът ще бъде около 25bb. Ако 

диапазонът ни е перфектно поляризиран, формулата за оптималното оразмеряване на залога показва, че ние трябва 

да залагаме толкова, че потът да се удвоява на всяка улица. 

(Начален размер на пота)*(Коефициент на нарастване на пота)(брой на останалите улици) = Финален 

размер на пота 
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25*R3 = 200; R = 2,00 

 

където 25bb е началният размер на пота; 200bb е финалният размер на пота; R е коефициент на нарастването на пота. 

Следователно, ако потът трябва да се увеличава 2 пъти на всяка улица, ние трябва да правим залози с размер 0,5Р на 

флопа, търна и ривъра, за да сме ол-ин на ривъра. 

2,00*SPS = SPS + 2*(Размер на залога); 

SPS = 2*(Размер на залога); => Размер на залога = 0,5SPS, 

където SPS е началният размер на пота. 

Ако потът на флопа е по-голям от 25bb, което ще се случва често в скуизнати потове, тогава залагането с по-малко от 

0,5Р на всяка улица ще вкара всичките пари в пота на ривъра. По същия начин, потът обикновено ще е по-малък от 

25bb, когато отваря бутона, а ние 3-бетваме от блайндовете. Когато това се случи, нашите залози на всяка улица трябва 

да бъдат малко по-големи, за да ни вкарат ол-ин на ривъра. Въпреки всичко, е важно да правим малки корекции в 

бет-сайзинга в зависимост от размера на пота на флопа, но залагането с около половината пот обикновено ще ни 

доближава до ол-ин на ривъра. 

Следователно, ние отново можем да тръгнем от крайната точка, за да определим, каква част от нашите залози на 

флопа трябва да бъдат за стойност, ако на флопа залагаме с перфектно поляризиран диапазон. И така, ако залагаме 

0,5Р на ривъра, опонентът ни рискува 0,5Р, за да спечели 1,5Р. Това изисква 75% от залозите ни на ривъра да са залози 

за стойност, за да попречим на опонента да колва с неговите блъф-кетчъри. 

1,5*(1 – Х) – 0,5*Х = 0; Х = 0,75 или 75% 

Х е процент стойностни залози на ривъра. 

И, както беше обяснено по-рано, когато залагаме на ривъра с балансиран диапазон, опонентът ни ефективно губи, но 

ако чекнем, той винаги ще печели, защото диапазонът ни е перфектно поляризиран. Следователно, ако залагаме на 

търна 0,5Р, опонентът ни отново рискува 0,5Р, за да спечели 1,5Р и от тук следва, че ривърът трябва да бъде залаган с 

балансиран диапазон с честота 75%, след като се заложи на търна. По същия начин, ако на флопа залагаме 0,5Р, търнът 

трябва да бъде залаган с балансиран диапазон с честота 75%, след като се заложи на флопа. И в крайна сметка, ние 

трябва да залагаме на търна с честота 75% след залога на флопа, на ривъра – с честота 75% след залога на търна и 75% 

от залозите ни на ривъра трябва да бъдат залози за стойност. Това довежда до факта, че 42,2% от залозите ни на флопа 

трябва да бъдат стойностни залози: 

0,75*0,75*0,75 = 0,422 или 42,2%, 

където първите 0,75 е честота на залагане на търна, вторите 0,75 е честота на залагане на ривъра и третите 0,75 е 

стойностната част от диапазона ни за залог на ривъра. 

Нещо повече, ако продължаваме да използваме предположения от предните глави и приемем, че нашите залози за 

стойност имат 85% очакван дял, а блъфовете ни – 15% очакван дял, тогава приблизително 38,9% от залозите ни на 

флопа трябва да бъдат стойностни залози. Причината залозите ни за стойност и блъфовете ни да имат съответно 85% 
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и 15% очакван дял в сравнение с използваните преди 80% и 20% се състои в това, че диапазонът ни за 3-бет е доста 

поляризиран, което още повече затруднява силните ръце да бъдат победени. 

0,85*Х + 0,15*(1 – Х) = 0,422; Х = 0,389 или 38,9% 

Не е изненадващо, че в 3-бетнати потове, ако ги сравняваме с рейзнати такива, частта със стойностни ръце от 

диапазона ни за залог на флопа е по-голяма. Залозите ни за стойност в 3-бетнати потове са по-малки в сравнение с 

размера на пота и опонентът ни, следователно, получава по-добра цена за кол на всяка улица. И поради това стигаме 

до следващото ни правило: 

Диапазонът ни за залог на флопа в 3-бетнат пот трябва да включва около 3 блъфа на 

всеки 2 залога за стойност с много силни ръце. 

Въпреки че на пръв поглед изглежда трудно да балансираме диапазона за залог на флопа в 3-бетнат пот, защото по-

голямата част от залозите ни трябва да бъдат за стойност, това може да се отчете при конструиране на префлоп 

диапазон за 3-бет. По-конкретно, чрез префлоп 3-бет със силни овър-чифтове и АК ние гарантирано ще имаме няколко 

ръце, които са достатъчно силни за стойностен залог на почти всяка текстура. Нещо повече, ние не трябва да залагаме 

често с целия си диапазон на флопа. Много ръце за 3-бет-блъф с една висока карта, като А♥5♥ и К♦9♦, могат да 

флопнат слаби топ-пеъри, които са великолепни ръце за чек-кол. 

ЗАЩИТА ЧРЕЗ КОЛ СРЕЩУ ЗАЛОГ НА ФЛОПА В 3 -БЕТНАТ ПОТ  

Когато сме изправени  пред залог с размер от половината пот, когато сме колд-колнали, ние трябва да се защитаваме 

на всяка улица с честота от най-малко 66,7%26, за да попречим опонентът ни да направи незабавен профит с блъфовете 

му. Ако искаме да направим това, от нас се изисква да колваме даун с 29,7% от диапазона ни на флопа, когато 

очакваме залог и на трите улици. 

0,667*0,667*0,667 = 0,297 или 29,7%, 

където първото число 0,667 е честотата на кола на флопа, второто 0,667 – честотата на кола на търна и третото 0,667 

е честотата на кола на ривъра. 

Дали опонентът ни ще е в състояние да направи печеливш продължаващ залог на флопа с всеки две карти, или няма 

да е способен да го направи, ще зависи от диапазоните на всеки играч и текстурата на флопа. Спомнете си, при анализа 

на префлоп играта ние видяхме, че 3-беторът, който е извън позиция, плаща средно 6 до 7bb, за да види флопа с 

неговите блъфове. И тъй като опонентът ни рискува пари преди флопа, няма да е непременно проблем, ако той често 

пъти получава възможността да направи леко печеливш пост-флоп блъф. Например, залогът на опонента с всеки две 

карти може да има минимална очаквана стойност от 2bb на определен флоп. Все пак, ако той е рискувал средно 8bb, 

за да получи тази възможност, тогава нищо не предполага, че ще бъдем експлоатирани. 

Горното твърдение не може да се докаже директно, но това вероятно е резултатът, който произлиза от оптималната 

префлоп игра. Колд-колващият 3-бета не може да се защити в достатъчна степен на много текстури, за да попречи на 

3-бетора да залага печелившо с всеки две карти, но същият този 3-бетор рискува достатъчно пари преди флопа, 

поради което това няма да е проблем. Също така, ако един играч 3-бетва с ръка, която е твърде слаба префлоп, има 

голяма вероятност той да не уцели флопа и очакваната стойност на ръката ще бъде отрицателна. 

                                                                 
26 Х – честота на кола. 

1Р*(1 – Х) – 0,5*Х = 0; => Х = 0,667 
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Като цяло, нашият диапазон за кол на 3-бет се представя доста добре на бордове с висока карта вале и по-висока. 

Нашият диапазон обикновено включва много ръце с високи карти, като AQ, AJ и KQ. Флопове с висока карта поп са 

малко по-трудни, когато АК не са в диапазона ни, но ние все още имаме добро количество топ-пеъри, дори ако 

кикърът ни не е превъзходен. Освен това, опонентът ни вероятно не би трябвало да е способен да залага печелившо 

с всеки две карти на много текстури с висока карта, тъй  като нашият диапазон е много силен и имаме позиция. 

Обаче, обикновено е трудно да се защитаваш на ниски бордове. Ето един пример. Ние отваряме от бутона и колваме 

3-бета от големия блинд, за да видим флопа, който е 7♠4♠3♥. Това е страхотен флоп за диапазона на нашия опонент, 

с който той 3-бетва. Този флоп предлага 57,3% очакван дял за ръката на един типичен играч. Неговият диапазон би 

трябвало да съдържа много повече силни овър пеъри, отколкото нашия, и те рядко ще бъдат побеждавани и почти 

винаги могат да останат стойностни залози на търна и ривъра. 

Освен това, този флоп добре се свързва с диапазона на опонента за 3-бет блъф. Ниски свързани конектори и карти 

през една правят превъзходни блъфове и почти всичките тези ръце флопват или чифт, или дроу, или и двете. Нещо 

повече, ръце с овър-карти, като АК и AQ, могат да блъфират на флопа и обикновено ще се подобрят до най-добрата 

ръка, ако направят топ-пеър на търна. В резултат, почти всеки блъф от диапазона на опонента за залог на флопа ще 

има приемлив очакван дял (много повече от 15%) и поради това опонентът ни може да блъфира доста агресивно. 

Също така забележете, че това може да е обратно на това, което сте чели някъде другаде и дори може да изглежда 

нелогично. Нови играчи често асоциират флопове с висока карта като по-добри за диапазона за 3-бет, тъй като този 

диапазон често прави множество ръце тип топ-пеър-топ-кикър. И докато е вярно, че ръце, като попове, дами и валета 

са просто посредствени, когато бордът има карта, по-висока от тях, от друга страна, обикновено те са силни 

стойностни ръце на бордове с ниски карти. Освен това, както споменахме по-рано, ниските бордове удрят ръце от 

диапазона за 3-бет блъф. Все пак, ръце, които работят добре като 3-бет блъфове и се подобряват на ниските текстури 

(като 8♠6♠ и 5♥4♥), често са твърде слаби за кол на 3-бет. Резултатът е ниските бордове са благоприятни за 3-бетора. 

ЗАЩИТА ЧРЕЗ РЕЙЗ СРЕЩУ ЗАЛОГ НА ФЛОПА В 3-БЕТНАТ ПОТ  

Рейзването е също опция в 3-бетнати потове. Ако ние колваме залога на опонента с размер 12,5bb в пот от 25bb, 

тогава потът ще бъде 50bb. Както беше обяснено по-рано, ние можем да определим, как трябва да нараства пота на 

всяка улица, за да вкараме всичките си пари на ривъра, приемайки, че рейзваме или залагаме на всяка улица с 

еднаква част от пота. 

50*R3 = 200; R = 1,59, 

където 50 е началният размер на пота, 200 е финалният размер на пота, R е коефициент на нарастване. 

Следователно, според нашата оценка, потът ще се увеличава 1,59 пъти на всяка следваща улица. Можем да 

използваме същата методология, видяна по-рано в този раздел, за да покажем, че трябва да рейзваме или залагаме 

с около 0,30Р на всяка улица, за да влезем ол-ин на ривъра. Това изисква от нас да рейзваме флопа до 27,3bb, да 

залагаме търна за 23,4bb и да залагаме ривъра за 36,8bb. 

Обаче, това оразмеряване не е важно за запомняне и дори рядко ще се използва. Причината за това е, че ще бъде 

трудно, ако не и невъзможно, да залагаме търна след рейза на флопа и след това да чек-фолдваме след чек-рейз за 

ол-ин. По-конкретно, след като заложим търна, ще ни останат само 36,8bb. Като такива, шансовете ни за кол на чек-

рейза на опонента за ол-ин ще бъдат намалени. Фактически, ако опонентът ни чек-рейзне за ол-ин на търна, ще ни 

трябва само 18,4% очакван дял, за да колнем печелившо. 

163,2*Х – 36,8*(1 – Х) = 0; => Х = 0,184 или 18,4%, 
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където 36,8bb е цената на кола, 163,2bb е размерът на пота, Х е необходимият очакван дял за печеливш кол. 

Нещо повече, малко са  ситуациите, в които ще блъфираме на търна в 3-бетнат пот с ръка, която има по-малък от 

18,4% очакван дял спрямо диапазона на опонента за чек-рейз за ол-ин. Това е вярно, защото опонентът ни често ще 

има някои дроус в диапазона си за чек-рейз, особено, ако той знае, че ние понякога ще фолдваме и ще му позволим 

да вземе огромен пот без шоудаун. Освен това, ако ние никога или почти никога не фолдваме срещу неговите чек-

рейзове на търна, да пушнем на търна сами ще бъде превъзходно отиграване, тъй като то премахва опцията залогът 

ни само да се колне. По тези причини правенето на малък залог на търна в 3-бетнат пот след рейз на флопа е 

неефективно. 

Другата опция е да рейзнем флопа с намерение само да оползотворим флопа и да се стакнем на търна. Това означава, 

че имаме две улици с ефективни действия и отново можем да използваме формулата за бет-сайзинга, за да преценим, 

как може да изглежда нашият размер на залога и рейза. 

50*R2 = 200; => R = 2,00 

Както вече видяхме, ако потът трябва да се удвоява на всяка улица, ние трябва да направим рейз на флопа с размер 

0,5Р и залог на търна с размер 0,5Р. Това изисква да рейзнем на флопа до 37,5bb и да заложим на търна 50bb. 

Въпреки всичко, има много проблеми с рейзването до 37,5bb. По-конкретно, размерът на нашия рейз на флопа сега 

е толкова голям, че опонентът често ще бъде изкушен просто да влезе ол-ин и да разруши позиционното ни 

предимство. Нещо повече, когато неговият пуш на флопа успява, той ще печели голям пот. Но дори и да не успее, той 

гарантирано ще реализира очаквания дял на ръката си, тъй  като той е ол-ин. Накрая, след рейзването до 37,5bb, ще 

са ни нужни само 25% очакван дял, за да колнем пуша на опонента на флопа, което е неприятно – ще се наложи да 

рейзнем и да фолднем гътшот с една овър-карта. 

Най-добре ще е да изберем размер на рейза на флопа, който е достатъчно малък, дотолкова, че опонентът ни няма 

да е способен лесно да влезе ол-ин и да развали позиционното ни предимство. Все пак, тъй като няма нужда да 

рейзваме в 3-бетнат пот, за да вкараме всичките си пари на ривъра, рядко, ако не и никога, има смисъл да рейзваме 

освен случаите, когато имаме силна, но уязвима ръка. Това обикновено ще се случва на мокри флопове, но много от 

играчите често се страхуват да правят малки рейзове на такива текстури, защото им се струва рисковано да дадат на 

опонента шансове за кол с дроу. Обаче, да позволим на опонента да прави печеливши колове с неговите дроус не е 

непременно проблем. 

Ето един  пример. Ние отваряме от кътофа, малкият блинд 3-бетва и ние колваме 3-бета. Ако флопът е Q♠8♠5♦, 

опонентът, вероятно, ще има в диапазона си много гътшоти. Ако той направи продължаващ залог от 12,5bb в пот от 

25bb, и, ако ние рейзваме само до 25bb (минимум), той може изгодно да колне с някои или с всичките си гътшоти. По 

тази причина някои играчи често мислят, че това означава, че размерът на нашия рейз не беше добър, защото не сме 

накарали опонента си да фолдне много от ръцете с висок очакван дял, които могат да ни победят на търна.  

Продължавайки напред, нека малко да опростим нещата и да приемем, че, ако ние колваме залога на опонента на 

флопа, когато той има гътшот, то неговата очаквана стойност е 9bb. Това изглежда разумно, тъй като той ще направи 

стрейт на търна в 8,5% от случаите, потът вече е голям и има скрити шансове. Все пак, ако ние рейзваме до минимума 

на флопа, дори ако той може да колне изгодно с гътшот, той вероятно едва ли ще получи цената, от която се нуждае 

за да колне. С други думи, няма да се изненадаме, ако колването на рейз с гътшот тук има очаквана стойност само 

1bb. 
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И така, в този пример, въпреки факта, че нашият опонент може изгодно да колне нашия рейз с всичките си гътшоти, 

рейзвайки, но и не колвайки, ние значително намаляваме неговото очакване. 

Между другото, това чувство да бъдеш на косъм от получаване на шансове за кол и мразене на ситуацията е до болка 

познато дори и на новаците. Често пъти размерът на нашия рейз или залог ще бъде избиран така, че да направи 

очакваната стойност на много от ръцете на опонента близка до нула, както е в случая, когато залагаме на ривъра или 

залагаме с перфектно поляризиран диапазон, но понякога, най-доброто, което можем да направим, е просто да 

намалим очакваната стойност на много от ръцете на опонента. А в 3-бетнати потове, вероятно, е най-добре да 

направим малък рейз и да позволим на опонента изгодно да колне с някои от неговите дроус и да го принудим да 

играе на търна извън позиция. Това прави диапазона му на търна слаб и позволява на много от нашите блъфове да 

бъдат високодоходни. 

Само по себе си правенето на малки рейзове до около 25 – 28bb на флопа е идеално. Това все още принуждава 

опонента ни да се защитава агресивно срещу нашите рейзове на флопа, тъй като той трябва да защитава много повече 

от половината от диапазона му, както и да играе на търна извън позиция. Нещо повече, когато той колва, ние имаме 

опцията спокойно да влезем ол-ин на търна при залог от около 75% от пота. И накрая, дори ако той е способен да 

колне на флопа с много от неговите дроус, очакваната им стойност ще бъде значително по-ниска, когато рейзваме и 

го принуждаваме или да пушне, или да колне, отколкото, ако просто колнем неговия залог. 

ИЗПРАВЯНЕ ПРЕД ЧЕК НА ФЛОПА, КОГАТО СМЕ КОЛД-КОЛНАЛИ В ПОЗИЦИЯ  

Когато колваме 3-бета в позиция, нормално е да очакваме опонентът ни често да залага на флопа, тъй като префлоп 

диапазонът му за 3-бет е поляризиран, а диапазонът за кол на 3-бет е сгъстен. Обаче, опонентът ни понякога ще чеква 

към нас в 3-бетнат пот и, когато той го направи, ние ще играем подобно на това, което щяхме да правим, когато сме 

изправени пред чек в рейзнат пот. С други думи, ние ще залагаме главно с поляризиран диапазон от стойностни 

залози и блъфове, както и с маргинални силни ръце, ако много от ръцете с висок очакван дял ще фолднат. 

Въпреки, че да бъдеш в позиция е предимство, ние все още искаме да имаме в диапазона си за залог около 3 блъфа 

на всеки 2 залога за стойност. В допълнение, на текстури, които са трудни за чек-кол на опонента, ние трябва да 

обмислим използването на по-малък размер на залога на флопа. Това прави блъфовете ни по-евтини и кара опонента 

ни да се защитава с по-широк диапазон или чрез чек-кол, или чрез чек-рейз, както и довежда до по-малката му 

печалба, когато неговият чек-рейз е успешен. 

Ето един пример. Ние отваряме от междинна позиция и колваме 3-бета от големия блинд. Ако флопът е Т♥8♥5♣, 

опонентът ни, вероятно, ще се затрудни да чек-колва с маргинални по сила ръце, тъй като те често ще бъдат 

побеждавани на търна. Това го окуражава да защитава неговите чекове на флопа чрез чек-рейз по-агресивно, а при 

по-малки залози от наша страна ние ще инвестираме по-малко пари, ако ръката ни се превърне в блъф-кетчър. Така, 

малки залози често са ефективни, когато опонентът ни ще има проблем да чек-колва, и това важи с особена сила на 

флопа в 3-бетнати потове. 

Точно както в рейзнати потове, след като опонентът чекне, често пъти е възможно да се залага изгодно на флопа с 

всеки две карти. По-конкретно, на него ще му е необходимо да се защитава с честота от поне 67%, за да направи 

нашите залози от половин пот непечеливши. А това не е нещо, което обикновено той е в състояние да направи. Обаче, 

както обсъдихме преди, това не е проблем за него, тъй като ние рискуваме допълнителни 8-9bb чрез префлоп кол, за 

да получим, може би, шанс да блъфираме постфлоп. Колване на 3-бетове със слаби ръце ще е губеща игра, освен 

случаите, когато опонентът ни чек-фолдва с ненормално висока честота. 
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ОБОБЩЕНИЕ  

3-бетнати потове на флопа не се различават много от рейзнати потове. Разликата е, че са заложени повече пари и не 

е нужно да рейзваш, за да влезеш ол-ин на ривъра. Въпреки, че губене на 3-бетнат пот е скъпо, оптималният покер 

изисква от нас да играем агресивно и често да рискуваме стака си. С други думи, ние трябва да се защитаваме 

агресивно срещу залозите на опонента на флопа и да не позволяваме страхът от неговите монстър-ръце да ни попречи 

да играем добре. 

Тъй като потът е вече голям още на флопа (в 3-бетнати потове), залозите, обикновено, ще бъдат по-малки спрямо 

размера на пота, ако ги сравняваме с рейзнати потове. Това изисква по-висок процент от диапазона за залог на флопа 

да е за стойност, тъй като опонентът ни получава по-добра цена за неговия кол. Обаче, това обикновено не е проблем 

в 3-бетнати потове, тъй като префлоп 3-беторът често ще има премимум ръце в диапазона си. 

В 3-бетнати потове рейзовете на флопа трябва да се правят по-рядко, тъй като не е нужно да рейзваме, за да влезем 

ол-ин на ривъра. Обаче, рейзът със силни, но уязвими ръце често пъти е правилно отиграване. Флопът обикновено 

трябва да се рейзва до 25-28bb и, ако се залага и търна, най-добре е просто да се влезе ол-ин, защото залог-фолд 

обикновено няма да е опция. 

Тук са и няколко финални момента: 

1. Игра в 3-бетнати потове е подобна на игра в рейзнати потове. Обикновено, ще залагаме за стойност със силни 
ръце, ще чекваме със средно-силни ръце и ще блъфираме с ръце, които има малка шоудаун стойност и 
някакъв очакван дял. 

2. Ако един 3-бет се колне преди флопа, 3-беторът често ще бъде извън позиция с поляризиран диапазон, а 
колващият 3-бета често ще е в позиция със сгъстен диапазон. Очаква се, че 3-беторът често ще залага на флопа, 
а колналия 3-бета обикновено ще се защитава чрез кол. 

3. Тъй като и двамата играчи трябваше да поемат риск, за да видят флопа, приемливо е играчите често да са в 
състояние да залагат изгодно на флопа с всеки две карти. 

4. В 3-бетнат пот на флопа ние обикновено ще искаме да имаме 3 блъфа на всеки 2 залога за стойност. 
5. В 3-бетнати потове рейзът е по-малко ефективен, тъй като той позволява на опонента да стесни силния си 

диапазон. Освен това няма да има нужда да рейзваме, за да влезем ол-ин на ривъра. 
6. Когато рейзваме за стойност на флопа, ще го правим със силна, но уязвима ръка, която може да бъде 

победена от ръце от диапазона на опонента за залог-фолд. С ръце, които не се страхуват от даването на 
допълнителни карти на този диапазон, обикновено ще колваме с намерението често да рейзваме на търна. 

7. Няма да е проблем опонентът ни да е в състояние да прави печеливши колове на флопа със слаби дроус на 
някои текстури. 

8. На текстури на флопа, където за опонента ще е трудно да чек-колне, са ефективни малки залози в позиция. 

ЧАСТ VIII: ИГРА НА ТЪРНА В ПОЗИЦИЯ  

ВЪВЕДЕНИЕ.  

Преди да продължите към игра на търна, трябва да спрете за момент и да се поздравите за извървяването на 

половината път от теоретичната част на тази книга и да помислите за всичко, което вече беше казано досега. Въпреки, 

че ние подробно обсъдихме само префлоп игра и игра на флопа, солидна игра на флопа не е възможна без наличие 

на някои знания за честотите и отношенията, необходими за игра на търна. По същия начин, концепции, като очакван 

дял, оразмеряване на залога и кога блъфирането с всеки две карти би трябвало да е печелившо, ще се прилагат и 

търна, както това се правеше на флопа. Фактически, дори да сме вложили малко усилие в опит да подобрим търн-

играта си, ние вече трябва да имаме идея, какво да правим в повечето ситуации, просто прилагайки концепциите, 

които разгледахме по-рано. 
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С други думи, повечето теоретични концепции, необходими за великолепна игра на търна, вече бяха представени. 

Преговаряне на някои неща ще бъде само от полза, но вниманието ни при анализа на тази улица ще бъде насочено 

към нови честоти и съотношения, както и към аспектите от стратегията на търна, които се различават от онова, което 

беше необходимо на флопа. Това е особено важно, защото потът на търна не винаги ще бъде с един и същ размер и 

като цяло диапазоните сега ще бъдат по-дефинирани. 

Накрая, важно е да отбележим, че въпреки онова, което много хора си мислят, търнът не е особено проблемна улица. 

Много играчи често мислят така, защото стратегията има е слаба на флопа и затова техният диапазон на търна включва 

много ръце, които са трудни и неудобни за игра. Така че, добра стратегия на флопа би трябвало да осигури разумно 

балансиран диапазон на търна при огромната част от търн-карти, а това улеснява определянето и следването на 

правилна линия. 

РЕЙЗ НА ЗАЛОГ НА ТЪРНА СЛЕД КОЛ НА ФЛОПА  

Ще започнем нашата дискусия за игра на търна чрез оценяване на правилното отношение на блъфове към стойностни 

залози на търна, когато сме изправени пред залог. Обаче, за разлика от флопа в рейзнат пот, където все още не се е 

случил постфлоп залог, потът не винаги ще бъде с един и същ размер. Освен това, вероятно, всеки играч ще има 

различен диапазон на търна при условие, че колващия на флопа играч има сгъстен диапазон, а залагащия на флопа 

играч има предимно поляризиран диапазон. Въпреки всичко, когато сме изправени пред залог на търна в позиция, 

нашето съотношение блъфове към рейзове за стойност ще се променя в зависимост от това, дали опонентът ще залага 

15bb в пот от 20bb, или 6bb в пот от 8bb. 

Това е, на търна потът ще бъде около 8bb, ако флопът се чекне, и около 20bb, ако залогът на флопа се колне. И, както 

беше показано при анализа на игра на флопа, ще е необходимо да колваме или рейзваме с честота 57,1%, за да 

попречим залозите на опонента с размер от 75% от пота да покажат незабавен профит. 

На търна опонентът ни вероятно няма да може да залага печелившо с всеки две карти, след като колнем неговия 

залог на флопа. Това е така, особено, ако ние не се защитаваме на флопа с неразумна агресивност, а в повечето от 

случаите просто колваме. В този случай, неговите блъфове понякога успяват, но дори и да не успяват, той, обикновено, 

получава възможността да се подобри на търна или да продължи да блъфира. С други думи, ако ние фолдваме срещу 

неговите залози на флопа с разумна честота, той ефективно ще плаща съвсем малко пари, за да види търна, и тъй като 

ще види търна толкова евтино, не можем да му позволим изгодно да блъфира с всеки две карти, в противен случай 

той никога няма да чек-фолдва на флопа. 

Вече дискутирахме, как да се защитаваме срещу залози на търна, ако той залага 15bb в пот 20bb, а ние искаме да се 

защитаваме чрез кол. Нека сега да обмислим рейза. Отново можем да започнем чрез анализиране на необходимия 

размер на рейза, ако искаме да рейзваме и да залагаме с еднаква част от пота на търна и ривъра. Забележете, 

началният размер на пота е 50bb, тъй като такъв размер на пота щеше да бъде, ако просто колнем залога на опонента 

на търна. 

50*R2 = 200; R = 2.00 

Това е, потът трябва да се удвоява с всеки допълнителен рунд на залагане и, ако потът се удвои от 50bb до 100bb на 

търна, ние трябва да рейзваме залога на опонента на търна от 15bb до 40bb и следва да пушнем на ривъра за 50bb. 

Обаче, проблемът с рейзването на залога на опонента на търна до 40bb е, че ние оставаме с малко пари, ако ги 

сравним с размера на пота. В частност, ако опонентът ни влезе ол-ин след нашия рейз на търна, потът ще бъде 150bb 

и на нас ще ни останат само 50bb. Това означава, че ние ще получим шансове за кол 3:1 и ще се нуждаем само от 25% 
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очакван дял, за да бъде колът ни печеливш. Следователно, за нас става много трудно да рейзнем на търна и да 

фолднем при пуша на опонента, особено поради факта, че той гарантирано ще реализира очаквания дял на неговите 

блъфове и ще спечели огромен пот, ако ние фолднем. 

Забележете, че ситуацията не е по-различна от това, което се случва в 3-бетнати потове, когато ние рейзваме на флопа 

и залагаме на търна без да влизаме ол-ин. Това е – просто не е ефективно да рейзваме или да залагаме на търна в 

позиция и да оставяме в стака си толкова малко пари, тъй като след това опонентът ни може да влезе ол-ин и да 

разруши позиционното ни предимство и ние почти винаги ще оценяваме кола. 

Сам по себе си малък рейз на търна, обикновено, е по-ефективен, отколкото голям такъв, тъй като той принуждава 

опонента ни да се защитава с по-широк диапазон и го подканва да колне. Това също така ни позволява по-често да 

играем на ривъра в позиция. Обаче, има моменти, когато са по-подходящи големи рейзове и ние не трябва да 

придобиваме навика да мислим, че само един размер на рейза работи добре в тази ситуация. 

И така, нека да предположим вместо това, че ние рейзваме залога на опонента на търна от 15bb до 33bb и планираме 

да пушнем за 57,5bb, ако ще залагаме на ривъра. Този размер на рейза ще затрудни защитата на опонента чрез 

пуш/фолд при наш рейз на търна, както и довежда до по-малката му печалба, ако ние фолднем. 

Точно както преди, най-лесно е да визуализираме ситуацията, работейки на обратно. Ако рейзваме залога на 

опонента на търна до 33bb и той колва, потът на ривъра ще бъде 86bb. Ако след това заложим 57,5bb, тогава 71,4% от 

залозите ни на ривъра трябва да бъдат залози за стойност, за да няма интерес опонентът ни да колва 

143,5*(1 – Х) – 57,5*Х = 0; Х = 0,741 или 71,4% 

където 143,5bb (86 + 57,5) е размерът на пота, 57,5bb е размерът на нашия залог и Х е процентът от залозите ни на 

ривъра, които трябва да са стойностни залози. 

Все пак, когато рейзваме търна до 33bb, опонентът ни рискува само 18bb за кол и потенциално печели пот от 68bb. 

Ако използваме този размер за рейз на търна, той трябва ефективно да губи с честота 79,1% на ривъра, за да бъде 

колът му на търна брейк-ивън. 

68*(1 – Х) – 18*Х = 0; Х = 0,791 или 79,1% 

където 68bb е размер на пота на търна след нашия рейз, 18bb е цената на неговия кол и Х е честота, при която 

опонентът трябва ефективно да губи, за да няма интерес да колва. 

Също така забележете, че опонентът ни може да губи на ривъра по един от двата начина. Първо, той ефективно ще 

губи, когато се изправи пред залог на ривъра срещу балансиран диапазон, тъй като очакваната стойност и на кола, и 

на фолда ще бъде нула. Второ, той също така ще губи всеки път, когато ние чекнем отзад с най-добрата ръка. Помнете, 

в реалността, ние не винаги ще залагаме за стойност с най-добрата ръка на ривъра, защото понякога печелившата 

ръка ще бъде слаба. Например, понякога ще блъф-рейзваме с гътшот на търна и с чифт – на ривъра, а тази ръка може 

да печели на шоудауна след чек, ако опонентът държи пропуснало дроу. 

Обаче, ние няма често да чекваме бихайнд с печелившата ръка на ривъра. Това означава, че ако стратегията ни 

включва често чекване с печелившата ръка, ние няма да можем да залагаме ривъра с балансиран диапазон с честота 

71,9%, което е необходимо за незаинтересованост на опонента ни да колва на търна. Това, вероятно, е много по-

висока честота за залог на ривъра, отколкото повечето играчи биха очаквали – залагаме почти 4 пъти от всеки 5 случая 

– и това е така, защото опонентът ни получава страхотна цена за кол на търна. 
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Тези честоти могат да се умножат, за да определим, с какъв процент от рейзовете ни на търна трябва да сме в 

състояние да залагаме за стойност на ривъра, ако никога не чекваме отзад с печеливша ръка. Ако залагаме на ривъра 

след залога на търна с честота 79,1% и, ако 71,4% от нашите ривър-бетове са стойностни залози, тогава 56,5% от търн-

рейзовете ни би трябвало да са способни да залагат за стойност на ривъра. 

0,791*0,714 = 0,565 или 56,5% 

където 0,791 е честота на залагане на ривъра, а 0,714 е процент стойностни залози на ривъра. 

 В реалността, ние обикновено ще имаме поне малко блъфове в диапазона ни за рейз на търна, които могат да ударят 

на ривъра маргинален чифт и потенциално да спечелят, ако се чекнат отзад, а това ни позволява да блъфираме малко 

по-агресивно. Ето един пример. Бордът е Q♠8♥4♣5♠ и ние рейзваме с J♣T♣. Ако опонентът колва, за нас е удобно да 

чекнем бихайнд, ако ривърът е вале или десетка, и да спечелим, ако опонентът ни има пропуснало дроу. 

Това води до следващото ни правило: 

Тъй като търн блъфовете ни понякога ще стават маргинални ръце на ривъра, които 

могат да бъдат чекнати и да спечелят на шоудауна, ние би трябвало да имаме около 1 

блъф за всеки рейз за стойност в нашия диапазон за рейз на търна, когато сме 

изправени пред втори барел. 

Също така нашият диапазон за рейз на търна трябва да включва по-висок процент стойностни ръце, отколкото 

диапазонът ни за рейз на флопа, тъй като отношението на пота към размера на стаковете е по-голямо и остава с една 

улица по-малко. Освен това, тъй като рейзът прави диапазона на опонента по-силен на ривъра, отколкото той би бил 

при кол, обикновено има смисъл да рейзваме за стойност с ръце, които са напред пред огромната част от неговите 

валю-бетове на търна. 

РЕЙЗ НА ЗАЛОГ НА ТЪРНА СЛЕД КАТО ФЛОПЪТ СЕ ЧЕКВА  

Когато нашият опонент чеква на флопа и ние чекваме отзад, често е разумно да се мисли, че той би трябвало да е в 

състояние изгодно да заложи с всеки две карти от диапазона му на търна. По-конкретно, нашият опонент може да е 

чекнал с много силна ръка, планирайки да чек-рейзне, но е малко вероятно ние да чекнем бихайнд на флопа със 

силна ръка. Това означава, че неговият диапазон често ще бъде по-силен от нашия, но, тъй като не му беше 

гарантирана възможността да блъфира на търна след като е чекнал на флопа (тъй като ние често ще залагаме флопа), 

това няма да е проблем. 

Ако нашият опонент залага на търна 6bb в пот от 8bb, ние можем да изчислим, какъв размер на залога ни позволява 

да залагаме и да рейзваме с еднаква част от пота на двете оставащи улици. Забележете, началният пот е 20bb, тъй 

като това е размерът на пота, който би бил, ако бяхме просто колнали залога на опонента на търна. 

20*R2 = 200; R = 3,16 

където 20bb е началният размер на пота, 200bb е финалният размер на пота, R е коефициент на нарастването на пота. 
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Ако потът се увеличава 3,16 път от първоначалния си размер на дадена улица, тогава ние трябва да рейзваме или 

залагаме с размер около 1,08Р на всяка улица. С този размер на рейза или залога потът ще нарасне до 63,2bb на търна 

и до 200bb на ривъра27 

20*3,16 = 63,2bb 

където 20bb е началният размер на пота на търна, 3,16 е коефициент на нарастване на пота. 

63,2*3,16 = 200bb 

където 63,2bb е началният размер на пота на ривъра, 3,16 е коефициент на нарастване на пота. 

Погледнато по друг начин, ние трябва да рейзваме и да залагаме малко повече от размера на пота на търна и ривъра, 

за да влезем ол-ин на шоудауна. Това изисква огромен рейз на търна, тъй като нарастването на пота до 63,2bb 

означава, че ние трябва да рейзнем залог от 6bb до 27,6bb. 

Обаче, рейзове с такава големина едва ли се случват на практика. Нашият опонент обикновено ще има в диапазона 

си много ръце тип нътс, които безуспешно се опитаха да чек-рейзнат за стойност на флопа, наред с някои силни ръце, 

които той направи на търна. По същество, ние ще искаме да рейзваме малко по-малко. По тази причина обикновено 

се предпочита по-разумен размер на рейза от около 18 – 20bb. 

Следователно, овърбетване на ривъра често ще е най-добрата опция, ако нашият рейз на търна се колне. Причината 

за това е, че е по-вероятно ние да рейзваме на координирани бордове, така опонентът ни няма евтино да види 

допълнителни карти, и те са същите онези бордове, където той често ще се страхува и само ще колва нашия рейз с 

най-силните му ръце. С други думи, ако нашият опонент просто колва нашите рейзове на търна и ни дава 

възможността да го победим, със сигурност може да се приеме, че той няма да има силна ръка при бланк-карта на 

ривъра. 

Ето един пример. Опонентът ни отваря от кътофа, ние сме на бутона и колваме с Q♥T♥. Флопът е Q♦6♣4♣. Флопът се 

чеква и от двамата играчи. Ако на търна идва Т♦ и ние рейзваме залога на опонента, той вероятно ще бъде изкушен 

да 3-бетне, ако има два чифта или по-добро. Това е така, защото на тази текстура има множество възможни стрейт- и 

флъш дроус и, колвайки, той рискува да бъде победен от нашите блъфове или да загуби стойност, ако картата на 

ривъра ни изплаши и ние ще чекнем бихайнд. 

От друга страна, ще е малко вероятно да рейзваме на текстури, където опонентът ще се чувства удобно, колвайки със 

силните си ръце. Това означава, че текстури, където той се чувства удобно, позволявайки на блъф-рейзовете ни да 

видят допълнителна карта, обикновено са същите онези бордове, които са ни удобни за слоуплей до ривъра. 

Например, ако опонентът чеква към нас на флоп К♣2♠2♦ и ние чекваме бихайнд, малко вероятно 8♦ на търна да ни 

накара да рейзнем. Всяка ръка, достатъчно силна за рейз за стойност на търна, като сет осмици, не страхува от даване 

на безплатни карти. Само по себе си колването на търна с намерението за рейз на ривъра ще е превъзходно 

отиграване. Следователно, опонентът ни обикновено ще се изправя пред рейз само на бордове, където ще открие, 

че да играеш на ривъра извън позиция е много трудно. 

Освен това, трябва да отбележим, че много играчи мислят, че не може да е правилно да овърбетваме на ривъра и да 

оставяме в стака си съвсем малко пари. Все пак, няма нищо теоретически грешно в този размер на залога. Играчите 

често се разочароват, когато трябва да фолднат, получавайки страхотни шансове за кол, но е важно да се помни, че 

                                                                 
27 Има лека разлика поради закръгляването. 
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това, което определя честотата на нашия кол, е цената на блъфовете на опонента. Фактът, че шансовете за кол са 

толкова добри, просто означава, че опонентът ни рядко може да блъфира (в противен случай той може да бъде 

експлоатиран, тъй като колването с блъф-кетчъри ще бъде печелившо).  

Нека да предположим, че решаваме да рейзнем залога на опонента на търна от 6bb до 20bb (правейки пота с размер 

48bb, след като той колне) и понякога да залагаме 55bb на ривъра. Отново, ще вървим по обратния ред, за да оценим, 

с какъв процент от рейзовете ни на търна ще сме способни да залагаме за стойност на ривъра, за да няма интерес 

опонентът ни да колва на търна. 

Ако той колне рейза на търна от 20bb, размерът на пота на ривъра преди да се направи какъвто и да е залог ще бъде 

48bb. А когато залагаме 55bb в пота на ривъра от 48bb, 62,5% от залозите ни трябва да бъдат за стойност. 

103*(1 – Х) – 55*Х = 0; Х = 0,625 или 62,5% 

където 103bb (48 + 55) е размерът на пота, 55bb е размерът на нашия залог, Х е процентът от залозите ни ривъра, 

които трябва да бъдат залози за стойност. 

И на търна, когато рейзваме залога от 6bb до 20bb, опонентът ни може да колне и да рискува 14bb, за да спечели 34bb 

(6 + 8 + 20 = 34). Това изисква той ефективно да губи на ривъра с честота 70,8%, за да няма интерес да колва на търна 

34*(1 – Х) – 14*Х = 0; Х = 0,708 или 70,8% 

където 34bb е размер на пота преди неговия кол, 14bb е цената на кола му, Х е честотата, с която опонентът трябва да 

губи, за да няма интерес да колва. 

Отново, опонентът ни ефективно губи на ривъра, когато залагаме с балансиран диапазон или чекваме отзад с 

печеливша ръка. Ако ние никога не чекваме отзад с най-добрата ръка на ривъра, тогава ривърът трябва да бъде 

залаган с честота 70,8% след залога на търна и 62,5% от залозите ни на ривъра трябва да бъдат залози за стойност. 

Това изисква 46,2% от рейзовете ни на търна да са способни да залагат за стойност на ривъра. 

0,708*0,625 = 0,462 или 46,2% 

където 0,708 е честотата на залагане на ривъра и 0,625 е процент стойностни залози на ривъра. 

Отново, този модел ни дава добро приближение за процента на стойностните ни рейзове на търна, но той не отчита, 

че имаме позиция и понякога ще удряме на ривъра маргинална по сила ръка, с която ще чекнем бихайнд. Заради това 

със сигурност можем да блъфираме на ривъра малко по-агресивно. 

Трудно е да се каже, какъв процент от рейзовете ни на търна трябва да е способен да залага за стойност на ривъра, 

най-вече защото ние не винаги ще използваме един и същ размер на залога на ривъра. Например, не е необичайно 

да се влезе ол-ин за около 1,5Р на някои ривър-карти, докато в други ситуации правенето на по-малки залози ще бъде 

най-добрата стратегия. Въпреки всичко, вероятно е разумно да приемем, че обикновено ще искаме около 40% - 50% 

от рейзовете ни на търна да бъдат рейзове за стойност, след като флопът остане чекнат. 

Накрая, важно е да се помни, че ние, рейзвайки търна, значително усилваме диапазона на опонента, с който той е 

готов да сложи всичко на масата. В частност, тъй като нашия рейз на търна и залог на ривъра обикновено ще са големи 

в сравнение с размера на пота, опонентът ни може да фолдне много от диапазона си без да се страхува, че ще бъде 

експлоатиран. Това обикновено довежда до стесняване на диапазона му за залагане на търна до 25% - 35%, когато 

той се изправи пред рейз на търна и залог на ривъра. Сами по себе си нашите валю-рейзове на търна трябва да се 
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правят с много силни ръце. Обаче, има изключения и понякога трябва да се рейзва за стойност с по-слаба ръка, ако 

това ще накара опонента да фолдне много ръце с висок очакван дял, които биха могли да ни победят на ривъра. 

ПОСТАВЯНЕ НА РЪЦЕ В ПРАВИЛНИ ДИАПАЗОНИ НА ТЪРНА, КОГАТО СМЕ В ПОЗИЦИЯ  

Сега е необходимо да визуализираме диапазона на всеки играч на търна в зависимост от действието на флопа. 

Правейки това, можем да намерим линия с най-голямата очаквана стойност и да използваме смислен размер на 

залога. 

ИЗПРАВЯНЕ ПРЕД ЗАЛОГ  НА ТЪРНА СЛЕД КАТО СМЕ КОЛНАЛИ НА ФЛОПА  

Ако опонентът залага и на флопа, и на търна, той репрезентира поляризиран диапазон. Въпреки че той може да залага 

и на двете улици за стойност, имайки намерение да чекне ривъра (каквато е често срещаната практика на мокрите 

бордове, където даването на безплатни карти е рисковано), по-голямата част от стойностните залози на опонента на 

търна, обикновено, ще бъде с ръце, с които той планира да залага и на ривъра. 

И така, какви са типовете ръце от нашия диапазон на търна, които ще се променят драстично в зависимост от 

текстурата на флопа? Например, ако текстурата е суха, като този флоп J♥6♣2♦, ние, вероятно ще имаме много сетове 

в нашия диапазон, тъй като слоуплейването на този флоп не е рисковано. Но, ако търнът ще вкара много дроус в 

диапазоните на всеки играч, като например 7♣, сега можем да рейзнем, използвайки съотношението стойностен 

залог към блъф около 1 към 1. Това поставя опонента с всичките му чифтове и дроус в трудна ситуация и ни позволява 

да играем ефективно в позиция на ривъра. А ако не рейзнем, тогава нашата стратегия ще бъде да продължаваме да 

колваме с маргинални по сила ръце и с повечето от нашите дроус.  

Ако колнем залога на опонента на флопа при мокра текстура на борда, търнът понякога ще подобрява много ръце от 

нашия диапазон и ще ни позволи да изградим диапазон за рейз. Ето един пример. Ние флат-колваме от бутона 

отварящия рейз от кътофа и флопът е Т♠9♠7♣, и търн картата е 4♠. Можем да рейзнем с някои от нашите флъшове, 

както и с някои блъфове. Тъй като опонентът ни знае, че нашата стратегия ще бъде понякога да рейзваме на този търн, 

той, вероятно, няма да овърбетва и вместо това ще залага със среден размер от около 60% от пота. 

В други ситуации след кола на мокра текстура на флопа, на търна може да дойде бланкова карта, и когато това се 

случи, в нашия диапазон ще има малко, или почти няма да има силни ръце. Тъй като ние никога или почти никога 

няма да рейзваме залога на опонента на търна в тази ситуация, той трябва да помисли за овърбет. Това максимизира 

стойността, която той получава със силните си ръце, както и ни пречи евтино да видим ривъра и да се подобрим до 

най-добрата ръка. 

За да го илюстрираме, представете си същия флоп Т♠9♠7♣, но търн картата е 4♦ вместо 4♠ (не вкарва флъшове в нашия 

диапазон). Когато това се случи, в диапазона ни няма да има ръце, които могат ефективно да рейзнат залога на 

опонента на търна, и, въпреки, че той трябва да използва няколко размера на залога на търна, той също така трябва 

да има и, най-малкото, някакъв диапазон за овърбет. И колкото и да е нежелателно за нас понякога да се изправяме 

пред големи залози на търна, ние просто трябва да знаем, че търн картата беше лоша за нашия диапазон и да колваме 

с най-добрите си блъф-кетчъри и дроус.  

ИЗПРАВЯНЕ ПРЕД ЧЕК НА ТЪРНА СЛЕД КАТО СМЕ КОЛНАЛИ НА ФЛОПА  

Опонентът ни има малко възможни типове ръце, с които той чеква на търна, след като е заложил на флопа. Най-често 

срещаният тип е блъф, с който той планира да чек-фолдне. Помнете, отношението стойност към блъф на нашия 
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опонент трябва да нараства на търна, и най-очевидният начин да се направи това е да се откаже от някои блъфове, с 

които беше заложил на флопа и които сега имат малък шанс да се подобрят на ривъра. 

Опонентът ни може да има средно-силни ръце, с които планира да чек-колва. Това често се случва, когато блъфовете 

му на флопа се подобряват до средно-силна ръка на търна, както и когато той е блъфирал с Q♠T♠ на флоп К♣9♠5♥, и 

на търна идва Т♣. Освен това, на флопа той възможно е заложил с маргинална по сила готова ръка, за да накара да се 

фолднат ръце с висок очакван дял, и сега просто чек-колва на търна. 

Накрая, опонентът ни може да планира да чек-рейзне, използвайки съотношението стойностни чек-рейзове към блъф 

чек-рейзове около 1:1. Както видяхме при анализа на игра на флопа извън позиция, чек-рейзването е извънредно 

ефективно в наказването на играчи, които залагат за стойност твърде често или залогът им е твърде голям. Това е така, 

защото всяка силна ръка от чек-рейзовете за стойност на опонента му позволява да чек-рейзва за блъф с 

допълнителни ръце в балансиран диапазон. Също така, той по-вероятно ще чек-рейзне на търна при текстури, където 

му е трудно да чек-колва, а даването на безплатни карти е рисковано. 

Повечето играчи имат един съществен лийк, когато не успяват да адаптират размера на залога си на търна в 

зависимост от силата на диапазона на опонента за чек. По-конкретно, по-големите залози са по-ефективни на текстури, 

където опонентът има много средно-силни ръце, с които иска да чек-колва, а по-малките залози са по-ефективни на 

онези текстури, където той най-вероятно няма да чек-колва, а ще чек-рейзва. 

Ето един пример. Междинна позиция отваря и ние флат-колваме от бутона. Ако флопът е К♥7♥3♣ и опонентът ни 

залага, кои ръце от неговия диапазон ще искат да чек-колват при 2♠ на търна? Има няколко средно-силни ръце, като 

десетки или деветки, с които той вероятно ще иска да заложи на флопа и да чек-колне на търна. Но това не е текстура, 

на която е вероятно той да заложи с намерението да залага за стойност само на една улица. В резултат, по-малък 

залог на търна прави неговите чек-рейзове по-малко ефективни и го принуждава да разширява диапазона си за чек-

кол, а това по-нататък ни позволява да оползотворим стойността на позицията на ривъра. 

В други ситуации, ще искаме да залагаме малко повече. Предположете същото действие и същия флоп К♥7♥3♣, само 

че сега търн картата ще е Q♠ вместо 2♠. Тази търн карта вкарва много маргинални по сила ръце в диапазона на 

опонента, като чифт дами не са достатъчно силни за залог, но лесно могат да бъдат чек-колнати. Следователно, тук е 

разумно да се заложи повече с някои силни ръце и с някои блъфове, тъй като този размер на залога е по-ефективен 

срещу маргинални по сила ръце. 

Като цяло, повечето играчи залагат на търна твърде много, когато опонентът им чеква към тях след залога си на флопа. 

Опонентът им все още може да има силни ръце в диапазона си, с които планира да чек-рейзва. И ако в диапазона му 

има малко маргинални по сила ръце, той често пъти няма да иска да започва с чек-кол.  

Фактически, има три причини, поради които малките залози да са особено ефективни срещу играчи, които имат малко 

средно-силни ръце в диапазона им за чек: 

1. Залагането на търна принуждава опонента да плаща, за да види допълнителни карти, така той не получава 
безплатен шанс да ни победи. Също така, много от ръцете, с които той ще чек-фолдва, имат някакъв очакван 
дял спрямо нашия залог и това, че го караме постоянно да фолдва ръце с очакван дял между 10% - 15%, е от 
съществено значение. 

2. Залагането и на търна и на ривъра ни позволява да блъфираме с повече ръце и същевременно да оставаме 
балансирани. С други думи, можем да блъфираме повече, ако се оползотворяват два рунда на залагане, а не 
само един. 

3. Малки залози принуждават опонента да защитава чековете му на търна чрез чек-кол по-широко. Това ни 
позволява по-често да играем на ривъра в позиция. 
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Ние знаем, че сме в равновесие на Наш, когато нито един играч няма стремеж да променя стратегията си. По-

специално, ние трябва да разберем, дали някой от играчите има импулс да я промени, когато правим малки залози 

на търна с висока честота, когато опонентът ни не може да има много средно-силни ръце. 

Първо, трябва да се отбележи, че опитите за чек-рейз от опонента ще успяват с висока честота, ако на търна ще се 

залага често. Но, ако нашият залог е малък в сравнение с размера на пота, той няма да печели много повече, отколкото 

ако беше заложил сам на търна. Все пак, за него е достатъчно лошо, когато чек-рейзът му се провали, тъй като един 

рунд за залагане е премахнат от играта и слаби ръце, които щяха да бъдат фолднати при залог, като гътшоти, например, 

получават шанс да се подобрят. В резултат, нашият опонент няма да има желание да чек-рейзва безразсъдно. Когато 

чек-рейзът му успява, той получава само малка награда, но когато неговият чек-рейз се проваля, ситуацията е много 

по-лоша, отколкото щеше да бъде, ако стратегията му беше да лийдне със залог. 

Тъй като повечето ръце на опонента, с които той планира да чек-фолдва, ще бъдат доста слаби, един малък залог е 

всичко, което е необходимо, за да го принудим да фолдне или да направи близък до брейк-ивън кол. И, ако той рядко 

чек-рейзва (търна), а ние залагаме малко, но с висока честота, това започва да прилича на ситуация, в която нито един 

играч няма да има подтик за промяна. Това е много по-смислено от правенето на голям залог, тъй като, ако залагаме 

много и с висока честота, опонентът ни може да ни експлоатира, като винаги да чек-рейзва със силните му ръце. И 

така, малък размер на залога ни позволява да му откажем безплатни карти без да бъдем експлоатирани от неговите 

чек-рейзове. 

Играчите често имат навик да залагат 65% - 75% от пота (или да чекват) в повечето ситуации без да се запитват „Дали 

с ръката, която имам срещу диапазона на опонента, този размер на залога е по-смислен?“ Не трябва да правим тази 

грешка и е нужно да сме отворени към различни видове оразмерявания на залога в зависимост от нашия диапазон, 

диапазона на опонента и текстурата на борда. Няма нищо грешно в залагане с 25% от пота на търна, когато ситуацията 

го изисква.  

ИЗПРАВЯНЕ ПРЕД ЧЕК НА ТЪРНА СЛЕД КАТО СМЕ ЗАЛОЖИЛИ НА ФЛОПА  

Ако нашия опонент чеква към нас на търна след като сме заложили на флопа, диапазонът ни трябва да бъде 

поляризиран, докато този на опонента – сгъстен. Въпреки, че на търна ние понякога ще чекваме отзад с маргинална 

по сила ръка, обикновено, това действие ще се прави със слаби ръце, които ще фолдваме при залог на опонента на 

ривъра. 

Както беше показано по-рано, на търна ще искаме да използваме съотношение блъфове към стойностни залози от 

порядъка на 1 към 1, когато залозите ни за стойност са силни. Тъй като ние намерено залагаме на флопа за стойност 

с ръце, с които сме способни да залагаме на две или три улици, и блъфираме с ръце, които добре запазват очаквания 

си дял, става съвсем ясно, с кои ръце трябва да блъфираме или да залагаме за стойност на търна. 

Въпреки всичко, има някои текстури, където лесно можем да бъдем увлечени и да блъфираме твърде често. Ето един 

пример. Ако бордът е J♣T♣6♥5♥, лесно е да се залага безразсъдно, тъй като нашият диапазон има толкова много 

флъш-дроус, отворени стрейт-дроус и гътшоти (много от които имат и овъркарти). И така, ако ние залагаме с всичките 

си гътшоти, диапазонът ни за залог вероятно ще включва много блъфове и опонентът може да ни експлоатира чрез 

агресивен кол или чек-рейз. Това е често срещана грешка, която играчите правят, следвайки правилото „на търна 

блъфирай с гътшоти, чифтове с пет аута и силни дроус“. 

И обратно, на борд, като К♠5♣5♥2♦ няма много ръце, които могат да направят превъзходни блъфове. С други думи, в 

диапазона ни има малко или изобщо няма ръце, които имат малко шоудаун екуити, но все пак добре запазват 
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очаквания си дял, когато залагат. Все пак, ако на търна планираме да валю-бетваме много топ-пеър ръце, от решаващо 

значение в диапазона ни за залог да са включени и блъфовете. Тук, с какви ръце ще блъфираме, почти няма значение, 

защото основната част от потенциалните ни ръце за блъф вероятно нямат шансове (аутове) спрямо чифт попове на 

опонента. 

Важно е винаги да внимаваме за текстурата на борда и да не си позволяваме да блъфираме с твърде малко или с 

твърде много ръце. Като цяло, новите играчи често ще блъфират безразсъдно на мокри бордове, тъй като в техния 

диапазон има много ръце, които имат малка шоудаун стойност, но могат да се подобрят на ривъра до най-добрата 

ръка.  

По същия начин, те не блъфират достатъчно на текстури, където има малко гътшоти и флъш дроус, защото не са 

свикнали да блъфират с ръце, които имат толкова малък очакван дял, когато се колнат. Не трябва да правим тази 

грешка срещу силни опоненти и е необходимо да анализираме всяка текстура на борда, за да подсигурим балансиран 

диапазон. 

ИЗПРАВЯНЕ ПРЕД ЧЕК НА ТЪРНА СЛЕД ЧЕК -БИХАЙНД НА ФЛОПА  

Ако опонентът ни е чекнал и флопа и търна, той на два пъти е показал слабост. В резултат, обикновено ще е изгодно 

да се залага с всеки две карти. Обаче, само защото е изгодно да се залага, не означава, че ние трябва да залагаме с 

целия си диапазон. Най-добре ще бъде да залагаме с поляризиран диапазон, който се състои от най-силни готови 

ръце и блъфове. 

Също така е важно да се отбележи, че често ще е по-изгодно да пропуснем печелившата възможност за блъф на флопа, 

имайки намерението да заложим на търна, ако опонентът чекне отново. Това е важна концепция, която често е 

пренебрегвана. Играчи, които отказват да загърбят печеливши възможности за блъф със слаби ръце, често имат 

прозрачен диапазон на търна и лесно могат да бъдат експлоатирани. 

Ето един страхотен пример. Ние колваме от бутона отварящия рейз от междинна позиция и опонентът чеква към нас 

на флоп Q♥7♣4♣. Повечето играчи автоматично залагат с всичките си слаби ръце, тъй като залогът с всеки две карти 

по всяка вероятност е изгоден. Но това е грешно отиграване срещу силни опоненти, тъй като, ако ние залагаме с 

всичките си слаби ръце на флопа, неговите чек-рейзове ще бъдат твърде ефективни. Нещо повече, нашият опонент 

ще знае, че, ако ние чекваме, то началната ни ръка почти винаги ще бъде средно-силна ръка (на търна), и това прави 

невъзможно да се залага с балансиран диапазон. 

Представете си, че на горния флоп вместо да заложим ние решаваме да чекнем отзад с A♥J♥. Въпреки, че се отказахме 

да залагаме в изгодна за блъфиране ситуация, на търна нашият опонент трябва да чекне отново с множество слаби 

ръце, имайки намерение да чек-фолдне. В това има смисъл, защото той вероятно ще прецени, че ние чекнахме на 

флопа с маргинален чифт, като Q♦J♣ или Т♦Т♠, за да избегнем потенциален чек-рейз. Все пак, ако опонентът е силен 

на търна, той вероятно ще заложи, надявайки се ние да колнем с тези ръце. И когато това се случи, ние можем да 

фолднем, ако търнът не ни подобри с някоя купа, асо или вале. 

Често е трудно да се каже, дали трябва да се блъфира с една ръка на флопа или е по-добре да се чекне бихайнд с 

намерението за блъф на по-късна улица. Както беше споменато по-рано, ние трябва да наблегнем на чекване с ръце, 

които ще се подобрят при същите трън-карти, на които това ще се случи и с ръцете на опонента от диапазона му за 

чек-фолд. Това често е вярно, дори ако залогът на флопа би накарал някои по-добри ръце да се фолднат. Това е така, 

защото един залог на по-късна улица вероятно по един или друг начин ще ги накара да се фолднат. 
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Ето един пример. Междинна позиция отваря и ние колваме на бутона с ръка А♦К♣. Флопът е J♥8♥6♣. Чек-бихайнд с 

АК на този флоп вероятно е най-добро отиграване, тъй като опонентът ни може да има ръка, като AQ или KQ, с която 

планира да чек-фолдне при залог. Забележете, че чекването ни позволява да направим топ-пеър на търна и да вземем 

стойност от ръцете на опонента, когато той направи същия чифт с по-слаб кикър. Освен това, ако опонентът е чекнал 

на флопа със слаб покет-чифт, той, вероятно, ще чекне с ръката отново на търна и ривъра. Това ни дава възможността 

да блъфираме на по-късна улица и да го накараме да фолдне най-добрата ръка. 

И обратно, залагането е най-добро действие, ако имаме ръка, като К♣Т♣ на флоп J♥8♥6♣. Нашата ръка много добре 

запазва очаквания си дял като залог, тъй като тя има потенциала за рънър-рънър стрейт или флъш. Нещо повече, сега 

е желателно да се залага на флопа, за да накараме опонента да фолдне нещо, като KQ. 

Накрая, важно е да се отбележи, че, когато залагаме след чек на флопа, диапазонът ни на търна често ще бъде капнат,. 

Това означава, че всеки път, когато опонентът чек-рейзва, нашата ръка в най-добрия случай ще бъде блъф-кетчър. 

Обаче, това не е проблем. Опонентът ни може да чек-рейзва само толкова често и да остане балансиран, и за него е 

рисковано да чеква на търна със силна ръка. А когато той прави чек-рейз, ние просто трябва да колваме даун с 

достатъчна честота, така той няма да може да блъфира твърде агресивно. Това е така, дори ако очакваната стойност 

на кола с всеки блъф-кетчър от нашия диапазон е нула. 

ИЗПРАВЯНЕ ПРЕД ЗАЛОГ  НА ТЪРНА СЛЕД КОЛ НА  ЧЕК-РЕЙЗ НА ФЛОПА  

След чек-рейза на флопа, опонентът ни обикновено ще залага на търна около 25bb в пот от 44bb. За него е необходимо 

това да успява в 36,2% от случаите, за да направи незабавен профит, от тук, на търна, ние трябва да защитаваме поне 

63,8% от нашия диапазон, за да му попречим изгодно да блъфира с всеки две карти. Въпреки това, дали колът или 

рейзът е най-доброто отиграване, ще зависи от това, доколко е рисковано да даваме безплатни карти на ръцете на 

опонента от диапазона му за чек-фолд. 

Тъй като цената на кола на търна е 25bb, за да спечелим 69bb, опонентът ни трябва да залага на ривъра с висока 

честота, за да нямаме интерес да колваме с нашите блъф-кетчъри. Това ни изкушава да колваме със силни ръце, 

защото диапазонът на опонента трябва да е поляризиран и вероятно на ривъра той ще залага с всичките си силни 

ръце, както и с някои блъфове. 

Обаче, след като опонентът залага на търна, размерите на стаковете спрямо размера на пота ще са малки и влизането 

ол-ин също е разумна опция. Това е така, въпреки, че неговия диапазон трябва да е поляризиран, а ние имаме позиция. 

Когато влизаме ол-ин, ние гарантирано реализираме очаквания дял на ръката ни, а пушът пречи на опонента да види 

ривъра и да реализира очаквания дял на неговите блъфове. Това е от особено значение, защото един умел играч ще 

чек-рейзва на флопа за блъф с ръце, като гътшоти, или ръце с три карти за флъш или стрейт, които запазват очаквания 

си дял доста добре. Много от тези блъфове ще имат няколко аута за нътс на ривъра. И така, пушът на търна 

обикновено кара опонента да фолдне неговите по-слаби дроус и да прави само леко печеливши колове с по-силните 

му дроус. 

Както беше показано по-рано, всеки път, когато нашия блъф-пуш се колне, ние очакваме да си върнем средно 2bb за 

всеки процент от очаквания дял, който има ръката ни. Това е същата концепция, като онази, когато дискутирахме 

префлоп 5-бет блъфове и пуш на търна в 3-бетнати потове. Това прави блъфовете ни в дългосрочен план много по-

евтини, отколкото те биха били в противен случай. 

Например, да предположим, че най-слабият блъф в нашия диапазон на дадена текстура има 20% очакван дял спрямо 

диапазона на опонента, с който той колва. Приблизително такъв очакван дял имат флъш-дроус и отворения стрейт-
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дроу спрямо повечето диапазони за кол. И така, ако влизаме ол-ин със залог от 79bb, ние ще губим средно само 38,7bb, 

ако пушът ни бъде колнат. 

0,20*201,5 – 79 = -38,7bb, 

където 201,5bb е размерът на пота, а 79bb е размерът на рейза на търна. 

Тъй като ние губим само 38,7bb, когато ни колнат, това е нещо, което ефективно рискуваме при пуш на търна. И рискът 

от 38,7bb, за да спечелим 69bb, изисква опонентът ни да колва с честота 64,1%, за да няма значение дали да пушнем, 

или да фолднем. 

69*(1 –Х) – 38,7*Х = 0; Х = 0,641 или 64,1%, 

където 69bb е размерът на пота, 38,7bb е ефективната цена на нашия блъф, а Х е честотата, с която опонентът трябва 

да колва. 

И така, ако опонентът иска да ни направи незаинтересовани да пушваме на търна с флъш- или стрейт-дроус, той 

трябва да колва приблизително с 64,1% от диапазона си за залог на търна. Това обикновено не е проблем, докато той 

има желание да колва с някои дроус (тези дроус понякога могат да печелят неподобрени), като 64,1% от диапазона 

му на търна няма да бъдат залози за стойност. Освен това, това може да бъде просто случаят, когато в някои ситуации 

за нас няма да е възможно да пушваме печелившо с отворен стрейт-дроу и с флъш-дроус, защото опонентът не може 

да се защитава адекватно с честота 64,1%. Въпреки това, тези ръце не са блъф-кетчъри и способността да направят 

леко печеливши блъфове с дроу след поемане на риск не означава непременно, че опонентът ни направи грешка или 

позволява да бъде експлоатиран. 

Също така е трудно да се каже, дали пуш и кол на търна изисква от опонента да сложи всичките си чипове на масата28 

с по-широк диапазон. Неговият диапазон за залог на търна няма да бъде перфектно поляризиран и, тъй като той може 

да удари на ривъра маргинална по сила ръка, ние не можем да направим точно заключение, колко често той трябва 

да залага на ривъра. Освен това, колкото по-голям очакван дял имат блъфовете ни на търна, толкова по-често 

опонентът трябва да колва нашия пуш на търна. Блъфовете с висок очакван дял нямат нужда да успяват много често, 

за да бъдат печеливши. Така че, ако блъфовете ни имат голям очакван дял, опонентът трябва да колва често, за да 

няма значение за нас дали да пушваме, или да фолдваме. 

При определянето, дали да пушнем или да колнем на търна със силна ръка, най-важният фактор е дали нашият пуш 

ще накара опонента да фолдне много ръце с висок очакван дял. Например, в предишния пример ние приехме, че той 

колва с честота 64,1% и фолдва с честота 35,9%. Ако ние държим силна ръка, която е уязвима и може да бъде победена 

от ръце от долните 35,9% от диапазона на опонента за залог на търна, тогава пушът определено ще бъде по-добър от 

кола. Това е вярно въпреки факта, че пушът не ни позволява да играем в позиция на ривъра. 

Ето един пример. Да предположим, че ние залагаме със сет десетки на флоп Q♠T♠4♣ и колваме чек-рейза на опонента. 

Ако търн-картата е 7♣, ние, вероятно, ще искаме да пушнем, когато се изправим пред залог, тъй като много ръце от 

диапазона на опонента за бет-фолд могат да направят стрейтове или флъшове на ривъра. Следователно, най-добре 

ще е да го принудим или да фолдне, или да се ангажира с целия си стак с неговото дроу, а рейзвайки сега, ние си 

осигуряваме извличане на стойност от по-ниските сетове и два чифта на нашия опонент. 

                                                                 
28 След дълго и по-внимателно търсене, успях да открия, че в същност думата “to felt, felting” означава „да имаш 

желание да сложиш всичките си чипове на масата“. – бел. прев. 
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Накрая, важно е да се отбележи, че наличието на капнат диапазон рядко има значение, когато остават малко улици 

екшън и стаковете не са дълбоки. (В горния пример това ще се случи, ако ние само колваме залога на търна.) Капнати 

диапазони обикновено са проблематични, защото опонентът може да овърбетне, знаейки, че стойностните му ръце 

никога не няма да бъдат победени. Все пак, ако ние колваме чек-рейза му на флопа и залога на търна, тогава на 

ривъра дълбочината на стаковете ще е толкова малка, че това няма да е проблем. Фактически, тъй като той ще е в 

състояние да направи само умерен залог, добре е, ако той може да заложи за стойност с някои ръце, знаейки, че те 

никога няма да бъдат бити. 

 За да илюстрираме това, да продължим с предния пример, където бордът е Q♠T♠4♣7♣ – ние пушваме на търна с 

всичките си сетове и два чифта (както и с някои блъфове, разбира се). Ако картата на ривъра е 2♦, а ние само сме 

колнали на търна, тогава, въпреки, че диапазонът ни е капнат от овър-чифтове, опонентът ни може да влезе ол-ин със 

залог от само 0,57Р. Тъй като той няма как да овърбетва на ривъра, колът на търна със силна ръка може да бъде по-

малко печеливш от рейза. Това често води до там, че най-добрата ръка от диапазона ни на ривъра да е блъф-кетчър, 

и когато това се случи, нужно е да колваме достатъчно често, за да го запазим индиферентен към блъфирането (дори 

ако очакваната стойност на нашия кол е нула).   

ИЗПРАВЯНЕ ПРЕД ЧЕК НА ТЪРНА СЛЕД КОЛ НА  ЧЕК-РЕЙЗА НА ФЛОПА  

Да си изправен пред чек на търна след кол на чек-рейза на флопа е като да се изправиш пред чек след кол на залог, 

или поне е много близко. И в двата случая опонентът репрезентира поляризиран диапазон на флопа. С каква честота 

ще залагаме на търна и какъв размер на залога ще използваме, зависи до голяма степен от това, дали диапазонът на 

опонента все още остава поляризиран. 

Нашият диапазон за залог-кол на флопа няма да е поляризиран на търна и ще се състои от три типа ръце – ръце, които 

са напред спрямо някои чек-рейзове за стойност, блъф-кетчъри и ръце с малка шоудаун стойност. Също така, трябва 

да отбележим, че опонентът трябва да залага на търна с висока честота, тъй като основната част от нашия колинг-

рейндж ще бъде назад спрямо неговите чек-рейзове за стойност, и по този начин той ще ни попречи безплатно да 

реализираме очаквания дял на нашите дроус или да стигнем безплатно до шоудаун с блъф-кетчърите си. 

По-конкретно, когато търн-картата не променя силата на диапазона на нито един играч, диапазонът на опонента на 

търна трябва да остане поляризиран. Например, да предположим, че сме чек-рейзнати на флоп К♥8♦4♦ и търн-картата 

е 2♠. На тази текстура, вероятно опонентът ни няма да има средно-силен диапазон, защото той не би чек-рейзнал на 

флопа с ръце, като К♦Т♦ или J♥J♠. 

Както беше обсъдено по-рано, ние трябва да правим малки залози на търна в онези ситуации, в които в диапазона на 

опонента има малко или изобщо няма средно-силни ръце. Залагайки малко с висока честота, ние предотвратяваме 

възможността той да види безплатна ривър-карта със слабите му ръце, и, залагайки на двете улици, по-лесно ще 

блъфираме с повечето или с всичките ни слаби ръце от балансиран диапазон на ривъра. 

И още нещо, противно на това, в което вярва огромно мнозинство печеливши играчи, в този спот обикновено не е 

необходимо да оразмеряваме залозите си така, че да сме ол-ин на ривъра. Помнете, ние залагаме, за да попречим 

блъфовете на опонента безплатно да реализират очаквания си дял, а не за да извлечем стойност от средно-силни 

готови ръце (тъй като тези ръце, вероятно, няма да са в диапазона на опонента). И така, един малък залог ефективно 

вкарва в пота по-малко мъртви пари в случай, че той (опонентът) прави чек-рейз и обръща ръката ни в блъф-кетчър. 

Нещо повече, ако опонентът има силна ръка на търна, той обикновено ще чек-рейзне отново без значение какъв е 

размерът на нашия залог. Следователно, нашите ръце тип нътс така или иначе няма да загубят стойност, когато 
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залагаме малко срещу силните му ръце. В крайна сметка, ако опонентът ни не искаше да влиза ол-ин със силна, но не 

и нътс ръка, той вероятно не би започнал да чек-рейзва на флопа. 

Когато се мисли за нова концепция, често е полезно да си представяме изиграването на ръката от гледната точка на 

опонента. Представете си за момент, че вие колвате на големия блинд отварящия рейз от бутона и флопът е К♥8♦4♦. 

Ако чек-рейзвате флопа и чеквате търна, който е 2♠, с какви ръце бихте чек-колнали, ако опонентът ви залага 25% от 

пота? Моето предположение е, че вие по-скоро ще фолдвате при този залог и с тази ръка ще се почувствате малко 

разочаровани от факта, че опонентът ви прави толкова евтин и печеливш залог. С други думи, вие ще забележите, че 

той е в състояние ефективно да флоутне вашия чек-рейз на флопа и да блъфира на търна. Това е добър индикатор, че 

се случва нещо забележително, което вие все още не разбирате. 

Ако ние колваме чек-рейза на опонента на флопа и търн-картата вкарва в диапазона му повече маргинални по сила 

ръце, тогава малко по-голям залог ще бъде по-ефективен. Повишавайки размера на нашия залог, ние ще сме в 

състояние да блъфираме с повече комбинации от ръце, да вземем повече стойност със силни ръце и да накараме 

опонента да плаща повече, за да види ривъра, ако той има разумен шанс да ни победи. 

ПРИМЕР ЗА БАЛАНСИРАНЕ НА ДИАПАЗОН ЗА ЗАЩИТА НА ТЪРНА  

Ще вземем диапазон за кол на флопа от „Част 4: Пример за балансиран диапазон за защита на флопа“ и ще се 

защитаваме срещу залог на търна с размер 75% от размера на пота. 

Флоп: К♦9♠7♠ 

Колове на флопа: AKo(9), KQs(3), KJs(3), KTs(3), JJ-TT(12), A♠Q♠, A♠J♠, A♠T♠, 6♠5♠, 5♠4♠, JTs(3), T9s(3), 98s(3), A♦Q♦, A♦J♦, 

QJs(4) = 53 

Търн: 8♥ 

Общ брой комбота: 52 (премахваме 9♥8♥ от диапазона си) 

Брой необходими комбота за защита: 52*0,60 = 31  

(Тук леко се позачудих, откъде се взимат тези 60%, но ето как стигнах горе-долу до подобен резултат: ако Х е честота, 

с която се защитаваме, то (1 – Х) е честота, с която се отказваме; тогава опонентът рискува 0,75Р, за да спечели 1Р или 

Х*0,75 – рискът и ние се защитаваме, а (1 – Х)*1 – той печели, тъй като не се защитаваме; 1*(1 – Х) – 0,75*Х = 0; Х = 

0,57 – можем ли да приемем, че това са 60%? Разбира се, не съм сигурна, че заключенията ми са верни.) 

Рейзове за стойност: JTs(3), 6♠5♠ = 4 

Блъф-рейзове: ТТ(3), 5♠4♠ = 4 

Колове: АКо(9), KQs(3), KJs(3), KTs(3), TT(3), 98s(2), A♠Q♠, Q♠J♠, A♠J♠, A♠T♠ = 27 

Общ брой защитавани комбота: 35 

Защитаван диапазон: 67% (35/52 = 0,67 или 67%) 

Тъй като търн-картата вкарва в диапазона ни някои ръце от тип нътс, които са уязвими и могат да бъдат победени на 

ривъра, ние можем да рейзнем, използвайки съотношение блъфове към стойностни залози 1 към 1. Забележете, ние 

ще блъф-рейзваме с половината от нашите комбинации за чифт десетки и ще колваме с другата половина. Ако блъф-
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рейзвахме с всичките тях, нашият диапазон за рейз щеше да бъде небалансиран и щеше да включва твърде много 

блъфове. И така, на теория има смисъл да следваме и двете линии докато вярваме, че очакваната стойност на рейза 

и кола с десетки приблизително е една и съща. Ако една от линиите има по-висока очаквана стойност, тогава трябва 

да следваме имено тази линия. Обаче, използването на няколко линии с една и съща ръка е доста разпространено на 

теория и това най-вероятно ще се случва и тук. 

Също така, не е изненадващо, че нашите блъф-рейзове трябва да бъдат разумно силни, тъй като търн-картата вкарва 

множество силни ръце в диапазона и на двамата играчи. Тук, ние блъф-рейзваме с отворен стрейт-дроу и самотен 

флъш-дроу. Въпреки че ще бъде жалко, ако опонентът ни влезе ол-ин и ни принуди или да се ангажираме към пота 

или да фолднем доста добра ръка, той рядко ще има желание да пушва срещу нашия диапазон за рейз на търна. В 

края на краищата, половината от този диапазон за рейз е стрейт, 37,5% са нътс. 

Освен това, въпреки, че средните чифтове с някакво дроу често са ясен кол, в тази ситуация диапазонът на опонента 

за залог на търна е доста силен. Ако ние колваме с валета или десетки, ще е трудно да вземем стойност, когато дроуа 

завърши на ривъра, а и е възможно опонентът ни вече да има готов стрейт до нътс на търна. Това ни кара да решим 

да фолднем ръка, като валета и J9s, въпреки че в момента те могат да бъдат най-добрата ръка или могат да станат 

най-добрата ръка на ривъра. 

Накрая, припомнете, че въпреки че защитата на 60% от нашия диапазон срещу залог от 75% от пота ще попречи на 

опонента да направи незабавен профит, по-напредналите играчи трябва да се опитват да се защитават по-агресивно. 

Това е особено вярно, ако блъфовете на опонента имат разумна вероятност да ударят най-добрата ръка на ривъра и 

позицията е ценна, какъвто е случаят тук. Защитата на 67% от диапазона ни на пръв поглед може би изглежда 

прекалено агресивно, но тъй като имаме позиция и диапазонът ни е силен, това е логично. 

ОБОБЩЕНИЕ  

Превъзходна позиционна игра на търна изисква от нас да разбираме, кой има поляризиран диапазон и доколко за 

всеки играч е ценно виждането на допълнителна карта. По-конкретно, не трябва да ни става навик винаги да 

използваме един и същ размер на залога на търна и е необходимо да взимаме решение, дали залозите ни да бъдат 

големи или малки. Ако диапазонът на нашия опонент е сгъстен, обикновено, ще са ефективни големи залози, тъй като 

те са най-добри срещу средно-силни ръце. Но, когато диапазонът му е поляризиран, най-добри са малки залози, 

защото те намаляват ефективността на неговите чек-рейзове и го възпрепятстват да вижда безплатни карти на ривъра. 

Просто защото е изгодно да се залага с всеки две карти не означава, че трябва да залагаме с целия си диапазон и е 

общоприето да се чеква със слаба ръка на флопа с намерението да се блъфира на търна. Опонентът ни вероятно ще 

чеква, планирайки да чек-фолдне слаби готови ръце, като покет-чифтове, на няколко улици, което означава, че ние 

ще получаваме няколко шанса да блъфираме с овъркарти и да го накараме да фолдне по-добрата ръка. 

Тъй като позиция е толкова ценна, важно е да не залагаме твърде много в ситуации, където опонентът ще бъде 

изкушен да чек-рейзва за ол-ин и да разрушава позиционното ни предимство. Ето защо обикновено е добре, ако той 

може да направи малко рентабилни колове със силни дроус. Тук са и няколко по-важни момента: 

1. Тъй като на търна остават по-малко улици, по-голяма част от нашите залози трябва да бъде за стойност. Ако 
потът е голям поради залога на флопа, на нас ще е нужно съотношение блъфове към стойностни залози 1 към 
1. 

2. Ако опонентът чеква на търна, след като и флопът е чекнат, ние можем да заложим за стойност с много ръце, 
които не бяха достатъчно силни за залог на флопа, както и с ръце, които се подобриха на търна. 
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3. Трудно е да се влезе ол-ин за шоудаун, ако потът на търна е малък. Обикновено, това ще ни принуждава да 
овърбетваме на търна и ривъра, но това е рисковано, тъй като опонентът може да е чекнал на флопа с много 
силна ръка или е направил такава на търна. 

4. Изправяйки се пред залог на търна, ние трябва да подхождаме по същия начин, както го правихме, 
изправяйки се пред залози на флопа. С други думи, общоприето е да рейзваме за стойност с най-силните ни 
ръце, да колваме със средно-силни ръце, да блъф-рейзваме с някои ръце и да фолдваме останалите. Много 
силни ръце могат също така да бъдат слоуплейвани, особено ако се страхуваме от малък брой ривър-карти 
или мислим, че опонентът вероятно ще овърбетне в следващия рунд. 

5. Ако опонентът чеква търна след като е заложил на флопа, ние обикновено ще искаме да чекнем отзад със 
средно-силните си ръце и да залагаме със силни такива и с някои блъфове. По-конкретно, просто защото една 
ръка може да залага печелившо не означава, че залогът е по-печеливш от чека. Само по себе си, обикновено 
е изгодно да чекнем отзад с повечето средно-силни ръце и да залагаме с поляризиран диапазон. 

6. След като опонентът чек-колва нашия залог на търна с размер 75% от пота, ние обикновено или трябва да 
залагаме ривъра или да чекваме бихайнд с маргинална ръка, която може да спечели на шоудауна в 70% от 
случаите. Това оставя опонента ни почти незаинтересован да чек-колва на търна с блъф-кетчър. 

7. Ако флопът се чекне, няма да е проблем, ако голямата част от нашите стойностни залози на търна стават само 
блъф-кетчъри, когато са поставени пред чек-рейз. Опонентът ни все още няма да има подтик да чек-рейзва 
на търна безразсъдно, защото той губи стойност и рискува да бъде победен, ако ние чекнем отзад. 

8. На текстури, където в диапазона на опонента няма много средно-силни ръце, обикновено са най-добри 
малки залози, които той лесно може да чек-колне – неговият диапазон все още е поляризиран. Това ни 
позволява да му попречим да види безплатна ривър-карта, както и да манипулираме ефективността на 
успешните му чек-рейзове на търна. 

ЧАСТ IX: ИГРА НА ТЪРНА ИЗВЪН ПОЗИЦИЯ  

ВЪВЕДЕНИЕ  

В предишния раздел ние анализирахме нови начини за оразмеряване на залога и съотношения за игра на търна и 

обсъдихме, от какви типове ръце трябва да се състои диапазон на всеки играч на дадената текстура в зависимост от 

предишното действие. Има много прилики между играта на търна в позиция и извън позиция, но също така има и 

няколко ключови разлики, с които трябва да се запознаем. 

В този раздел ще се фокусираме върху това, как нашето действие на флопа повлиява върху решенията, които взимаме 

на търна. На търна, цената, която опонентът ни плаща, за да колне на залог на флопа, определя, какви са разумните 

честоти на залагане, чек-колване и чек-рейзване. Освен това, в контекста на нашия диапазон определени линии могат 

да имат или да нямат смисъл, и е важно да го осъзнаем, или в противен случай опонентът ще ни експлоатира заради 

наличието на небалансирани диапазони.  

В допълнение, играта на търна извън позиция на определени текстури ще бъде доста трудна, особено, ако в 

диапазона ни има много дроус, но малко силни ръце. Позицията често е извънредно ценна, а един оптимален опонент 

ще знае, какви ръце има в нашия диапазон, и постоянно ще прилага такива размери на залога, които ще затруднят 

играта с тях. Все пак, дори ако няма идеално решение на този проблем, чрез разбирането на теорията зад играта на 

търна извън позиция ще минимизираме нашето разочарование и ще максимизираме нашият уинрейт. 

ИГРА НА ТЪРНА КАТО АГРЕСОР НА ФЛОПА  

По-рано се фокусирахме върху битката с колове на опонента на флопа чрез залагане на търна и ривъра. Това беше 

направено, защото ситуациите, където залагащият има перфектно поляризиран диапазон, са лесни за моделиране, 

позволявайки новите концепции да бъдат обяснени ясно. Но в реалността, ние ще се нуждаем и от защита срещу 

колове на опонента на флопа, като на търна ще колваме и ще чек-рейзваме вместо да залагаме. 
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Ето един прост пример. Ние залагаме 6bb в пот от 8bb на флопа и опонентът ни колва с ръка, която няма очакван дял. 

Нещо повече, нека да приемем, че той винаги залага 15bb на търна, ако ние чекнем, тъй като ръката му няма никаква 

шоудаун стойност (единствения за него начин да спечели е чрез блъфиране). Когато той го прави, линията, която ще 

следваме на търна, ще определи, колко пари той ще спечели или ще загуби (като цяло) от колването си на флопа. 

1. Последицата от чек-фолда на търна е печалбата от кола на опонента на флопа и залога му на търна от 14bb – 

първоначалните 8bb в пота, както и нашите 6bb от залога на флопа. 

2. Ако приемем, че опонентът ни ще фолдне неговата ръка с нулев очакван дял при наш залог на търна, тогава 

залагането ще му донесе загуба от 6bb, които той е рискувал на флопа. 

3. Чек-колът и чек-рейзът е причината опонентът да губи и 6-те bb, които е рискувал, колвайки на флопа, и 15-

те bb от негов залог на търна, или общо 21bb. 

Следователно, ние не трябва да чек-фолдваме на търна с толкова висока честота, при която опонентът ни може 

изгодно да колва на флопа с всеки две карти, имайки намерението да блъфира на следващите улици. Нещо повече, 

споменатите по-рано стойности могат да се използват в долното неравенство, за да ни покажат някаква комбинация 

от честоти за залагане, чек-колване и чек-рейзване на търна, която е необходима, за да направим опонента 

неспособен да колва печелившо с най-слабата ръка от флопнатия му диапазон. 

(Честота на чек-фолд на търна)*14 + (Честота на залог на търна)*(-6) + (Честота на защита чрез чек 

на търна)*(-21) ≤ 0 

Отбележете, това е неравенство, а не е уравнение. Очакваната стойност (за нашия опонент) от кола с най-слабата ръка 

от флопнатия му диапазон трябва да бъде по-малка или равна на нула, в противен случай – той никога няма да фолдне 

на флопа. С други думи, въпреки че ние не знаем очакваната стойност на кола с най-слабата ръка в диапазона на 

опонента на флопа, тя трябва да бъде по-малка или равна на нула, или той никога няма да фолдва. 

Освен това, в нашият пример приемаме, че опонентът средно губи максимално възможното количество, когато ние 

залагаме, чек-колваме или чек-рейзваме на търна. В действителност, той няма да губи средно 6bb, когато нашият 

залог на флопа се колне и ние ще залагаме на търна, тъй като понякога той ще се подобрява на търна и ще е в 

състояние печелившо да рейзне или да колне. 

По същия начин, когато ние чек-колваме на търна, ръката на опонента обикновено ще има някакъв очакван дял или 

може да получи възможността изгодно да блъфира на ривъра. Това още повече подчертава, защо опонентът ни трябва 

да очаква да губи пари, ако някога колва на флопа с ръка, която няма екуити, при условие, че ние играем коректно. 

Нашите честоти на търна трябва да са създадени така, че да направят най-слабият теоретически коректен кол от 

неговия диапазон близък до брейк-ивън, и докато тези ръце имат очакван дял, то ако той колва с ръка без екуити, 

това определено би трябвало да бъде губеща игра. 

Допълнително, въпреки че нашите честоти на търна трябва да се променят при различни текстури на флопа, ако ние 

залагаме правилно, нашият опонент трябва да фолдва най-слабите ръце от неговия диапазон при залог. Погледнато 

по друг начин, ако диапазонът ни за залог на флопа е толкова слаб спрямо диапазона на опонента, че той никога не 

трябва да фолдва, тогава ние определено не би трябвало да започваме да залагаме на флопа. 

Въпреки, че това неравенство не може да бъде използвано за откриване на теоретически коректни честоти за залагане, 

чек-колване и чек-рейзване на търна, то може да ни покаже, кога една комбинация от честоти е грешна. Например, 

да предположим, че залагаме на търна с честота 50%, чек-колваме и чек-рейзваме с обща честота 5% и чек-фолдваме 

с останалите 45%. При използването на тези честоти очакваната стойност на кола на опонента на флопа с най-слабата 

ръка от флопнатия му диапазон е най-малко 2,25bb. 
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0,45*14 + 0,5*(-6) + 0,05*(-21) = 2,25bb, 

където 0,45 е честота на чек-фолда на търна, 0,50 е честота на залога на търна и 0,05 е комбинирана честота на чек-

кол и чек-рейза на търна. 

Важно е да се помни, че тези 2,25bb е минималното количество, което опонентът ни очаква да спечели от неговия кол 

на флопа, тъй като дори най-слабата ръка от диапазона му на флопа ще има някакъв очакван дял. И в този пример 

опонентът ни никога няма да фолдне, защото може да се колне печелившо с всяка ръка. 

Също така, забележете, че залагането на търна с честота 50% и рядкото чек-колване или чек-рейзване е лесно за 

експлоатиране, а тези честоти не са нереални, както може би изглежда на пръв поглед. Това е особено вярно на 

определени текстури на флопа. Това е така, защото мнозина играчи безразсъдно залагат на флопа и като резултат 

имат слаб диапазон на търна. И тъй като диапазонът на търна е слаб, те приключват с чек-фолд при висока честота, 

което е особено проблематично, ако те често пъти не чек-колват или чек-рейзват на търна (а много от тях не го правят). 

Фактически, има много печеливши играчи, които залагат на флопа толкова често, че на определени текстури е изгодно 

да се колва с всеки две карти в надеждата за възможността да се блъфира на търна. 

Ето един пример. Слаб играч обикновено ще направи продължаващ залог на флоп А♣7♥2♥. Той обикновено ще залага 

за стойност с всичките си силни ръце и ще блъфира с всичките си слаби такива, а със средно-силни готови ръце, като 

слаби аса или силни средни чифтове, ще чек-колва. Когато той го прави, диапазонът му на търна ще бъде много 

небалансиран. Той ще има проблеми, залагайки и защитавайки неговите чекове достатъчно агресивно, за да попречи 

на неговия опонент изгодно да колва на флопа с всеки две карти. 

Дори ако един играч, който безразсъдно залага на флоп А♣7♥2♥, залага и с всичките си премиум ръце, тези карти са 

много ограничени по брой. Просто няма да има много силни ръце на търна в сравнение с броя слаби ръце, с които се 

блъфира на флопа. Освен това, тъй като флопът е толкова сух, обикновено ще има много малко възможни стрейт- и 

флъш-дроус на търна и никога няма да има каквито и да е овъркарти. Така, поради тези причини, играчи, които залагат 

твърде много на флопа, често ще откриват, че агресивното залагане на търна при суха текстура на борда е особено 

проблематично. 

Освен това, ако един играч агресивно залага на флопа, но чек-колва с всичките си средно-силни ръце, той често ще се 

мъчи да защитава достатъчно от неговите чекове на търна. Това е така, защото в диапазона му на търна ще има малко 

или изобщо няма да има ръце, които се представят добре като чек-колове. Това води до чек-колване на търна с висока 

честота и заради това флоутване на флопа срещу такъв играч е извънредно ефективно. 

Следователно, когато използвате софтуер за анализ на играта си, добра идея е да разберете, какви са вашите честоти 

за залагане, чек-колване и чек-рейзване на търна след като заложихте на флопа. Ако вашият опонент може изгодно 

да колва на флопа с всеки две карти, то това е страхотен лийк, който един проницателен играч може лесно да 

експлоатира. В допълнение, дори ако вашият опонент средно ще губи малко количество пари, ако той флоутва на 

флопа с ръка, която има нулев очакван дял, това все още ще означава, че честотите ви на търна не са достатъчно 

агресивни. Следователно, ако откриете, че имате този лийк, както е при повечето играчи, направете усилие да 

залагате с по-малка честота на флопа и играйте по-агресивно на търна. Също така, потърсете специфични текстури на 

борда, където мислите, че може би играете слабо. 

Заслужава си да повторим още веднъж, че, докато можем да докажем, че определени комбинации от честоти за 

залагане, чек-колване и чек-рейзване на търна лесно могат да бъдат експлоатирани, ние не можем да изчислим 

оптималните честоти. Нещо повече, трябва да отбележим, че чек-кол и чек-рейз на търна са значително по-ефективни 

от залога при понижаване на очакваната стойност на флоутове на нашия опонент на флопа. Това е така, защото чек-
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колът и чек-рейзът на търна му позволява да залага и да инвестира повече пари в пота, които той след това ще загуби, 

когато ние чек-колнем или чек-рейзнем на търна. 

Накрая, забележете, за опонента не е толкова рисковано да колва нашия залог на флопа с ръка, която няма шоудаун 

стойност, отколкото с блъф-кетчър. И това е защото блъф-кетчърите могат да чекнат отзад на търна и ривъра и да 

спечелят на шоудаун без да рискуват повече пари. Но, ако опонентът ни има ръка, която няма шоудаун стойност, в 

някой момент той трябва да блъфира, ако иска да спечели неподобрен. По тази причина колването на флопа с ръце, 

които нямат шоудаун стойност е неефективно, освен случаите, когато те имат способността да се подобрят до силни 

ръце на търна или ривъра (както това се случва с гътшоти, отворени стрейт дроу и флъш дроу). 

ИГРА НА ТЪРНА ИЗВЪН ПОЗИЦИЯ: ДРОУС  

На търна, един от най-големите недостатъци да бъдеш извън позиция е, че дроус се играят доста слабо като чек-кол. 

Това се случва основно поради факта, че след чек-кола на търна, ние няма да получим възможността да видим, дали 

опонентът ще чекне преди да реши дали да блъфира на ривъра, ако нашето дроу пропусне. Следователно, това често 

затруднява, ако не и прави невъзможно, да се чек-колва печелившо със слаби дроус на търна. 

И така, истинският въпрос често няма да бъде дали чек-колът е по-печеливш от чек-рейза или залога. Помнете, ръце 

с малка шоудаун стойност, които добре запазват очаквания си дял като залози или рейзове, обикновено са най-

добрите ръце за блъф29, а дроус с 8 до 11 аута на търна често перфектно пасват на това описание. Фактът, че дроус се 

представят толкова добре като блъфове, е другата причина на търна с тях да се залага вместо да се чек-колва. 

Въпреки това, на търна за нас обикновено няма да има смисъл да имаме диапазон за залог, когато сме извън позиция. 

Защото, ако чек-колнем на флопа, диапазонът ни ще бъде сгъстен, а този на опонента – поляризиран. Следователно, 

поради тази причина ние не винаги ще имаме опцията да залагаме с нашите дроус (на търна) в балансиран диапазон 

и вместо това ще трябва да чек-колваме, чек-рейзваме или чек-фолдваме. 

За анализа на рентабилността на чек-кола на търна с дроу нека приемем, че той има 20% очакван дял и всичките ни 

аутове са чисти – девет аута за флъш обикновено имат 20% очакван дял и осем аута за стрейт – около 18% очакван 

дял. Ако опонентът ни залага 15bb в пот от 20bb, колвайки, ние рискуваме 15bb, за да спечелим 35bb, които вече са в 

пота, плюс някакви скрити шансове30. Тъй като ние ще губим 15bb в 80% от случаите, за да определим, колко bb са ни 

нужни, за да оправдаем кола, с който печелим, можем да  използваме следната формула: 

(-15)*0,8 + Х*0,2 = 0; Х = 60, 

където (-15) е количеството bb, което губим, ако дроуа ни пропусне, а Х е количеството bb, което трябва да спечелим, 

когато дроуа ни удари, за да оправдаем кола. 

Докато се играе е полезно да се правят малки импровизирани сметки, като тази, особено когато се опитваме да 

разберем, дали колът с дроу е печеливш. При горните ни предположения ние трябва да печелим средно най-малко 

60bb, за да оправдаем чек-кола си. Другият начин да се погледне това, е: тъй като размерът на пота след залога на 

опонента вече е 35bb, на нас ни е нужно да печелим на ривъра средно още 25bb, за бъде нашият кол на търна с 

положителна очаквана стойност. 

                                                                 
29 За пръв път описано преди 35 години от Дейвид Склански, когато той въвежда термина „полублъф“ 
30 И, разбира се, „скритите шансове“ е другият термин, който за първи път се появява в Holdem Poker от Дейвид 

Склански. 
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Обаче, тази информация не може да се използва директно, за да разберем, колко често опонентът ни ще залага на 

ривъра, или какъв бет-сайзинг ще използва. Текстури на борда, където можем да имаме дроус в диапазона си за чек-

кол, са същите спотове, в които картата на ривъра вероятно променя силата на много ръце в диапазона на всеки играч, 

а те се моделират слабо. Това е, в тези ситуации опонентът често ще залага на търна за стойност с намерението да 

чекне отзад на ривъра. Освен това, той често ще чеква отзад, когато удари на ривъра маргинална по сила ръка с 

неговите блъфове, и това ще ни затруднява дори още повече да успеем да вземем стойност, когато дроуа ни удари 

на ривъра. 

Ето един пример. Бордът е А♣9♠6♦4♥. Тъй като опонентът не се страхува да дава безплатни карти на този борд на 

диапазона за чек-фолд, за него почти няма смисъл да залага за стойност с намерението да чекне отзад на ривъра. 

Освен това, почти всяка ръка, с която чек-колваме, ще бъде блъф-кетчър. Нещо повече, тъй като нашият диапазон за 

чек-кол почти изцяло се състои от блъф-кетчъри, това е почти като, ако нашия опонент залага на търна с перфектно 

поляризиран диапазон. Както вече видяхме, лесно е да се разбере, колко често е нужно той да залага на следващата 

улица с балансиран диапазон, за да нямаме интерес да колваме с блъф-кетчър. 

Също така, забележете, че същите текстури, където диапазонът за залог на търна на опонента ни функционира 

подобно на перфектно поляризиран диапазон, са онези, където ние не можем да имаме много дроус, или изобщо 

нямаме такива. А когато диапазонът му не функционира по този начин, ситуацията става много по-сложна, 

затруднявайки предвиждането на честотата за залагане на опонента на ривъра, както и размера на залога, когато ние 

държим дроу. 

За да го илюстрираме, представете си, че нашия опонент отваря от бутона и ние колваме от големия блинд. Ако чек-

колваме на флоп J♠8♠5♣ и търнът е 9♦, той вероятно ще заложи за стойност с много ръце, с които не планира да залага 

на ривъра (като чифт валета, десетки и А9). И тъй като ривър-картата ще промени страхотно силата на много ръце в 

диапазоните и на двамата играчи, и нашия опонент вероятно ще заложи за стойност на търна с намерението да чекне 

отзад на ривъра, трудно е да се предвиди, колко често той ще залага на различни ривър-карти. 

Въпреки това, в предишната ситуация, най-вероятно е ние да държим дроу на търна. Въпреки, че няма формула за 

разбиране на честота, с която опонентът ще залага на ривъра, ние все пак можем да използваме добре разбраната от 

нас теория, за да направим добра оценка на това, с каква честота очакваме той да залага на ривъра. 

Когато ривърът удря много дроус, които потенциално присъстват в нашия диапазон за чек-кол, опонентът ни 

обикновено няма да залага с висока честота. Ето един пример. Ние колваме от големия блинд опън-рейза от бутона 

и чек-колваме на флопа Т♦4♦3♠ и търна 8♣. Ако картата на ривъра е 9♦ и флъша завършва, опонентът ни често ще 

чеква отзад. Това е отчасти защото той вероятно беше заложил за стойност с много ръце на търна, които не са особено 

силни, за да ни накара да фолднем ръце с висок очакван дял, и тези ръце няма да са в състояние да залагат ефективно 

на ривъра неподобрени. 

Вероятността опонентът ни да чеква отзад на ривъра, когато флъшът завършва, е много голяма, защото той знае, че в 

нашия диапазон има много флъшове. Ние, вероятно, ще чек-колваме с повечето от флъш-дроус на флопа, а на борда 

Т♦4♦3♠8♣ всичките тези флъш-дроус станаха и чифтове, гътшоти или овъркарти. С други думи. Всичките ни флъш-

дроус на търна вероятно имат и допълнителни аутове, а някои – дори могат да бъдат най-добрата ръка. Следователно, 

на търна всичко това ни подтиква да чек-колваме отново, което води до обременяването на диапазона ни с флъшове. 

За нас ще е по-трудно да вземем стойност на тази ривър-карта, тъй като опонентът ни ще знае, че със сигурност сме 

силни. 

Нека да разгледаме противоположен пример, където ние ще имаме малко дроус, които се подобряват на ривъра. На 

големия блинд ние колваме с Т♠8♠ опън-рейза от бутона. Ако чек-колваме на флоп К♥9♦6♠ и 2♠ на търна, опонентът 
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вероятно ще заложи и ривъра, ако направим стрейт или флъш. На флопа няма възможни флъш дроус, така че е малко 

вероятно да има флъш дроу в диапазона ни на търна. Освен това, ако на ривъра идва 7♦ и ни дава стрейт, опонентът 

ни вероятно ще продължи да залага агресивно, тъй като този ривър не удря нашия диапазон особено добре. Така, 

колване с дроус на търна би трябвало да е много изгодно, защото опонентът вероятно ще залага агресивно, когато 

ударим, а дори може и да овърбетне, когато нашият стрейт завърши. 

С други думи, дроус са много по-добри, когато удрят на ривъра, който не е особено добър за нашия диапазон. 

Повечето играчи са се научили да удрят дроу и чак тогава да се запитват: „Как мога да взема стойност сега? Диапазонът 

ми е силен и опонентът го знае, така че няма често да залага и е малко вероятно да помисли, че блъфирам, когато 

залагам.“ Това трябва да се има предвид преди да решим дали да колнем с дроу. 

За да бъде печеливш нашият чек-кол с дроус на търна, диапазонът ни за чек-кол на търна трябва да бъде балансиран, 

така, нашият опонент ще има желание да залага на ривъра доста често, дори дроуа ни да удари. Ако чек-колваме 

твърде много флъш дроус, той вероятно няма да блъфира, когато на ривъра дойде картата за флъш, но ако ние никога 

не чек-колваме с флъш дроус, той трябва често да овърбетва, когато дроуа удари. Стрейт дроус са малко по-добри и 

са по-лесни за кол, тъй като те са по-малко очевидни, когато завършат на ривъра. 

В еквилибриума, ние вероятно ще чек-колваме с няколко, но не и с всичките ни флъш дроус. Това ще подтиква 

опонента агресивно да залага на ривъра, когато дойде флъш, но той няма да залага толкова агресивно, че най-слабите 

ни флъш дроус да бъдат печеливши колове. Освен това, ако той прави малък залог на търна, ние, обикновено, ще сме 

в състояние да колнем с повечето, ако не и всичките си флъш дроус, но за съжаление нашият опонент обикновено 

няма да залага малко, когато в диапазона ни има много дроус. Погледнато иначе, той вероятно ще оразмерява залога 

си на търна така, че ние ще бъдем близки до безразличие да колваме с много от нашите стрейт и флъш дроус. И когато 

това се случи, по-добрите ни дроус ще бъдат изгодни колове, докато слабите – ще ни носят загуби. 

ИГРА НА ТЪРНА СЛЕД ЗАЛОГ НА ФЛОПА  

Вече трябва да сме сигурни, че след залога на флопа, на търна ръцете са поставени в правилни диапазони. Не можем 

изцяло да избегнем трудните решения на търна, обаче, с перфектната игра на флопа вероятно те ще се случват само 

при особено трудни търн-карти. Чрез залог и чек с балансирани диапазони на флопа ние максимизираме шансовете 

си да играем перфектно на търна. 

ЗАЛОГ НА ТЪРНА СЛЕД ЗАЛОГ НА ФЛОПА  

Ако нашият залог на флопа се колне, обикновено, ние ще имаме поляризиран диапазон на търна. От какви типове 

ръце трябва да се състои диапазона на нашия опонент, зависи от текстурата на борда и от това, дали той е слоуплейнал 

много от силните му ръце на флопа. Ако в диапазона му има малко силни ръце, ние трябва да обмислим овърбета с 

някои от най-силните ни ръце, тъй като опонентът ни едва ли ще рейзне нашия залог на търна. 

Помнете, ще е теоретически правилно да използваме няколко размера на залога в една и съща ситуация и да имаме 

балансиран диапазон за всеки размер на залога. Така че, дори ако овърбетът има смисъл, ние ще го правим с някои 

ръце, а с други – ще залагаме по-малко. Разбира се, това трудно се прилага на практика, но правилното оразмеряване 

на залога може да има огромно влияние върху очакваната стойност на нашата ръка. 

Ето един пример. Ние отваряме от кътофа, бутонът колва и флопът е К♥Т♥7♣. Ако опонентът колва залога ни на флопа 

и търн-картата е 5♠, той едва ли ще рейзне нашия залог на търна. Това означава, че овърбетът с диапазон от няколко 

много силни ръце, които почти никога няма да бъдат победени (АК и по-добро), и блъфове е изключително ефективен. 

Забележете, нашият опонент не е имал късмета да получи търн-карта, която да вкара някакви силни ръце в неговия 
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диапазон, и овърбетът максимизира очакваната стойност от най-силните ръце и ни позволява да блъфираме с повече 

ръце от балансирани диапазони. 

Също така, важно е да се отбележи, че в ситуация, подобна на тази, много играчи често се страхуват да овърбетват с 

не-нътс ръце, като например топ-пеър-топ-кикър. Все пак, ако опонентът има по-добро от АК на борд К♥Т♥7♣5♠, той, 

вероятно, ще печели повече, ако не и целия ни стак, независимо от размера на нашия залог на търна. Помнете, в тези 

примери стаковете са само 100bb, така че дори, ако опонентът ни има много силна ръка, има граница на това, което 

той може да спечели. 

Все пак, дори когато имаме диапазон за овърбет, силни ръце, които могат да бъдат победени или сплитнати, трябва 

да се залагат с по-малко. Например, няма да има смисъл да овърбетваме с валета на борд К♥Т♥7♣5♠. По-конкретно, 

залагайки с по-малко, ние принуждаваме опонента да продължава да колва с по-слаби ръце, като чифт десетки или 

слабо дроу, които щяха да бъдат фолднати при голям залог. Освен това, ако той ни бие, ние ще загубим по-малко 

пари, тъй като той едва ли ще рейзне с капнат диапазон. Обаче, от решаващо значение е ние да залагаме малко и с 

някои ръце тип нътс, така опонентът ни няма безразсъдно да рейзва, знаейки, че не може да сме силни. И така, често 

е ефективно да залагаме със силна, но уязвима ръка с по-голям размер спрямо размера на пота на флопа, отколкото 

на търна. Какво трябва да направим? 

Едната опция е да направим средно голям залог на флопа и след това да залагаме по-малко на благоприятни търн и 

ривър карти. Малко по-голям залог на флопа е идеален, защото искаме да подтикнем опонента да фолдне ръце с 

висок очакван дял, като например, A♦J♣ и K♠J♠, които той вероятно ще фолдне, защото те нямат чисти аутове срещу 

нашия диапазон за залог. Все пак, можем да заложим по-малко при благоприятна търн-карта, като 3♠, тъй като някои 

от ръцете на опонента с овъркарта и онези, с по-малък очакван дял, вече са фолднати на флопа. В допълнение, по-

малък залог гарантира, че ще вземем допълнителна стойност от някои деветки и осмици, които, вероятно, ще бъдат 

чекнати, ако им се отдаде тази възможност. 

По-малък залог на търна може да бъде по-ефективен, отколкото чек, защото, залагайки, не позволяваме на опонента 

да види ривъра с целия му диапазон. Освен това, малък залог е по-добър, отколкото голям, защото големия залог, 

вероятно, ще накара опонента да фолдне най-слабите му блъф-кетчъри, които ние бием. Накрая, ако е малко 

вероятно той агресивно да рейзва залозите ни на търна със силните му ръце, ние ще губим по-малко, залагайки по-

малко, отколкото ако бяхме чек-колнали и залогът на опонента е по-голям. 

Тъй като можете да помислите, че по-малък залог на бланкова търн-карта прави коловете на опонента на флопа 

ефективни, както и затруднява блъфовете ни, просто си запомнете, че ние често ще имаме диапазон за овърбет на 

същата текстура на борда. Дори ако овърбетът с Т♠9♠ на борд Т♥6♥3♣3♠ е неефективен, овърбетът с чифт дами може 

да бъде превъзходно отиграване. И това е така, защото ефективното залагане с правилния размер и с правилните 

ръце максимизира очакваната им стойност и постоянно вкарва опонента в трудни ситуации. 

И обратното, ако текстурата на флопа е суха, ще е малко вероятно да имаме желание да овърбетваме на всяка търн-

карта, тъй като опонентът ни вероятно не би рейзнал с някоя от много силните му ръце на флопа. Например, ние 

отваряме от кътофа и бутонът колва. Ако залогът ни се колне на флоп К♠8♣5♦ и търн-картата е 9♠, тогава това няма да 

е добра ситуация да имаме диапазон за овърбет. 

Овърбетът няма да е ефективен, защото опонентът ни, вероятно, просто колва на флопа със сетове, както и може да 

удари сет деветки на търна. Тъй като той може да е силен на търна, той понякога ще рейзва с поляризиран диапазон, 

съдържащ стрейтове, сетове и блъфове. Това е важно, защото ако ние имаме стрейт на търна, а опонентът ни има сет, 

той, вероятно, ще рейзва и ще си ангажира стака без значение, колко е голям залогът ни. Това ни кара да залагаме 
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по-малко с нътс ръцете си, защото голям залог не е необходим, за да влезем ол-ин на ривъра, когато ръката на 

опонента е много силна. 

На теория бихме искали да използваме различни размери на залога на почти всяка текстура. Но балансирането на 

няколко диапазона е трудно и е важно това да се прави, когато опонентът ни не може да е силен и рядко ще рейзва 

нашия бет. По-конкретно, най-добре е да се уверим, че поне използваме големи овърбетове на бланкови търн и ривър 

карти, след като опонентът е колнал залога ни на мокър борд. Други ситуации обикновено са по-малко важни и по-

трудни и те ще бъдат дискутирани подробно по-нататък в тази книга. 

ЧЕК-КОЛ НА ТЪРНА СЛЕД ЗАЛОГ НА ФЛОПА  

Въпреки, че чек-кол на търна позволява на опонента да блъфира със слаби ръце, с които той е колнал на флопа, това 

не го наказва толкова жестоко, колкото чек-рейзът. На ривъра той понякога ще прави най-добрата ръка или ще се 

оказва в изгодна за блъф ситуация. Независимо от това, очакваната стойност на блъфа на опонента на търна ще зависи 

от качествата на ръката му и текстурата на борда, защото чек-кол на някои текстури е много по-скован, отколкото на 

други. 

Тъй като диапазонът на опонента за залог на търна е поляризиран, има смисъл диапазонът ни за чек-кол да съдържа 

предимно средно-силни ръце, когато това е възможно. Тъй като нашият диапазон за залог на флопа беше 

поляризиран, средно-силните ръце в диапазона ни на търна често ще бъдат ръце, които бяха силни на флопа, но 

уцелиха лоша търн-карта. Освен това, можем да имаме и уязвими ръце за стойностен залог на флопа, с които ще чек-

колваме на много от търн-карти. 

Можем също така да решим да чек-колнем търна с блъфове от флопа, които не се подобриха, ако опонентът залага 

малко. Ето един пример. Ние залагаме с A♠Q♣ флоп 9♠8♠4♥, защото на търна можем да ударим нътс флъш дроу или 

топ-пеър. Ако търн-картата е 2♦ и ние чекваме, опонентът ни може да направи малък залог, разбирайки, че за нас ще 

е трудно да чек-колваме и да играем на ривъра извън позиция. Но кол на малък залог с A♠Q♣ вероятно ще бъде 

печеливш, защото нашата ръка има шоудаун стойност и може да направи силен чифт на ривъра. Така че, чек-кол на 

търна с овъркарти, които имат шоудаун стойност, често ще е необходим, ако опонентът залага малко, за да избегне 

лесна експлоатация чрез малки залози.  

ЧЕК-РЕЙЗ НА ТЪРНА СЛЕД ЗАЛОГ НА ФЛОПА  

Диапазонът ни за чек-рейз на търна трябва да бъде поляризиран – точно както и диапазонът за рейз на търна в 

позиция. Обаче, тъй като сме извън позиция, често е най-добре да рейзнем с малко повече. Ако опонентът сега 

решава да влезе ол-ин, той ще се лиши от позиционното си предимство, докато преди беше обратното: когато 

рейзваме в позиция и опонентът решава да влезе ол-ин, той разрушава нашето позиционно предимство. Затова тази 

ситуация ни позволява да рейзнем малко повече и все още да очакваме опонентът да се защитава основно чрез кол. 

И тъй като чек-рейзовете ни на търна са малко по-големи, отколкото рейзовете в позиция, ние обикновено ще искаме 

50% - 60% от тях да са рейзове за стойност. 

Въпреки приликите между рейза в позиция и извън позиция, все пак има няколко ключови разлики, на които трябва 

да обърнем внимание. Първата разлика е, че когато сме извън позиция, нямаме гарантиран шоудаун след като чекнем 

ривъра. 

Това затруднява рейза на търна (извън позиция), защото опонентът получава възможността да залага с балансиран 

диапазон, когато ние държим блъф-кетчър на ривъра. Това, също така, намалява очакваната стойност на нашите блъф-

кетчъри на ривъра и това ще го дискутираме по-късно в книгата. 
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Второ, трудно е да се намери идеално оразмеряване на чек-рейза на търна. От една страна, малък чек-рейз дава на 

опонента страхотна цена за кол и му позволява да играе на ривъра в позиция. Все пак, от друга страна, голям чек-рейз 

затруднява нашия фолд при пуш на опонента, защото в този случай получаваме добри шансове. 

Ето един пример. Искаме да чек-рейзнем с диапазон от предимно сетове и блъфове на борд 9♥8♦6♥4♦, защото тук 

има толкова много възможни стрейт и флъш дроус. Но чек-рейзът с малко е труден, тъй като опонентът ще получи 

незабавни добри шансове за кол, като има и скрити шансове и позиция на ривъра. Нещо повече, за нас ще е трудно 

да кажем, дали ривърът подобрява ръката на опонента и дали той ще е в състояние печелившо да блъфира с всеки 

две карти, ако ние чекнем отново. 

Продължавайки напред, ако ние чек-рейзваме на търна до 40bb или по-малко, опонентът ни получава незабавни 

шансове 3:1 или по-добри наред с някакви скрити шансове, които той ще има, ако ние държим дроу. Това затруднява 

малък чек-рейз, тъй като опонентът ще се намира в изгодна ситуация да колва с голяма част от диапазона му. Обаче, 

ние трябва да помним, че, просто защото на него му е изгодно да колва с неговите дроус, не означава, че размерът 

на нашия чек-рейз беше неефективен. Ако опонентът залага на търна с флъш дроу и ние колваме, очакваната стойност 

на ръката му почти сигурно ще бъде по-висока, отколкото ако бяхме чек-рейзнали, защото рейзът ни го принуждава 

да вкарва допълнителни пари в пота, когато той е назад. 

Големи чек-рейзове са изкушаващи, защото те дават на опонента ни по-лоша цена за кол с неговите дроус. Все пак, 

на мокри текстури е трудно да се чек-рейзне за блъф на търна и след това да се фолдне при пуш, когато се нуждаем 

от толкова малко екуити, за да колнем. 

Забележете, чек-рейз до 40bb ни оставя само с 50,5bb, и ако опонентът пушне, това изисква да имаме само 25,3% 

очакван дял, за да бъде колът ни печеливш. 

(-50,5)*(1 – Х) + 149,5*Х = 0; Х = 0,253 или 25,3%, 

където 149,5bb  е количеството пари в пота, 50,5bb е цената на кола и Х е очаквания дял, необходим за печеливш кол. 

 Това изисква от нас да правим или леко печеливши колове, или съмнителни фолдове след като сме направили голяма 

инвестиция в пота. Още повече, че на текстури с достатъчна координация няма да има много ръце, достатъчно силни 

за блъф-чек-рейз, които нямат около 25,3% очакван дял. 

Заслужава си да се отбележи, че, тъй като опонентът с гаранция реализира очаквания дял на блъфовете си, когато 

влиза ол-ин, ние ще трябва да колваме пуша му на търна с висока честота, за да няма интерес да блъфира с неговите 

дроус. Докато точната честота ще зависи от размера на нашия залог на търна и очаквания дял на блъфовете на 

опонента, то, ако ние фолдваме в повече от 1/3 от случаите, неговият пуш ще бъде печеливш. Това означава, че ако 

само 50% - 60% от нашите чек-рейзове на търна са рейзове за стойност, нашият опонент, вероятно, ще е в състояние 

изгодно да пушва с неговите дроус. От друга страна, това може да не е проблем, но вероятно ще ни подтиква да чек-

рейзваме с малко повече стойностни ръце, когато бордът е мокър. Ние трябва да обмислим и чек-рейза и кола с някои 

силни дроус, които доминират по-слабите дроус на опонента. 

Обикновено, ние трябва да чек-рейзваме за ол-ин, ако размерът на рейза ни е толкова голям, че фолдът не е 

възможен, ако опонентът пушне. Това премахва опцията само да колне нашия чек-рейз без да влиза ол-ин, и тъй като 

ние никога няма да фолдваме при негов пуш, това просто го оставя с една опция по-малко. 

Докато чек-рейзът за ол-ин на търна е опция, чек-рейзът на залог от 15bb до 90,5bb е огромен рейз и е далече от 

идеала. В крайна сметка, изглежда, тук няма идеално решение на този проблем. Мокри бордове на търна са просто 
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трудни за игра извън позиция, когато опонентът използва някакъв разумен бет-сайзинг, тъй като и двете действия – 

чек-кол и чек-рейз – често пъти ни вкарват в трудни ситуации. 

ИГРА НА ТЪРНА СЛЕД ЧЕК-КОЛ НА ФЛОПА  

Въпреки, че ние често ще слоуплейваме силни ръце на сух флоп, диапазонът ни на търна до голяма степен ще бъде 

сгъстен, след като чек-колнем на флопа. Дали е възможно в диапазона ни да има ръце от тип нътс, или няма да е така, 

ще зависи и от двете – текстурата на флопа и търн-картата, и това има съществен ефект върху това, кои ръце от 

диапазона ни трябва да бъдат играни.  

ЧЕК-КОЛ НА ТЪРНА СЛЕД ЧЕК-КОЛ НА ФЛОПА  

Ако сме чек-колнали на флопа, по-голямата част от диапазона ни за защита на търна трябва да бъде чек-колната 

отново, тъй като опонентът ни има поляризиран диапазон. Освен това, една от ключовите разлики между игра в 

позиция и игра извън позиция е доколко е трудно да се чек-колне с дроус. Това допълнително концентрира нашия 

диапазон за чек-кол на търна в диапазон, съставен най-вече от средно-силни ръце, тъй като кол със слаби дроус често 

ще е губещо отиграване. 

В ситуации, когато ние агресивно чек-колваме и чек-рейзваме на флопа, може би е разумно да позволим на опонента 

да залага печелившо на търна с всеки две карти. И това е така, защото неговия залог на флопа имаше ниска честота 

на успеха, и той все още няма да се втурне да залага безразсъдно, просто защото може би ще получи възможността 

да направи леко печеливш блъф на търна. С други думи, в тази ситуация опонентът трябваше да инвестира в пота 

съществено количество пари за възможността да блъфира на търна, така че позволението да прави леко печеливши 

блъфове, вероятно, няма да е проблем. 

Когато не защитаваме диапазона си за чек на флопа особено агресивно, опонентът често ще печели веднага или ще 

има възможността да блъфира на търна. Това ни кара да защитаваме търна достатъчно агресивно, така той няма да 

има възможност да залага печелившо с всеки две карти. Има изключения, особено когато картата на търна е много 

лоша за нашия диапазон и опонентът може да овърбетне. 

Обаче, обикновено честотата на нашия чек-кол ще се определя въз основа на бет-сайзинга на опонента. Ако залогът 

му е голям, ще е най-добре да се чек-колва с тайт-диапазон. Но, ако залогът му е малък, ще е необходимо да се чек-

колва с широк диапазон, за да му попречим да залага печелившо с всеки две карти. 

ЧЕК-РЕЙЗ НА ТЪРНА СЛЕД ЧЕК-КОЛ НА ФЛОПА  

Честотата ни за чек-рейз на търна ще се определя от текстурата на флопа и търн-картата. Както вече дискутирахме, 

често няма да е възможно да чек-рейзваме ефективно след като сме чек-колнали на мокър флоп и търнът е бланкова 

карта. Все пак, ако чек-колваме на сух борд или, ако търн-картата вкарва някакви много силни ръце в нашия диапазон, 

можем да използваме балансиран диапазон за чек-рейз, за да попречим на опонента евтино да реализира очаквания 

дял на неговите блъфове. 

Ето един пример. Чек-колваме на флоп Т♦9♦4♠. Първо, отбележете, трудно е да чек-рейзнем тук, ако търн-картата не 

е каро, дама, вале или осмица. Това е защото е неефективно да се слоуплейват силни ръце на този флоп, освен ако 

опонентът ни често ще овърбетва на търна, а дори и тогава рискът все още не може да бъде оправдан. Обаче, когато 
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търн-картата вкарва в диапазона ни стрейтове или флъшове, няма да имаме проблеми с балансирането на диапазон 

за чек-рейз.31 

Ако текстурата на флопа беше суха, ние по принцип ще сме в състояние да чек-рейзваме на всяка търн карта. Тук чек-

кол с най-силните ни ръце на флопа е по-печеливш от чек-рейза, най-вече защото има малък риск опонентът да ни 

победи на търна или да се уплаши и да чекне отзад. 

Например, можем да чек-рейзнем (ако той залага) на всяка търн карта след чек-кол със сет осмици на флоп А♥8♣4♠. 

Чек-колът ни позволява да запазим диапазона на опонента широк и да го накажем, когато той прави втори барел с 

неговите дроус, които удря на търна. Освен това, ние можем да балансираме нашите чек-рейзове за стойност чрез 

чек-рейзове за блъф с някои стрейт-дроус, флъш-дроус и чифтове с пет аута, които имат приемлив шанс да се подобрят, 

но малка шоудаун стойност. 

ДОНК БЕТ НА ТЪРНА СЛЕД ЧЕК-КОЛ НА ФЛОПА  

Както дискутирахме по-рано, за разлика от флопа, където и двамата играчи често имат сходни диапазони, на търна 

диапазоните обикновено ще бъдат асиметрични, след като единият играч залага на флопа, а другият – колва. 

Следователно донк-бет на търна обикновено е неефективен, тъй като нашият диапазон за чек-кол на флопа е сгъстен, 

а залагането със сгъстен диапазон, когато опонентът е с поляризиран, е губещо отиграване. По-специално, нашият 

опонент може спокойно да фолдне най-слабите ръце от неговия рейндж и да рейзне със силните си ръце, както и с 

добрите си ръце за блъф. Затова, въпреки, че неспособността да се донк-бетва на флопа е значим лийк, който имат 

много играчи, никога да не донкваш на търна е много по-малък лийк, тъй като подходящи за тази цел ситуации се 

случват по-рядко. 

Обаче, донк-бетът на търна е силно отиграване, когато търн-картата значително усилва нашия диапазон в сравнение 

с този на опонента. Това често се случва, когато средната карта хване чифт, но може да се случи и в други ситуации. 

Следователно е важно да сме в състояние бързо да разпознаем, кога търн-картата диспропорционално 

облагодетелства нашия диапазон, и да обмислим донк-бета, когато това се случи. 

Ето един пример. Бутонът отваря и ние колваме от големия блинд. Флопът е Q♥T♣4♠ и ние чек-колваме на този борд. 

Ако търн-картата е Т♥, това е страхотна ситуация за донк-бет, тъй като нашия диапазон за чек-кол вероятно има много 

повече десетки, отколкото диапазонът на опонента за залог. Той вероятно би чек-колнал отзад с много от неговите 

десетки на флопа, защото обикновено те не са достатъчно силни за стойностен залог на няколко улици и се представят 

слабо, когато се чек-рейзнат. Обаче, тъй като ние бихме чек-колнали с почти всичките десетки от нашия диапазон, по-

вероятно е НИЕ да имаме трипс на търна, отколкото нашия опонент. 

Ако чекнем търна в тази ситуация, опонентът би трябвало да чеква бихайнд с висока честота, тъй като неговите 

чифтове дами вече не са достатъчно силни, за да продължи да залага ефективно за стойност, и ще станат блъф-кетчъри, 

когато се чек-рейзнат. Погледнато по друг начин, нашият диапазон за чек ще бъде твърде силен, ако никога не донк-

бетваме и с никои от нашите трипсове, и това окуражава да донк-бетваме със силните ни ръце. Помнете, теоретически 

оптимален покер не го е грижа кой има инициатива и, ако нашият диапазон е по-добър от този на опонента поради 

благоприятна търн-карта, ние трябва да залагаме често. 

ОБОБЩЕНИЕ  

Да играеш добре на търна, когато си извън позиция, е трудно, но с внимателно планиране позиционното предимство 

на опонента може да бъде минимизирано. Важно е да се залага, да се чек-колва и да се чек-рейзва с разумни честоти, 

                                                                 
31 Един оптимален опонент ще знае всичко това и ще адаптира бет-сайзинга и честота си по съответния начин. 
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в противен случай, опонентът ще е в състояние безразсъдно да ни колва на флопа и да взима пота на търна. По-

конкретно, чек-рейзовете (на търна) е превъзходен инструмент за наказване на опонента, който колва твърде много 

на флопа, а овърбетовете на бланкови търн-карти са полезни за битката със сгъстени диапазони. 

Също така, от решаващо значение е да помним, кой има поляризиран диапазон, както и колко маргинални по сила 

ръце притежаваме. Например, ако чек-колът е труден, чек-рейзовете трябва да се правят по-агресивно, за да 

попречим на опонента да залага безразсъдно. Въпреки, че, за съжаление, ще има текстури, които са трудни за игра 

извън позиция, особено тези с много дроус, при внимателно планиране можем да максимизираме очакваната 

стойност на нашия диапазон, когато играем срещу силни опоненти. 

Ето и няколко важни момента: 

1. Дори ако е невъзможно да разберем оптималните честоти за залагане, чек-колване и чек-рейзване на търна, 
все още могат да бъдат показани някои комбинации от тези честоти, които са определено грешни и могат 
лесно да се експлоатират. 

2. Чек-колът и чек-рейзът на търна наказва опонента за негов кол на флопа със слаба ръка много по-жестоко, 
отколкото залогът. 

3. Диапазонът ни за чек-кол трябва да се състои най-вече от средно-силни ръце независимо от това, дали 
залагаме или чек-колваме на флопа. 

4. Чек-колът на флопа е много по-труден извън позиция, отколкото в позиция, тъй като рядко ще получаваме 
възможността да блъфираме с пропуснато дроу на ривъра. 

5. На търна ние ще се защитаваме основно чрез чек-кол, след като сме чек-колнали флопа, защото диапазонът 
ни е сгъстен. 

6. На търна, често няма да има идеален размер на чек-рейза на мокър борд. Това е така, защото чек-рейза с 
малко дава на опонента добри шансове за кол с неговите дроус, но голям чек-рейз няма да ни позволи да 
фолднем, ако опонентът пушне. 

7. Донк-бетът на търна не се среща често, защото вече сме показали, че имаме средно-силна ръка, колвайки на 
флопа. Въпреки това, донкването на търна има смисъл, ако търн-картата подобрява по-скоро нашия диапазон, 
отколкото този на опонента. 

ЧАСТ Х: ИГРА НА ТЪРНА – 3-БЕТНАТИ ПОТОВЕ  

ВЪВЕДЕНИЕ  

Решенията на търна в 3-бетнати потове са несъмнено важни, тъй като са заложени много пари, и потът на търна често 

ще е доста голям преди да се направи какъвто и да е залог. Потът е голям в сравнение с оставащите стакове и опциите 

ни за действия са доста ограничени. Все пак, полезно е да посветим няколко страници с акцент върху тези ситуации, 

защото грешките са доста скъпи. 

Освен това, новите играчи вероятно ще останат изненадани да научат, колко често се случва решенията в 3-бетнати 

потове на търна да са между двама играчи, играещи теоретически оптимална игра. Както беше дискутирано в Част 2: 

Префлоп игра, блайндовете трябва да 3-бетват агресивно срещу опън-рейзовете от кътофа и бутона, които след това 

трябва да се защитават основно чрез кол. Слабите играчи, вероятно, не 3-бетват достатъчно агресивно, което 

позволява кътофа и бутона експлоатативно да фолдват при 3-бет, но това не е разумна опция срещу агресивни 

опоненти. По същия начин, залозите на флопа в 3-бетнат пот трябва да се колват често и в резултат игра на търна за 

голям пот е често срещано явление. 

Отново ще приемем, че 3-беторът е извън позиция, съответно, колващия 3-бета е в позиция, какъвто е случаят в 

повечето 3-бетнати потове. Все пак, дори ако това не е така, важно е да се помни, че 3-беторът би трябвало да има 

поляризиран диапазон и поради това се очаква да прави повечето залози на флопа. Освен това, почти всички 

теоретични концепции, които разгледахме по-рано за рейзнати потове, ще се прилагат и тук. 
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До този момент бяхме приели, че се играе със стакове от 100bb, и тази дълбочина на стака е от особено значение за 

този раздел. По-конкретно, тъй като дълбочината на стака се променя, математиката, показана на следващите 

страници, ще се промени значително. За това е важно да не се смята погрешно, че честотите и съотношенията, 

обсъждани в този раздел, ще работят еднакво добре при различни размери на стаковете. 

ДВОЕН БАРЕЛ В 3 -БЕТНАТ ПОТ  

Да започнем с анализа на това, как да играем на търна, когато сме извън позиция в 3-бетнат пот след залог на флопа. 

Разбира се, има смисъл да следваме обичайната практика за залагане с поляризиран диапазон, но не си заслужава 

да повтаряме цялата математика и честотите, които вече обсъдихме. (Това означава, че просто трябва да помним, че 

обикновено искаме малко повече от половината от втория ни барел да е за стойност). Вместо това, ще се фокусираме 

върху следването на правилните линии с правилните типове ръце и смислено оразмеряване на залога. 

Както беше показано по-рано, ако на флопа началният размер на пота е 25bb и ние залагаме 12,5bb, потът на търна 

преди да се направи каквото и да е действие ще бъде 50bb. Ако след това на търна залагаме 25bb и опонентът влиза 

ол-ин за общо 75bb, с нашия кол ще рискуваме 50bb, за да спечелим 150bb, и това изисква от нас само 25% очакван 

дял, за да бъде колът ни печеливш.32 И, тъй като ръката ни изисква точно 25% очакван дял, за да бъде индиферентна 

към кола, всяка ръка с по-малък очакван дял трябва да бъде фолдната при пуш от опонента на търна. 

За съжаление, повечето от отворени стрейт дроус и флъш дроус имат малко по-малко от 25% очакван дял срещу 

диапазона на опонента за пуш на търна. С други думи, дроус имат почти максимално количество екуити, което сме 

принудени да фолднем, след като се изправим пред пуш след залог с половината пот. В покера почти няма ситуации, 

които са по-лоши от това, да вкараш половината стак с дроу, което има висок очакван дял, и да си принуден да 

фолднеш. Затова трябва да вземем предпазни мерки и да се опитаме да предотвратим това. 

Има няколко начина за избягване на бет-фолда на търна с дроу с висок очакван дял. Първият е просто да чекнем. Този 

начин ще използваме или за да видим безплатна ривър-карта, ако и опонентът чекне, или за да чек-колнем/чек-

рейзнем за ол-ин, ако той заложи. 

Един оптимален опонент ще осъзнава, колко е нежелателно да бет-фолдваш на търна в 3-бетнат пот с дроу, както и 

колко е трудно да чек-колваш на много текстури след залога на флопа (тъй като нашия диапазон в по-голямата му част 

трябва да бъде поляризиран). Това подтиква опонента да прави малки залози на търна и, когато той го направи, чек-

колът с флъш-дроу вероятно ще е по-печеливш (в сравнение с фолда), защото ще получим доста добри шансове. В 

реалността, повечето играчи залагат с твърде много, когато се изправят пред чек на търна в 3-бетнат пот, и това често 

прави нашите чек-колове по-малко ефективни, а чек-рейзове – по-ефективни, отколкото би трябвало да бъде. (Нашите 

чек-рейзове ще са по-ефективни, защото потът ще е по-голям, когато опонентът фолдне). 

Другата опция е просто да овърбетнем на търна за ол-ин. Опонентът ни често ще фолдва при толкова голям залог, а 

когато той не го направи, ние ще реализираме очаквания дял на нашата ръка, защото сме ол-ин. Например, ако потът 

на търна е 50bb, нашият пуш на търна ще бъде за 75bb или 1,5Р. Въпреки това, този голям овърбет може да бъде най-

добър, тъй като е доста лесно да разработим балансиран диапазон за пуш, който ще включва силни ръце и блъфове 

с висок очакван дял в този спот. Това е особено важно, тъй като много от нашите 3-бет блъфове бяха едноцветни 

конектори и поредни през една, които често правят стрейт и флъш дроус на търна, и те са превъзходни блъфове. 

Също така е важно да се отбележи, че поддържането на широк диапазон на опонента обикновено е желателен 

резултат, тъй като това означава, че той в крайна сметка ще е готов да сложи всичките си пари на масата с по-слаби 

                                                                 
32 50*(1 – Х) – 150*Х = 0; => Х = 0,25 или 25% - бел. прев. 
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ръце. Обаче, ако знаем, че ръката ни има толкова много екуити, че не можем да фолднем при пуш на опонента на 

търна, тогава ще е най-добре да правим големи залози, защото те максимизират нашето фолд-екуити.  

Освен това е по-лесно да се влезе ол-ин на търна след като се направи голям залог на флопа. Това е, по-голям залог 

на флопа с диапазон, който включва много ръце, с които ще искаме да овърбетнем за пуш на търна, обикновено е 

най-добър. Той ни позволява да печелим по-голям пот, ако опонентът фолдне, и изисква от нас да рискуваме по-

малко пари, ако ги сравним с размера на пота. 

Ето един пример. Вместо да залагаме на 12,5bb на флопа и 75bb – на търна, можем да заложим повече на флопа, така 

нашия овърбет на търна няма да е толкова огромен в сравнение с размера на пота. По-конкретно, потът ще бъде 61bb 

след залога на флопа с 18bb и нашия пуш на търна ще бъде за 69,5bb или 1,14Р. Все пак това все още е доста голям 

залог, но той е значително по-малък от 75bb в пот от 50bb, което е 1,5Р. 

Запомнете, теоретически коректно е да използваме много различни размера на залога в една и съща ситуация, тъй 

като това максимизира очакваната стойност на всяка ръка. И така, ние редовно ще залагаме с различно оразмеряване 

в зависимост от плана ни за търна. Например, ако флопът е Т♥8♠2♥, големият залог на флопа с ръце, с които често ще 

искаме да пушнем на търна – като 9♥7♥, може да бъде доста ефективен. Дроус, разбира се, трябва да се балансират 

със стойностни ръце и в тази ситуация ще е много разумно да овърбетнем на много търн карти със силна, но уязвима 

ръка, като чифт дами, например. 

Обаче, когато ръката ни едва ли ще бъде победена на ривъра от по-слабите ръце на опонента, ще е по-добре да се 

залага с 50% от пота на флопа и търна. Защото, когато даването на допълнителни карти не е особено рисковано, ще е 

по-добре да използваме три рунда за залагане вместо два. 

Ето един пример. Ако флопът е Т♥8♠2♥, тогава голям залог за стойност на флопа и пуш на търна с А♥А♣ не са 

необходими. Тази ръка рядко ще бъде побеждавана на ривъра от която и да е ръка, която при овърбет на търна ще 

бъде фолдната. По същия начин, не е необходим голям залог на флопа и с 7♣6♣, защото един гътшот спокойно може 

да бъде фолднат на търна. Следователно, докато диапазонът ни включва подходящо съотношение стойностни залози 

към блъфове и може да се подобри при повечето търн карти, той ще бъде балансиран и няма да има начин опонентът 

лесно да ни експлоатира. 

В заключение, балансирането на два или повече диапазона за бет-сайзинг е трудно и е важно да не се обърквате, 

опитвайки се да приложите твърде много концепции наведнъж. Все пак, разбирането на теория преди да можем 

спокойно да я приложим на практика ще ни позволи да учим по-бързо и ще ни предпази от развиване на лоши навици. 

Освен това, почти всички теоретични концепции могат да бъдат използвани експлоатативно, така че, дори ако не сме 

в състояние да балансираме няколко диапазона33 за залагане особено добре, това не означава, че овърбетването 

няма да бъде полезно за експлоатация. И накрая, използването на няколко бет-сайзинга в 3-бетнати потове изглежда 

особено важно, защото, да сме принудени да фолднем със силно дроу след залог на търна, е толкова нежелателно. 

ИГРА НА ТЪРНА ИЗВЪН ПОЗИЦИЯ СЛЕД КАТО ФЛОПЪТ Е ЧЕКНАТ  

Преди да дискутираме оразмеряването на залога на търна, трябва да обърнем особено внимание на това, как 

изглеждат диапазоните на всеки играч на търна, след като и двамата чекват на флопа. Нашият диапазон за чек на 

флопа извън позиция вероятно ще включва няколко маргинални по сила ръце, с които имахме намерение да чек-

колнем, както и няколко много силни ръце, с които се канехме да чек-колнем или да чек-рейзнем. Освен това, 

                                                                 
33 Тук не става въпрос за диапазон от ръце, а по-скоро за оразмеряване на залога – самият размер е диапазон – 

бел. прев. 
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чекваме и с няколко слаби ръце с намерението да ги чек-фолднем, и тези ръце могат да бъдат използвани като 

блъфове на по-късните улици, ако на флопа не се заложи. 

По същия начин, на флопа колващият 3-бета играч също чеква отзад с повечето от средно-силните си ръце, както и с 

някои слаби ръце, с които вероятно щеше да прави печеливши блъфове. Също така е възможно на флопа той да чеква 

отзад в позиция с много силни ръце, но тези ръце би трябвало да представляват само малка част от диапазона му за 

чек, особено на мокри текстури.  

След като флопът се чекне, някои ръце от диапазоните на всеки играч, които не са достатъчно силни за ефективен 

стойностен залог (на флопа), ще са в състояние да заложат за стойност на търна. Освен това, търнът обикновено ще 

подобрява и някои слаби карти в диапазона на всеки играч, така те могат да залагат и, тъй като потът вече е около 

25bb, могат да се използват няколко размера на залога, което да послужи за манипулирането с размера на пота и с 

диапазона на опонента. 

Залагането с почти еднаква част от пота ще бъде най-добрата линия, когато се използва диапазон, който е много 

поляризиран и е създаден да печели максимално възможно от блъф-кетчърите на опонента. Тъй като остават още 

две улици екшън и потът вече е 25bb, приемайки, че ефективният стак беше 100bb, с всеки рунд за залагане потът 

трябва да нараства 2,83 пъти от първоначалния му размер. 

25*R2 = 200; => R = 2,83, 

където R е коефициентът на нарастване на пота. 

И така, ако потът трябва да нараства с 2,83 пъти от предишния му размер на всяка улица, ние трябва да залагаме с 

около 0,92Р, или малко по-малко от размера на пота на всяка улица. Също така, забележете, че тъй като нашият залог 

е по-голям от типичният втори барел в 3-бетнат пот, то малко повече от половината от диапазона ни за залог на търна 

могат да бъдат блъфове. (Помнете, по-големите залози ни позволяват да блъфираме повече). 

В други ситуации можем да изберем да залагаме малко по-малко на търна, ако не искаме да сме ол-ин на ривъра. 

Ето и един пример. Ние чекваме с дами на флоп К♠7♠4♣ и опонентът чеква отзад. Тук ще е малко вероятно да искаме 

да сме ол-ин на ривъра, тъй като ръката ни не е достатъчно силна, за да печели постоянно на шоудаун след като се 

залага с много. Така че, залагането с по-малък размер на залога на търна и ривъра вероятно ще е най-добро 

отиграване, защото това би позволило ръката ни да печели по-често, ако има шоудаун. И тъй като залогът ни е по-

малък, ние ще искаме повечето от залозите ни на търна да бъдат стойностни залози. 

Накрая, ако се страхуваме, че опонентът може да е силен на търна, защото търн-картата би могла да го подобри, или 

защото той може да е чекнал бихайнд на флопа със силна ръка, тогава ще е най-добре да залагаме по-малко на търна 

и след това да обмислим овърбет на ривъра. Когато опонентът колва залога ни на търна на мокър борд и ривърът е 

бланкова карта, едва ли той ще е силен, така че един овърбет може да бъде най-добрата стратегия. 

ИЗПРАВЯНЕ ПРЕД ЗАЛОГ  НА ТЪРНА В ПОЗИЦИЯ СЛЕД КОЛ НА ЗАЛОГ НА ФЛОПА  

Когато опонентът залага 25bb в пот от 50bb, от нас се изисква да се защитаваме най-малко с честота 66,7%, за да му 

попречим да залага печелившо с всеки две карти.34 Тъй като ние ще се защитаваме срещу залозите на опонента на 

флопа предимно чрез кол, той често ще получава възможността да блъфира на търна и затова има смисъл срещу тези 

                                                                 
34 Бел. прев. – Х е честота на защитата ни: 50*(1 – Х) – 25*Х = 0; => Х = 0,667 или 66,7% 
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залози на търна да се защитаваме агресивно. Казано по този начин, вероятно няма да е проблем, ако залогът му 

показва малък профит, тъй като той рискува съвсем малко пари, за да получи тази възможност за блъф.  

Тъй като на търна ние рискуваме 25bb, за да спечелим 75bb, ще е необходимо той да залага на ривъра с балансиран 

диапазон (или да чеква с печеливша ръка) с честота 75%, за да нямаме интерес да колваме. Въпреки това, тъй като 

опонентът е извън позиция и диапазонът му е поляризиран, той вероятно ще има малко, ако не и никакви маргинални 

по сила ръце, с които може да чекне на ривъра. Това го принуждава да залага с честота около 75% и ние можем да 

сравним, с каква част от диапазона му за залог на търна той е готов да сложи всичко на масата въз основа на това, 

дали рейзваме или колваме на търна. 

 За да пресметнем това, трябва да разберем, колко често той трябва да колва в зависимост от очаквания дял на най-

слабия ни теоретически коректен блъф. Въпреки, че най-слабият ни блъф може да покаже лек профит, разумно е да 

приемем, че той ще бъде само леко печеливш, ако не и точно брейк-ивън. И така, да приемем, че опонентът залага 

на търна 25bb в пот от 50bb, а нашият пуш ще бъде за 75bb общо. Тъй като всеки 1% от очаквания дял, който има 

нашия блъф, по същество го прави с 2bb по-евтин, може да се използва следващата формула, за да покаже, колко 

често опонентът трябва да колва в зависимост от очаквания дял на блъфа ни, за да бъде той (блъфът) брейк-ивън. 

75*(1 – Х) – (75 – 200*Y)*X = 0, 

където Х е честотата на кола от опонента, Y е очаквания дял на нашия блъф. (Надявам се, че в тази формула нещата 

са ясни: първата част – това, което печелим, ако опонентът фолдне и смятаме пота за мъртви пари; втората 

част – това е реалният риск, когато той колва, и като количеството е първоначалния риск минус очаквания ни 

дял от този пот. Честно казано, не мога да го обясня по-добре, но изглежда напълно логично). 

1. Ако блъфът, когато се колне, няма очакван дял, ние ефективно рискуваме 75bb, за да спечелим 75bb. Нашият 
пуш трябва да бъде успешен в повече от 50% от случаите, за да покаже профит. (Просто поставете данните 
във формулата: 75*(1 – Х) – 75*Х = 0; => Х = 0,50). 

2. Ако нашият блъф има 15% очакван дял, когато се колне, то ние ефективно рискуваме 45bb (75 – 200*0,15 = 
45), за да спечелим 75bb. Нашия пуш трябва да успява в повече от 37,5% от случаите. (75*(1 – Х) – 45*Х = 0; Х 
= 0,625 – припомнете, това е честотата на кола, за успех ни трябва той да се фолдне, т.е. 1 – 0,625 = 
0,375 или 37,5%) 

3. Ако нашият блъф има 25% очакван дял, когато се колне, ние ефективно рискуваме 25bb (75 – 200*0,25 = 25), 
за да спечелим 75bb. Нашият пуш трябва да успява по-често от 25% от времето. (75*(1 – Х) – 25 = 0; Х = 0,75; 1 
– Х = 0,25 или 25%) 

4. Ако нашият блъф има 37,5% очакван дял, когато се колне, ние ефективно рискуваме 0bb (75 – 200*0,375 = 0), 
за да спечелим 75bb. Дори ако опонентът никога не фолдва, пушът ни ще бъде печеливш. 

Важно е да се отбележи, че ако опонентът планира да пушва на ривъра с честота 75%, след като неговият залог на 

търна се колне, след пуш на търна с диапазон, в който най-слабият блъф има очакван дял, по-голям от 25%, той се 

принуждава да сложи всичко на масата с по-широк диапазон, отколкото това би било след кол. Пушът с ръка, която 

има 25% очакван дял принуждава опонента да колва с честота 75%, за да попречи най-слабият ни пуш за блъф да бъде 

печеливш, но ако ние колнем, той ще пушва на ривъра само с честота 75%, за да нямаме интерес да колваме на търна 

с блъф-кетчър. Възможно е някои от нашите блъфове да имат очакван дял 25% или дори повече, когато се колнат, но 

най-слабите ни блъфове определено няма да бъдат такива. Това означава, че кол на търна обикновено ще кара 

опонента да слага всичко на масата с по-широк диапазон.35 

                                                                 
35 Това звучи доста объркващо. Уж линиите са различни, но водят до един и същ резултат. Вероятно, поне аз така го разбирам, понеже най-

слабите ни блъфове никога няма да имат очакван дял 25%, ще е по-добре да колнем на търна – това ще запази диапазона на опонента, с който той 

планира да сложи всичко на масата, по-широк. Иначе, ако най-слабият ни блъф е с очакван дял над 25%, тогава сигурно ще е по-добре да се пушне 

на търна. Това са моите догадки – така го разбирам аз, но описанието на процеса е доста объркващо. – бел. прев. 
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Въпреки, че кол на търна вероятно ще накара опонента да „скочи в джаза“ с по-широк диапазон, отколкото при рейз, 

това е малка промяна в сравнение с други ситуации. Например, пуш с диапазон, в който най-слабите блъфове на търна 

в 3-бетнат пот имат 15% очакван дял, ще изисква опонентът да сложи парите на масата с 62,5% от неговия диапазон 

за залог. Ако вместо това колнем, той ще трябва да залага с повече от 75% от неговия диапазон за залог на търна като 

влезе ол-ин на ривъра. Тази промяна не е значителна в сравнение с тези в други ситуации. 

За разлика от това, когато рейзваме залога на флопа в рейзнат пот, опонентът е в състояние да фолдва повече от 

половината от диапазона си за залог на флопа, без да е необходимо нашият рейз на флопа да бъде моментално 

печеливш (тъй като нашият рейз на флопа е до 18bb, за да спечели 14bb). В резултат на това неговият диапазон, с 

който той ще сложи всичко на масата в борба за много по-голям пот, ще бъде много по-силен на ривъра, отколкото 

щеше да бъде, ако залогът просто се колне. Но за разлика от рейза на флопа или търна в рейзнат пот, пушът на търна 

в 3-бетнат пот ни позволява да направим последния залог – така ние гарантирано ще реализираме нашия очакван 

дял, което кара опонента ни да се защитава много по-агресивно. Освен това, тъй като в стаковете остават малко пари 

в сравнение с размера на пота след залога на опонента на търна в 3-бетнат пот, стаковете вероятно ще влязат ол-ин 

до ривъра, независимо от това дали ще колнем или фолднем. 

Когато сме изправени пред залог на търна с дроу, нужно е да решим, дали трябва да рейзнем, или можем да флат-

колнем. Отново, текстурите на бордове, на които имаме в диапазона си дроус, са същите, като онези, на които на 

търна опонентът вероятно ще залага за стойност, имайки намерението да чекне ривъра, защото даване на безплатни 

карти е рисковано. Все пак, това едва ли е проблем в 3-бетнати потове, тъй като неговият диапазон за 3-бет вече е 

поляризиран и залагането само на флопа и търна е особено трудно, когато си извън позиция. 

Да предположим, че нашето дроу ще удари нътс чак на ривъра, и когато опонентът залага на търна 25bb в пот от 50bb, 

той планира да залага на ривъра с честота 75%. Когато нашето дроу удари, ние ще печелим не само 75-те bb в пота, 

но и допълнителните 37,5bb от скритите шансове – или 112,5bb общо: 

75 + 50*0,75 = 112,5bb,  

където 75bb е размерът на пота, 50bb е размерът на залога на ривъра, 0,75 е честотата за залагане на ривъра. 

Тъй като ще печелим 112,5bb, когато нашето дроу удари на ривъра, колът на търна трябва да бъде печеливш, ако 

ръката ни има най-малко 18,2% очакван дял: 

112,5*Х – 25*(1 – Х) = 0; Х = 0,182 или 18,2% 

Въпреки, че колът с дроу, което има 18,2% или повече очакван дял, винаги ще бъде печеливш, ще е изгодно да 

колваме и с ръка, която има по-малък очакван дял, но само ако сме в състояние да направим печеливш блъф на 

ривъра, след като опонентът чекне. Не забравяйте, той трябва да чек-колва с честота поне 66,7%, за да направи нашите 

блъф-пушове на ривъра нерентабилни, и това обикновено не е възможно. Това, разбира се, има смисъл теоретично. 

Ние рискуваме 25bb чрез кол на търна, за да получаваме само от време на време възможността за печеливш блъф на 

ривъра. Освен това, можем да колнем с дроус с очакван дял, по-малък от 18,2% (което е близко до очаквания дял на 

отворения стрейт дроу срещу овър пеър) и само най-слабата ръка от диапазона ни за кол на търна трябва да бъде 

брейк-ивън.  

В реалността, дали да колваме, да пушваме или дори понякога да фолдваме на търна с дроу в 3-бетнат пот ще бъде 

близко решение. Нещо повече, ако в диапазона ни има много дроус, опонентът може и да не залага с честота 75%, 

когато нашето дроу удари на ривъра. Също така е възможно, когато имаме флъш дроу, което не е до нътс, аутовете 

ни да не са чисти и в резултат на това понякога ще се стакваме, когато ударим нашето дроу. Точно както беше в случая 
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с просто рейзнати потове, важно е да осъзнаваме, колко дроус от нашия диапазон се подобряват на едни и същи 

ривър карти, тъй като това влияе върху честотата и размера на залога на опонента на ривъра. 

Ето един пример. Ние отваряме от бутона с 8♠7♠, опонентът от ВВ 3-бетва и ние колваме. Освен това, колваме и залога 

му от 0,5Р на флоп К♠6♥5♦, както и на търна, който е 2♣. Тъй като в нашия диапазон няма много дроус, диапазонът на 

опонента за залог ще функционира подобно на перфектно поляризиран диапазон. И така, ако на ривъра идва 5♥ и 

той чеква, ще е малко вероятно той да има желание да чек-колва, тъй като в диапазона му ще има малко или изобщо 

няма да има средно-силни ръце. Това означава, че опонентът трябва да залага на ривъра с висока честота, за да ни 

попречи да колваме печелившо с блъф-кетчъри на търна, а след като той чекне ривъра, ние можем печелившо да 

залагаме с всеки две карти. 

В тази ситуация кол с отворен стрейт дроу на търна ще бъде много печелившо отиграване. Ние ще го стакваме 

достатъчно често, за да оправдаем цената на кола на търна, тъй като ще удряме нътс на ривъра в 17,4% от случаите, 

и когато опонентът чекне ривъра, той почти винаги ще фолдва при залог. По този начин колът е много по-добър от 

рейза. 

Но ето един пример, където колът със сигурност ще бъде по-малко печеливш. Ние отваряме от бутона с 8♠7♠ и 

колваме 3-бета на опонента от големия блинд. Освен това, да приемем, че колваме и негов залог от половина пот на 

флопа К♠9♣2♠ и на търна 3♦. Докато колът на негов залог на търна все още е печеливш, той може да не залага на 

ривъра толкова агресивно, когато ривър картата донася флъш. Защото той може да мисли, че в диапазона ни има 

много флъшове, както и е възможно той да залага на търна със средно силна ръка (като покет десетки, например), с 

която се страхува да дава безплатни карти. (Някои играчи могат да изберат да заложат със средно силна ръка на флопа 

и търна и да чек-колнат на бланков ривър.) 

С други думи, няма причина да предполагаме, че опонентът ще залага на ривъра с честота 75%, когато направим флъш, 

или че той винаги ще чек-фолдва, след като чекне и ние заложим. Накрая, ние не дроуваме до нътс, така че понякога 

ще бъдем побеждавани, дори и да направим флъш. Казано по-просто, често ще се случва ниските стрейт дроус в 3-

бетнати потове да се представят по-добре от флъш дроус, независимо от това, че имат с един аут по-малко. 

Въпреки, че трудно може да се каже, дали на търна е най-добре да се колне, да се рейзне или да се фолдне с дроу (и 

понякога ще се налага да правим някакви комбинации от поне две действия), ръцете, които правят най-добри 

стойностни рейзове на тази улица, обикновено са доста лесни за идентификация. В частност, искаме да рейзваме за 

стойност с ръце, които са силни, но все пак уязвими и могат да бъдат победени от ръце в диапазона на опонента за 

чек-фолд. 

Например, съвсем лесно се вижда, че трябва да пушнем със сет осмици, когато се изправяме пред двоен барел в 3-

бетнат пот на борд К♥Т♠8♥6♥. Почти всяка ръка от диапазона на опонента за чек-фолд може да ни победи на ривъра, 

и, чек-рейзвайки сега, можем да го накараме да фолдне ръка с висок очакван дял, като, например, 9♦8♥ или A♣J♥. 

Освен това, рейзът осигурява влизането на всичките пари в пота на търна и опонентът няма да се уплаши на ривъра с 

ръка, като А♥К♦ или К♦Т♦. Накрая, тъй като след залога на опонента на търна размерите на стаковете вече са малки, 

той няма да може да овърбетне ривъра, ако просто колнем, и слоуплеят ще бъде неефективен. 

ИЗПРАВЯНЕ ПРЕД ЧЕК НА ТЪРНА В ПОЗИЦИЯ СЛЕД КОЛ НА ЗАЛОГ НА ФЛОПА  

Когато на търна опонентът чеква към нас, след като е заложил на флопа в 3-бетнат пот, обикновено, почти няма 

смисъл да правим голям залог (на търна). Защото той ще бъде изкушен да се защитава, когато има защитима ръка, 

чек-рейзвайки за ол-ин срещу голям залог, тъй като в стаковете остават много малко пари в сравнение с размера на 
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пота. С други думи, малък залог ще го принуди да колва по-широко и ще му попречи да разруши позиционното ни 

предимство. 

Ето един пример. Опонентът залага 12,5bb в пот от 25bb на флоп К♥8♥4♣, преди да чекне на търн-картата 2♣. 

Инстинктивната ни реакция може да бъде да заложим 50% от пота на търна и ривъра, защото това ще ни позволи да 

влезем ол-ин, след като залагаме с еднаква част от пота на всяка улица, но опонентът ни често ще чек-рейзва за ол-

ин срещу такъв размер на залога. Това означава, че той вероятно ще се опита да балансира диапазона си за чек-рейз 

със силни ръце и дроус, за да е сигурен, че ще направи последния залог с неговите стрейт и флъш дроус. 

Но чрез по-малък залог на търна, принуждаваме опонента да се защитава с по-широк диапазон, тъй като блъфовете 

ни са по-евтини. Това също така намалява количеството пари, които той печели, когато чек-рейзовете му не се колват. 

Нещо повече, за него ще бъде трудно да слоуплейва, чек-колвайки на търна с много силна ръка, тъй като ние лесно 

можем да ударим стрейт или флъш на ривъра. Накрая, въпреки, че нашият опонент вероятно може да чек-колва 

печелившо с неговите дроус, ние, обаче, ще залагаме ривъра с по-малка честота, когато картата на ривъра уцелва 

много дроус от неговия диапазон. Няма един размер на залога, който пасва на всички оразмерявания тук, но 

залагането с 1/3 от пота или с по-малко на търна вероятно ще е чудесно на мокрите бордове. 

ОБОБЩЕНИЕ  

Игра на търна извън позиция в 3-бетнат пот може да бъде сложна, защото е доста трудно да чек-фолдваш с дроус. 

Освен това, залозите ни извън позиция често ще бъдат по-големи, от тези в позиция, защото ще е по-малко вероятно 

опонентът ни да влезе ол-ин и да прецака позиционното си предимство. Но трябва да бъдем изключително 

внимателни, и, когато е възможно, да избягваме бет-фолдването на дроус с висок очакван дял. Като цяло, в позиция 

са ефективни малки залози, защото това кара опонента да колва по-широко и да играе извън позиция на ривъра.  

Ако и двамата играчи чекват флопа, тогава е важно да залагаме според това, колко е силна ръката ни спрямо 

диапазона на опонента. Следователно, по-голям залог на търна с диапазон от силни стойностни ръце и блъфове често 

ще бъде ефективен. Но, ако стойностните ни залози са относително слаби, тогава би бил по-добър по-малък залог, 

тъй като това изисква опонентът ни да колва с по-широк диапазон на търна и ривъра. Плюс, това ни позволява да 

печелим по-често при шоудаун. 

В допълнение, важно е да се помни, че рейз на търна в 3-бетнат пот няма значително да усили диапазона на опонента, 

с който той е готов да сложи всичко на масата, в сравнение с рейз в рейзнат пот. Рейзвайки на търна за ол-ин, ние си 

осигуряваме реализацията на очаквания дял на нашата ръка. Също така, ни ще рейзваме, когато имаме силна ръка, 

като сет или слаб флъш, които са уязвими и могат да бъдат победени от ръцете на опонента от неговия диапазон за 

бет-фолд и в диапазона му има много дроус. Ето и няколко важни момента: 

1. След като флопът в 3-бетнат пот е чекнат, възможни са различни оразмерявания на залога на търна и ривъра. 
Като цяло, трябва да се използва съотношението блъфове към залози за стойност 1 към 1. 

2. Трябва да избягваме ситуации, когато правим брейк-ивън кол със силно дроу срещу пуша на опонента на 
търна. По-конкретно, залогът на търна и ривъра с 50% от пота с ръка, която има приблизително 25% очакван 
дял, е рисковано отиграване, ако опонентът ни често ще влиза ол-ин. 

3. За всеки 1% от очаквания дял на нашата ръка след кола на ол-ин на търна, нашият блъф е ефективно по-евтин 
с 2bb. Тъй като най-слабите ни блъфове обикновено имат около 15% очакван дял, опонентът трябва да колва 
с огромната част от диапазона му за залог на търна. 

4. Колване на втория барел на опонента на търна в 3-бетнат пот обикновено ще довежда до ол-ин на ривъра с 
малко по-висока честота, отколкото това щеше да бъде при пуш на търна – все пак това му позволява да види 
ривър-картата с целия му диапазон за залог на търна. Освен това, силни ръце, които са уязвими и могат да 
бъдат победени от диапазона на опонента за бет-фолд, трябва да се рейзват за ол-ин на търна. 
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5. Теоретически коректно е да се използват различни размери на залога в повечето ситуации, и това е особено 
важно в 3-бетнати потове. Овърбетът за ол-ин на търна с диапазон от уязвими стойностни ръце и дроус с 
висок очакван дял често е силно отиграване. 

ЧАСТ XI: ИГРА НА РИВЪРА  

ВЪВЕДЕНИЕ  

Ето че стигнахме до финалната улица и може би сте изненадани да видите, че на ривъра е посветена само една глава. 

Причината за това е, че почти всяка, свързана с игра на ривъра, концепция вече е дискутирана подробно в предишните 

глави. Поради това ние ще се фокусираме върху онези аспекти от играта на финална улица, които се различават от 

игра на флопа и търна. 

Нещо повече, тъй като повече няма да има допълнителни карти, ще имаме възможност да прецизираме нашите 

диапазони и оразмеряването на залога. В по-ранните рундове за залагане не можехме да конвертираме очаквания 

дял в очакваната стойност, тъй като имаше да идват допълнителни карти, но това е възможно в някои ситуации на 

ривъра. Сама по себе си игра на ривъра изисква най-малкото количество догадки при прилагането на теория. 

За съжаление, прецизни решения често изискват много математика и могат да отнемат страшно много време. 

Конкретно, много напреднали играчи в някои ситуации прекарват часове, за да се доближат до това, което би могло 

да се нарече „решение“, дори с помощта на софтуера. Поради тази причина, все още се нуждаем от модели, за да 

покажем някои важни теоретични концепции,. Обикновено, имаме ограничено време за взимане на решения докато 

играем, и това е причината да използваме модели. 

СРАВНЯВАНЕ НА ПУШ НА  РИВЪРА В ПОЗИЦИЯ И ИЗВЪН ПОЗИЦИЯ  

 Много от играчите не разбират, как точно работят стойностните залози на ривъра, а това води до развиване на 

лийкове в другите аспекти от играта им. Фактически, терминът „залог за стойност“ често въвежда в заблуждение и 

обърква, тъй като стойностните залози на ривъра не винаги работят по същия начин, както на другите улици. По-

конкретно, колко силна трябва да бъде ръката ни, за да заложим за стойност на ривъра, ще зависи от това, дали сме 

в позиция, или сме извън позиция. 

Когато сме в позиция, залозите ни на ривъра трябва да печелят поне в половината случаи, когато се колнат, за да бъде 

залогът по-печеливш от чека. Това е доста интуитивно, тъй като залог срещу диапазона на опонента за чек-фолд не 

постига нищо, защото повече няма да има допълнителни карти и ние, така или иначе, ще печелим пота. И така, всичко, 

за което ни е грижа, е как се представя ръката ни срещу неговите диапазони за кол и чек-рейз, и залогът, ако го 

сравним с чек, винаги ще има отрицателна очаквана стойност, ако опонентът, след като колне или рейзне, печели по-

често от нас. 

Тази концепция често обърква играчите, тъй като залог за стойност на ривъра не означава, че искаме опонентът ни да 

колва. Запомнете, това важи и за другите улици, но се визуализира по-трудно, защото все още ще има допълнителни 

карти. 

Ето един пример. На ривъра опонентът, който е пръв, чеква и ни остава един залог с размера на пота. Влизането ол-

ин чрез залог с размера на пота изисква опонентът да колва в половината от случаите, за да нямаме интерес да 

блъфираме, и тъй като сме ол-ин, той няма да има възможността за рейз. Освен това, да предположим, че той ни бие 

в 20% от случаите. Това означава, че когато залагаме на ривъра, опонентът ще фолдва в 50% от случаите, ще колва с 

най-слабите ръце в 30% от случаите и ще колва с по-добрите ръце в 20% от случаите. Тогава, очакваната стойност на 

нашия залог ще е 0,9Р: 
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0,50*1 + 0,30*2 – 0,20*1 = 0,9 (Р), 

където, 0,50 е честотата на фолда на опонента, 0,30 е честотата, с която той колва и губи, 0,20 е честотата, с която той 

колва и печели. 

Нека да сравним тази очаквана стойност на залога с онази на чека. И, тъй като опонентът ни бие в 20% от случаите, 

ние ще печелим в 80% от случаите. Тогава очакваната стойност на чека е 0,8Р: 

0,80*1 + 0,20*0 = 0,8 (Р), 

където, 0,80 е честотата, с която печелим, 0,20 е честотата, с която губим, 1 е размера на пота. 

Тъй като залогът за стойност има по-голяма очаквана стойност, отколкото чек, това ще е най-добро отиграване. 

Въпреки това, след залагането за стойност ние все още се надяваме опонентът да фолдне, защото ние ще губим в 40% 

от случаите, след като залогът ни се колне, тъй като 40% от диапазона на опонента за кол ни бият.  

Можем да определим очакваната стойност след кола на опонента и преди да ни покаже, дали има най-добрата ръка. 

Тъй като печелим в 60% от случаите и губим – в 40% след като колнат залога ни, очакваната стойност е 0,8Р 

0,60*2 – 0,40*1 = 0,8 (Р), 

където 0,60 е честотата, с която печелим, 0,40 е честотата, с която губим, 2 е размера на пота, който печелим, 1 е 

количеството, което губим, когато губим. 

Забележете че, ако ние заложим и опонентът фолдне, ние винаги ще печелим залога с размера на пота. Но, ако той 

колне, средната ни печалба ще бъде само 0,8Р. Така, независимо от това, че ние печелим през по-голямата част от 

времето, когато залогът ни бъде колнат, и залагането е най-доброто отиграване, ние, все пак, се надяваме той да 

фолдне при наш залог на ривъра. 

Тази концепция би трябвало да е доста очевидна за напреднали играчи, но тя често обърква новите играчи и в 

резултат те не залагат за стойност на ривъра достатъчно агресивно – те просто се чувстват дискомфортно да залагат 

за стойност на ривъра в позиция, насърчавайки опонента да фолдне, след като чек бихайнд е толкова лесен и 

печеливш. 

Въпреки, че залог за стойност на ривъра в позиция с надеждата опонентът да фолдне на пръв поглед изглежда 

нелогичен, винаги е по-печелившо да пушнеш, отколкото да чекнеш при условие, че печелим в над половината от 

случаите, когато залогът ни се колне.36 Помнете, обаче, че диапазонът за залог на ривъра почти винаги ще бъде 

поляризиран и ще включва само силни и слаби ръце. Оттук, средно-силни ръце трябва да се чекват, защото залагането 

с тях просто ще доведе по-слабите ръце да фолднат, а по-добрите – да колнат. Поставено по друг начин, залог за 

стойност просто означава, че ръката ни е облагодетелствана, ако се колне. Това не означава, че се надяваме опонента 

да колва, или, че ние ще колнем, ако той рейзне. 

Сега, нека да обсъдим залога за стойност на ривъра извън позиция. Ключовата разлика тук е, че често по-добре ще е 

да залагаме с ръка, която ще губи в над половината от времето, когато залогът се колне, отколкото да колваме. И 

отново, тази концепция би трябвало да е известна на по-напредналите играчи.37 Но по-слаби играчи, които не я 

                                                                 
36 Когато опонентът може да рейзне, нещата са малко по-сложни и това ще бъде обсъдено в следващата глава. 
37 Защото Дейвид Склански го обясни подробно преди 35 години. 
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разбират, често мислят, че играчи с много добри умения играят прекалено агресивно, докато, в действителност, те 

играят много по-близко до теоретично оптималната игра, отколкото самите те биха очаквали. 

Ето един  пример. Отново се намираме на ривъра с оставащ залог с размера на пота, само че сега сме извън позиция 

и опонентът ни бие в 30% вместо 20% от случаите. В тази ситуация, ако влизаме ол-ин чрез залог с размера на пота и 

той колва в 50% от случаите, очакваната ни стойност ще бъде 0,6Р 

0,50*1 + 0,20*2 – 0,30*1 = 0,6 (Р), 

където, 0,50 е честотата на фолда на опонента, 0,20 е честотата, с която опонентът колва и губи, 0,30 е честотата, с 

която опонентът колва и печели, 1 е размера на пота или на нашия залог, 2 е броят на залози, които печелим, когато 

опонентът колва и губи. 

В позиция, би било ясно, че няма смисъл да залагаме с нашата ръка, тъй като ще губим в повече от половината от 

случаите, когато се колне – чек в позиция има очаквана стойност от 0,7Р (0,70*1 + 0,30*0 = 0,7). Обаче, когато сме 

извън позиция, опонентът има възможността да залага след като чекнем и може да залага на ривъра с балансиран 

диапазон от стойностни залози и блъфове. Това прави чека извън позиция по-малко печеливш от чека в позиция.  

Нека да предположим, че чекваме на ривъра, опонентът ни винаги ще залага за стойност с размера на пота с 30% от 

неговия диапазон, които ни бият в балансиран диапазон. Тъй като ние ще получим шансове за кол 2:1, един 

балансиран диапазон за залог трябва да има 1 блъф за всеки 2 залога за стойност. С други думи, ако той залага за 

стойност с честота 30%, той трябва да блъфира с честота 15%, за да нямаме интерес да колваме. В резултат той залага 

на ривъра с честота 45% и, както вече беше обяснено, всеки път, когато опонентът залага с балансиран диапазон, ние 

ефективно губим ръката и очаквания дял на нашия кол е нула. Тогава, очакваната стойност на чека на ривъра ще бъде 

0,55Р: 

0,55*1 + 0,45*0 = 0,55 (Р) 

където, 0,55 е честотата, с която опонентът чеква на ривъра и губи, 0,45 е честотата, с която опонентът залага, 1 е 

размера на пота, 0 е очакваната ни стойност, когато опонентът залага. 

Тъй като очакваната стойност от пуша на ривъра е 0,6Р, а очакваната стойност на чек-кола е само 0,55Р, ние трябва да 

залагаме за стойност на този ривър, когато сме извън позиция въпреки очакването да загубим в повече от половината 

случаи, когато ни колнат. По-нататък това показва, защо терминът „залог за стойност“ е заблуждаващ – когато сме 

извън позиция, често е най-добре да заложим на ривъра със силна ръка, очаквайки да губим по-често, отколкото да 

печелим, когато ни колнат! (Очевидните изключения се случват, когато опонентът ни блъфира далеч по-често или по-

рядко, когато чекнем). 

Когато чекваме извън позиция, ние ще губим не само от всички ръце, които ни бият, но и от всички ръце от балансиран 

диапазон за залог, с които опонентът блъфира. Това намалява очакваната стойност и ни подтиква в някои спотове да 

залагаме за стойност агресивно, дори ако очакваме по-често да губим, отколкото да печелим, когато залогът ни се 

колне. Често се оказва, че влизането ол-ин, когато сме извън позиция, е най-добрата стратегия, въпреки очакването 

по-често да губим, отколкото да печелим, ако бъдем колнати и стаковете са малки в сравнение с размера на пота.  

ЗАЛОГ ЗА СТОЙНОСТ, КОГАТО ИМА ВЕРОЯТНОСТ  ЗА РЕЙЗ  

Тъй като често няма да сме ол-ин, когато залагаме на ривъра, опонентът, обикновено, ще има възможност за рейз. 

Диапазонът му за рейз трябва да е конструиран така, че да обърне голямо количество от ръцете ни за стойностен 
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залог в блъф-кетчъри. Затова ние трябва да обърнем внимание на следния факт: колко често той ще ни кара да се 

изправяме пред брейк-ивън кол, взимайки решение дали е по-рентабилно да заложим, или да чекнем. 

При залог извън позиция не е необходимо да се тревожим за възобновяване на залагането. Казано по друг начин, ако 

опонентът ни е в позиция, той винаги ще има възможността за залог или рейз със силните си ръце и никога няма да 

чекне отзад с много силна ръка, тъй като чекването води до шоудаун – той не може да чекне, надявайки се на чек-

рейз (нали е в позиция). Това, в известен смисъл, прави залога за стойност на ривъра извън  позиция по-малко 

рискован. Разбира се, е вярно, че ако заложим и опонентът рейзва с балансиран диапазон, ние ще сме инвестирали 

повече мъртви пари в пота и обикновено ще бъдем изправени пред брейк-ивън кол, но ръцете, които са достатъчно 

силни за стойностен рейз, естествено, са достатъчно силни и за залог, когато са изправени пред чек. С други думи, 

въпреки че залагането на ривъра извън позиция прави пота по-голям, това, в същност, не дава на опонента 

възможността да залага или да рейзва, която иначе той не би имал. 

Но, когато залагаме на ривъра в позиция, това възобновява залагането и дава на опонента възможността да чек-

рейзва с балансиран диапазон, съставен от стойностни ръце и блъфове. И когато той го направи, както колването, така 

и фолдването на повечето ръце от нашия диапазон ще имат очаквана стойност нула, което означава, че ние ефективно 

ще сме загубили ръката. Така чрез бет-фолд на ривъра в позиция ние не само губим залога си срещу ръце, които ни 

бият, но и залогът ни и потът също ще бъдат ефективно загубени срещу ръце от балансиран диапазон за чек-рейз, с 

които опонентът ни блъфира. 

Нека да го илюстрираме с един пример. Ние сме в позиция на ривъра и в стака ни остават 80bb. Потът е 40bb. Ако 

залагаме 20bb, опонентът има възможността да влезе ол-ин за 80bb, и, за да нямаме интерес да колваме, 70% от чек-

рейзовете му трябва да бъдат рейзове за стойност: 

140*(1 – Х) – 60*Х = 0; => Х = 0,70, 

където 140bb е размера на пота (40 + 20 + 80), 60bb е размера на рейза (80 – 20), Х е честотата на рейзове за стойност 

на опонента, (1 – Х) е честотата на блъф-рейзовете на опонента. 

И така, опонентът чек-рейзва на ривъра и за него е необходимо 70% от неговите чек-рейзове да бъдат рейзове за 

стойност. Ако 5% от неговия диапазон на ривъра са достатъчно силни за чек-рейз за стойност, тогава той може да чек-

рейзва и за блъф с честота 2,1% и да остане балансиран: 

𝟎, 𝟎𝟓

𝟎, 𝟕𝟎
= 𝟎, 𝟎𝟕𝟏 

0,071 – 0,05 = 0,021 или 2,1% 

Нека да предположим, че ние винаги фолдваме след като опонентът чек-рейзва – и колът и фолдът имат очаквана 

стойност 0. Когато ние бет-фолдваме една ръка след стойностен чек-рейз на опонента, ще сме загубили с 20bb повече, 

отколкото щяхме да загубим, ако просто бяхме чекнали. Все пак, ако опонентът щеше да чек-рейзне за блъф, тогава 

щяхме ефективно да загубим 60bb. Защо това е така? Защото щяхме да спечелим пота от 40bb, когато просто чекнем 

бихайнд (нали той блъфира – затова печелим ние), но когато бет-фолдваме, ние губим първоначалните 40bb в пота 

и нашите 20bb от залога. Това прави стойностния бет-фолд по-рискован в позиция, отколкото извън позиция, тъй като 

ще губим от чек-рейзовете на опонента за блъф, докато чекването ни гарантира шоудауна. 

Въпреки това, бет-фолдът на ривъра в позиция често пъти ще бъде най-добрата опция и, за да определим очакваната 

стойност от залога спрямо очакваната стойност от чека, можем да използваме следващата формула: 
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EVbet rel. check = (Размер на залога)*(Честота, с която опонентът колва с най-слабата ръка) – (Размер 

на залога)*(Честота, с която той колва или чек-рейзва с по-добрата ръка) – (Размер на залога + 

Размер на пота)*(Честота на блъф чек-рейзове на опонента) 

Тази формула показва, че, за да бъде залогът за стойност в позиция по-добър от чек-бихайнд, опонентът трябва да 

колва с губещата ръка достатъчно често, за да преодолеем факта, че понякога ще фолдваме най-добрата ръка при 

блъф-чек-рейз на опонента. Забележете, че ако просто намерим очакваната стойност на залога си на ривъра, това 

няма да ни каже, коя линия е по-добра – да залагаме или да чекваме, тъй като и чекването има положителна очаквана 

стойност. Така че нашата цел не е да залагаме, когато залогът има положителна очаквана стойност, а по-скоро, когато 

залагането има по-голяма очаквана стойност, отколкото чекването. Следователно, ако очакването от залога спрямо 

чека е положително, тогава залагането ще е най-добрата ни стратегия. 

Освен това, със сигурност трябва да сте разбрали, че на ривъра опонентът, обикновено, няма да е в състояние да чек-

рейзва с всичките си ръце, които бият ръката ни, с която залагаме за стойност. Той трябва да е убеден, че неговите 

чек-рейзове за стойност бият над половината от ръцете в нашия диапазон за кол на чек-рейза, или в противен случай 

колването ще бъде по-доходно от чек-рейза. Все пак в тази формула има много различни променливи и това изисква 

да оценяваме няколко честоти на нашия опонент. 

Хайде да се върнем към предишния пример и да предположим, че ние сме в позиция на ривъра и залагаме 20bb в 

пот от 40bb с намерението да бет-фолднем. Освен това, да приемем, че опонентът ще колва на ривъра достатъчно 

често, за да нямаме интерес да блъфираме, което изисква от него да колва с честота 66,7% 38 . Освен това, да 

предположим, че 5% от неговите ръце ще бъдат достатъчно силни за стойностен чек-рейз и той ще чек-рейзва за блъф 

с допълнителни 2,1% от ръцете – по този начин диапазонът му ще бъде балансиран. Накрая, да приемем, че той колва 

с най-добрата ръка в 10% от случаите. Тези стойности могат да бъдат поставени в горната формула и така можем да 

определим очакваната стойност на залога спрямо чека. И ето какво се получава: 

20*(0,667 – 0,10 – 0,05 – 0,021) – 20*(0,10 + 0,05) – 60*0,021 = 9,92 – 3 – 1,26 = 5,66bb 

където 20bb е размера на залога, 0,667 е честотата на кола на опонента, 0,10 е честотата на кола на опонента с най-

добрата ръка, 0,05 е честотата на чек-рейза на опонента за стойност, 0,021 е честотата на чек-рейза на опонента за 

блъф, 60bb е размера на пота след нашия залог. 

И така, в тази ситуация очакваната стойност на залога е с 5,66bb по-голяма от очакваната стойност на чека. И въпреки 

факта, че ние ефективно губим както залога си, така и пота от 60bb всеки път, когато опонентът чек-рейзва за блъф, 

това не се случва достатъчно често, за да ни възпре да залагаме. 

Другият начин да получим този отговор би бил да намерим решения за очакваната стойност от залагането и 

очакваната стойност от чекването и да ги извадим след това. И двата метода са валидни, но този – е малко по-бърз и 

нагледно показва, защо е толкова рисковано да се бет-фолдва, когато опонентът планира да чек-рейзва агресивно с 

балансиран диапазон. 

УТОЧНЯВАНЕ НА ОПТИМАЛЕН РАЗМЕР НА ЗАЛОГА НА РИВЪРА  

Един от най-вълнуващите аспекти от прилагането на теорията към игра на ривъра е, че в много случаи тя ни позволява 

наистина да намерим решение за теоретически коректен размер на залога. Но преди да представим и обясним 

                                                                 
38 Надявам се, че вече всички знаят, как се получава това: честота на кола = (размер на пота)/(размер на пота + 

размер на залога) – бел. прев. 
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формулата, най-добре ще е първо да обсъдим оразмеряването на залога чрез използване на някои по-лесни за 

визуализиране примери. 

Дори когато е възможно да се намерят точните отговори, обикновено е добра идея да се започне с предвиждането 

на правилния отговор и след това да се провери, доколко точно беше предвиждането. Например, по-рано научихме, 

че като цяло е добре да използваме съотношението блъфове към рейзове за стойност 2 към 1, когато рейзваме на 

флопа. Все пак, ако попитаме един играч, който не разбира теорията добре, да предположи, колко блъф-рейзове 

трябва да има в неговия диапазон за рейз на флопа, той почти винаги ще отговори, че би трябвало да блъфира много 

по-малко. Той не разбира, как е възможно да се блъфира толкова много, когато все още има толкова улици екшън. 

Тази информация е полезна, защото тя ни дава идея за това, как в действителност мислят и играят играчи с дадено 

ниво на умения. Онези, които играят онлайн на ниски лимити почти със сигурност не блъф-рейзват достатъчно на 

флопа. Това ни окуражава експлоатативно да фолдваме нашите блъф-кетчъри, когато се изправяме пред рейз, дори 

ако на теория би трябвало да се защитаваме по-агресивно.39 Това е една от главните причини да е толкова полезно 

да бъдеш теоретически силен играч. Това ни позволява да правим по-малко грешки срещу силни опоненти, както и 

да експлоатираме по-добре слабите такива. 

И така, да започнем с няколко предвиждания преди да стигнем до същинската формула. Да приемем, че сме на 

ривъра с неограничена дълбочина на стака и опонентът ни никога няма да рейзва нашия залог. Освен това, да 

приемем, че той ще колва с достатъчна честота, така нашите блъфове ще са брейк-ивън. Съгласно тези две 

предположения, позиция няма да има значение – така че или сме в позиция, или извън позиция. 

Колко щяхте да залагате (спрямо размера на пота) на ривъра при дадени обстоятелства с ръка, която опонентът ви 

бие в 15% от случаите? Спрете и наистина помислете за размера на залога, защото, ако заложите твърде много или 

твърде малко, има шанс другите играчи, с нивото на умения около вашите, да правят същата грешка.40 И след като сте 

направили най-доброто си предположение, ще е добра идея да определите очакваната стойност на този размер на 

залога. Колко често опонентът ще колва този залог? Колко често ще печелите, когато ви колнат? Да станеш добър в 

покера изисква работа и това са онези типове въпроси, на които трябва да можете да отговаряте, защото 

продължавате да се подобрявате. 

Оптималният размер на залога в тази ситуация е 0,83Р, а как е пресметната тази стойност, ще бъде обяснено по-късно. 

Когато залагаме с 0,83Р, опонентът ще трябва да колва с честота 54,7%, за да нямаме интерес да блъфираме: 

1*(1 – Х) – 0,83*Х = 0; => Х = 0,547 или 54,7% 

Тази информация може да бъде използвана при определянето на очакваната стойност на нашия залог. Опонентът ще 

ни колва с честота 54,7%, но ще ни бие в 15% от случаите, когато колне. Това означава, че в 39,7% от случаите той ще 

колва и ще губи. Следователно, очакваната стойност на нашия залог е 1,06Р: 

0,453*1 + 0,397*1,83 – 0,15*0,83 = 1,06 

Тук 0,453 е честотата, с която опонентът ще фолдва (ние печелим пота – 1Р), 0,397 е честотата, с която опонентът колва 

и губи (ние печелим 1+0,83 = 1,83Р), 015 е честотата, с която опонентът ще колва и ще печели (ние губим 0,83Р), 1 е 

                                                                 
39 Акцентът, който Мейсън Малмют и Дейвид Склански направиха много по-рано в текстовото предупреждение 

за блъф-кетчване. 
40 Ако някой наистина е решил да спре и да помисли за размера на залога, мога да ви кажа, че така няма да стане 

– не знаем, с каква честота ще се защитава опонента. Да, можем чисто интуитивно да направим някакво 

предположение, както го правим на масата, но не и повече – нещата са далеч по-сложни. – бел. прев. 



  Част XI: Игра на ривъра 
  Уточняване на оптимален размер на залога на ривъра 

 

 

151 Приложения на No limit Hold’em 

размера на пота, 1,83 е печалбата, която взимаме, когато опонентът колва и губи, 0,83 е загубата ни, когато опонентът 

колва и печели. 

Това може да бъде сравнено с очакваната стойност на чека, която ще бъде 0,85Р, тъй  като ние ще печелим пота с 

честота 85%: 

0,85*1 + 0,15*0 = 0,85Р 

Така, залагайки с перфектен размер на ривъра, ние повишаваме очакваната ни стойност с 0,21Р, ако сравним 

залагането с чекването. 

1,06 – 0,85 = 0,21 (Р) 

Също така е важно да разберем грешката ни, която правим, когато залагаме твърде много или твърде малко. Твърде 

голям залог води до загуба на повече пари срещу ръце, които ни бият, и кара опонента да фолдва повече ръце, които 

бием ние. Въпреки, че нашия залог ще бъде печеливш докато печелим в повече от половината случаи, когато ни 

колнат, но ако просто печелим в над половината от случаите, това ще означава, че залогът ни е леко по-добър от чека. 

Един оптимален размер на залога позволява да печелим в по-голямата част от времето, когато се колне. 

По-малък залог довежда до извличане на твърде малко стойност от ръцете, които бием. Тук ние вече печелим с 

честота 72,6%, когато ни колнат, така по-малките залози е причината да губим твърде много стойност срещу ръцете, 

които бием. А освен това те намаляват очакваната стойност на нашия залог. 

0,379

0,549
= 0,726 

Тук 0,379 е честотата, с която опонентът колва и губи, 0,547 е честотата, с която опонентът колва. 

Такъв тип упражнения е полезен за идентифициране на основни лийкове. Разбирането на една формула на хартия не 

е толкова важно, колкото е важно да си способен да разпознаеш грешките, които допускаш, и да ги оправиш по 

методологичен начин. 

Ето и формулата за очакваната стойност на залога на ривъра. Забележете, това е общата очаквана стойност на залога, 

а не е очакваната стойност на залога спрямо чека. Също така, запомнете, че очакваната стойност от чека ще се променя 

в зависимост от това, дали сме в позиция или не. Поради това, следващата формула няма автоматично да ни каже, 

дали залогът е по-добър от чека. 

EVот залога = (Честота на фолда на опонента)*(Размер на пота) + (Честота, с която ни колват и ние 

печелим)*(Размер на пота + Размер на залога) – (Честота, с която ни колват и ние губим)*(Размер 

на залога) 

Тази формула може да бъде изразена чрез две променливи, когато се играе срещу оптимален опонент, който иска да 

ни запази индиферентни към блъфирането.  

𝐸𝑉𝑏𝑒𝑡 = (1−
1

1+ 𝑥
)× 1+ (

1
1+ 𝑥

− 𝑌)× (1+ 𝑥)−𝑌× 𝑥 

където Х е размера на нашия залог като част от пота, Y е честотата, с която ефективно губим, когато залогът ни се колне. 

Следващата част е допълнение от преводача: 
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Красива формула, нали? Но как се получи тя? Вероятно това изобщо не е важно, но аз реших да проверя как се 

получава тя. 

Първият израз е „честота на фолда на опонента“, която е представена като (1 – fc), където fc е честотата на кола, или 

каквото и да е действие, отлично от фолда, т.е. 𝑓𝑐 =
1

1+𝑥
 ? 

И така, ако той фолдва при наш залог с размер Х, тогава ние печелим пота, в противен случай – губим размера на 

залога Х, т.е. 

1Р*(1 – fc) – X*fc = 0;          1P – fc*1P – X*fc = 0;              fc*(1 + X) = 1P;                     𝑓𝑐 =
1

1+𝑥
; 

И така, това е честотата на всякакви действия без фолд. Тогава честотата на фолда ще е  

𝑓𝑓 = 1− 𝑓𝑐 = 1−
1

1+ 𝑥
 

Дотук – добре. 

Вторият израз се отнася до кол на опонента, при който ние печелим. Означено е, че Y е честотата, с която губим, ако 

ни колнат. Тогава честотата, с която печелим, ако ни колнат, ще е fc – Y, където fc е честотата на действия на опонента, 

различни от фолда, т.е ние печелим, когато ни колнат с честота 

𝑓𝑐−𝑌 =
1

1+ 𝑥
− 𝑌 

Ето така се  получава цялата формула. Последния израз, надявам се е ясен. 

Тъй като променливата Y репрезентира, колко често ефективно ще губим, тази формула може да отчете способността 

на опонента за блъф-рейз. Запомнете, когато той блъф-рейзва с балансиран диапазон, ние ефективно ще губим ръката. 

И така, ако опонентът никога не рейзва на ривъра, тогава Y просто ще бъде честота, с която той ни бие. Но в случаите, 

когато той понякога ще рейзва с балансиран диапазон, Y ще включва и блъф-рейзовете. 

И ето тук започва най-интересното!!! 

Можем да обмислим диференцирането на тази формула по Х, за да получим размера на залога на ривъра, който 

извлича най-високата очаквана стойност. Математиката ни казва, че стойността Х, за която производната е нула, 

съответства на максимума или минимума, а в този случай, размерът на залога, за който стойността на формулата е 

максимизирана. В действителност, Y ще се променя в зависимост от нашия бет-сайзинг, дълбочината на стака и 

ефектите на премахване, които има нашата ръка. Ако чекваме или залагаме по-малко, опонентът обикновено ще 

залага или рейзва по-агресивно и ще има за оползотворяване по-голяма дълбочина на стака. Обаче, Y често ще се 

променя само с малко в зависимост от бет-сайзинга, при положение, че стаковете са адекватно дълбоки, така че ще 

е полезно да третираме тази стойност като константа и да не се занимаваме с излишни подробности. 

Това е единствена формула в тази книга, която изисква използване на диференциране, и, ако не сте запознати с тези 

пресмятания, не се притеснявайте. Все пак можете да тествате формулата, поставяйки собствените си стойности и 

виждайки, че тя е вярна. Но ако сте на „ти“ със сметките, трябва да можете да я диференцирате, а по-задълбочени 

математически обяснения са дадени в „Математиката на покера“ от Бил Чен и Джерод Анкенман. 

А ето и самия процес. Реших да проверя, дали наистина всичко е точно така, както пише в книгата и открих грешка – 

вероятно неволна, защото в крайна сметка се използва правилният израз. 
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Y се приема за константа. За да се намери екстремум на една функция, нейна производна се приравнява на нула. Да 

припомня няколко правила за търсене на производна: 

(C*X)’ = C; (
𝟏

𝒗
)
′
= −

𝟏

𝒗𝟐
 ; (C)’ = 0; (u*v)’ = u*v’ + u’*v; (u + v)’ = u’ + v’ 

Полагаме (1 + х) = u, тогава нашата формула придобива следния вид: 

(1 −
1

𝑢
) ∗ 1 + (

1

𝑢
− 𝑌) ∗ 𝑢 − 𝑌 ∗ 𝑥 = 𝐸𝑉 

Диференцираме: 

(1−
1
𝑢
)

′

+ (
1
𝑢
− 𝑌)

′

∗ 𝑢 + 𝑢′ ∗ (
1
𝑢
− 𝑌)− (𝑌 ∗ 𝑥)′ = 0 

(−
1
𝑢
)

′

+ (
1
𝑢
)

′

∗ 𝑢+ 𝑢′ ∗ (
1
𝑢
− 𝑌)−𝑌 = 0 

𝑢′ = (1 + 𝑥)′ = 1; (+
1

𝑢2
) + (−

1

𝑢2
) ∗ 𝑢 +

1

𝑢
− 𝑌 − 𝑌 = 0; 

Заменяме u  с (1 + х): 

1

(1 + 𝑥)2
−

1 + 𝑥

(1 + 𝑥)2
+

1

1 + 𝑥
− 2𝑌 = 0;         или 

1

(1 + 𝑥)2
− 2𝑌 = 0;     2𝑌 =

1

(1 + 𝑥)2
;                  𝑌 =

1

2(1 + 𝑥)2
; 

Ето, точно тук открих грешката: в книгата крайният израз е Y = (1 + х)2/2. Но по-нататък, авторът използва правилният 

израз. И не мислете, че с математиката сме дотук – имаме квадратно уравнение и тепърва ще го решаваме. 

И така, крайният израз е: 

𝑌 =
1

2(1 + 𝑥)2
 

Тук х е размерът на нашия залог, като част от пота, Y е честота, с която ефективно губим. Формулата може би на пръв 

поглед изглежда объркваща. Но след няколко размествания, тя може да бъде изразена по следния начин и може да 

се използва като решение на квадратно уравнение за намиране на перфектния бет-сайзинг: 

1

2(1 + 𝑥)2
− 𝑌 = 0;  

Умножаваме всичко по 2(1 + х): 

1 – 2Y(1 + x)2 = 0; 1 – 2Y(1 + 2x + x2) = 0; 2Yx2 + 4Yx + (2Y – 1) = 0; 
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Това е толкова важна формула, че си заслужава да направим внимателни изчисления, за да сме сигурни в 

използването й. Нека да започнем с един пример, където мислим, че ние ефективно губим на ривъра с честота 22%. 

Това означава, че Y = 0,22, и сега можем да намерим решението на уравнението. 

Да си припомним: ах2 + bx + c = 0; 

𝑥1,2 =
−𝑏 ± 𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
 

Да сложим стойностите в уравнението: 

2*0,22*х2 + 4*0,22*х + (2*0,22 – 1) = 0;  

0,44*х2 + 0,88*х – 0,56 = 0; 

𝑥1 =
−0,88 + 0,882 − 4 ∗ 0,44 ∗ (−0,56)

2 ∗ 0,44
=
−0,88 + √1,76

0,88
= 0,5076; 

𝑥2 =
−0,88 − 1,32

0,88
= −2,51; 

Тъй като решаваме квадратно уравнение, имаме два отговора. Нормално, единият няма да има смисъл в контекста 

на покера – не е възможен отрицателен залог – затова, отговорът ще е само един. И в този пример оптималният 

размер на залога на ривъра е 0,51Р. Това е размерът, който максимизира очакваната ни стойност. Като резултат, ние 

ще печелим в по-голямата част от времето, когато залогът ни е колнат, докато използваме разумно оразмерен залог. 

Да опитаме още един пример. Този път, обаче, ще предположим, че ще губим на ривъра с честота 40%. Отново, добра 

идея е да отгатнем, какво е числото преди да решим уравнението – така можете да прецените, дали редовно залагате 

твърде много, или твърде малко. И така, Y = 0,4 

2*0,4*х2 + 4*0,4*х + (2*0,4 – 1) = 0; 

0,8х2 + 1,6х – 0,2 = 0; 

𝒙𝟏 =
−𝟏,𝟔 + √𝟏,𝟔𝟐−𝟒 ∗ 𝟎,𝟖 ∗ (−𝟎,𝟐)

𝟐 ∗ 𝟎,𝟖
=
−𝟏,𝟔+  𝟐,𝟓𝟔 + 𝟎,𝟔𝟒

𝟏,𝟔
=
−𝟏,𝟔+  𝟑,𝟐

𝟏,𝟔
= 𝟎,𝟏𝟐 

X2 = -2,11 

Ясно е, че оптималният бет-сайзинг тук трябва да е 0,12Р. 

Въпреки че на пръв поглед изглежда сякаш трябва да залагаме с 0,12Р винаги, когато опонентът ни бие в 40% от 

случаите, това не е вярно. То щеше да е вярно, ако той се защитаваше само чрез кол, но трябва да бъдем много 

внимателни, когато са възможни чек-рейзове. Както дискутирахме по-рано, тази формула няма да ни каже, дали е по-

рентабилно да чекваме, или да залагаме в позиция, тъй като залагането възобновява действието и позволява на 

опонента да рейзва. 
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И ако опонентът е в състояние агресивно да чек-рейзва, тогава залог с размер 0,12Р вероятно ще бъде посредствено 

действие в сравнение с чека. Освен това, всеки път, когато опонентът чек-рейзва за блъф с балансиран диапазон, ние 

ефективно ще губим пота (наред с нашия залог), който щяхме да спечелим чрез чек. Така, получавайки чек-рейз блъф, 

ние ефективно губим 1,12Р. Обаче, когато опонентът колва, ние можем да спечелим само допълнителните 0,12Р (и 

все пак понякога ще губим, когато ни колнат), което обикновено е твърде малко, за да оправдае възобновяването на 

залагането, когато сме в позиция. 

Това води до интересен момент, свързан с оразмеряването на залога. Като цяло, теоретически много малки залози 

често имат смисъл, когато сме извън позиция, защото не възобновяват залагането. Все пак, същите малки залози в 

позиция рядко ще са най-добри, когато опонентът има диапазон за чек-рейз. Печеленето на толкова малко 

допълнителни пари, когато той колва с по-слаба ръка, не оправдава риска да получим рейз. Погледнато другояче, 

колкото по-агресивно опонентът чек-рейзва, толкова по-вероятно, че е необходимо да чекваме отзад. Залагането 

води до ефективната загуба на пота с по-висока честота.  

Другият важен момент, който трябва да споменем, е, че когато размерите на стаковете са малки и влизането ол-ин е 

реална опция, формулата не работи добре, ако искаме да определим, дали да се залага или не извън позиция. 

Опонентът ни няма да има възможност да рейзне след като сме ол-ин и, влизайки ол-ин за малко пари, ние го 

принуждаваме да колва с широк диапазон. Фактически, понякога е правилно да се влезе ол-ин извън позиция, дори 

ако сме победени от над половината ръце от диапазона на опонента (преди той да колне). Така тази формула за 

оразмеряването на залога не е точна, когато стаковете са къси, и тук е важно да се разберат концепциите, дискутирани 

в Част 11 раздел „Сравняване на пуша на ривъра в позиция и извън позиция“.  

Накрая, както ще видите в следващата глава, тази формула не отчита ефектите на премахване. Картите от нашата ръка 

се премахват от тестето и това оказва влияние върху честотите на опонента за кол, рейз и фолд. С други думи, за него 

не е възможно винаги да колва с една и съща честота при различен размер на нашия залог, независимо от това, каква 

ръка имаме. Този ефект варира от почти незначителен до изключително важен в зависимост от нашата ръка и 

структурата на борда. 

За тези, които искат да проверят сами, какъв трябва да е оптималният 
размер на залога на ривъра в зависимост от честотата, с която ще губим 
на ривъра, аз направих едно файлче. Там трябва само да въведете Y. Ето 
как изглежда файлът (както може да се види от картинката, въведох 
точно 15% - помните ли, в началото трябваше да помислим – тук): 

  RiverBetSize (файлът трябва да се свали) 

 

Input data:

Y 0,15 честота, с която трябва да се защитава опонента

A 0,3 = 2*Y

B 0,6 = 4*Y

C -0,7 = 2*Y - 1

X1 0,83 Yes optimal bet sizing on the river

X2 -2,83 No

  ,2 =
− ±  2 −4  

2 

http://1drv.ms/1KarGWR


Част XI: Игра на ривъра   
Използване на ефекти на премахване 

 

приложения на No limit Hold’em 

Приложения на No limit Hold’em 156 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕФЕКТИ  НА ПРЕМАХВАНЕ  

Тъй като картите от нашата ръка не могат да присъстват в диапазона на опонента, ръката ни почти винаги влияе върху 

това, каква ръка може да има той. Въпреки, че този ефект присъства на всяка улица, особено важно ефектите на 

премахване да се използват по подходящ начин на ривъра. Например, когато блъфираме, ефекта на премахване, 

който има нашата ръка, често пъти е единствената детерминанта за това, дали нашия блъф ще има положителна или 

отрицателна очаквана стойност. 

Тъй като на ривъра вече няма да има допълнителни карти, всичките ни блъфове ще имат нулева очаквана стойност, 

ако се колнат. Случаят не беше такъв преди флопа, на флопа и на търна, тъй като дори най-слабият ни блъф имаше 

някакво екуити. По принцип, ние винаги наблягаме на блъфирането с ръце, които добре запазват очаквания си дял, 

тъй като имат шанс да надиграят опонента. И въпреки, че ефектите на премахване присъстваха и на предните улици, 

те бяха много по-несъществени, отколкото концепцията да блъфираме с ръце, които най-добре запазват своето 

екуити. Така имаше смисъл да игнорираме този ефект и да се концентрираме върху по-съществени концепции. 

Обикновено, диапазоните на предните улици са доста широки, затова ефекта на премахването често има ограничено 

влияние върху диапазона на нашия опонент. Вярно е, че да държиш топ пеър на флопа означава, че опонентът ще 

има с 1/3 по-малко комбинации за топ пеър. В диапазона му обикновено има толкова много силни и слаби ръце, че 

ефектите на премахването рядко ще го променят значително. Но случаят не винаги е такъв на ривъра, защото 

диапазоните обикновено са по-дефинирани и с по-малко комбинации от ръце. Следователно, за нашата ръка е 

характерно значително да променя честотата на опонента за залог или фолд, защото ние премахваме голям брой 

ръце от неговия диапазон. 

Ето един прост пример. На ривъра опонентът чеква към нас и ние залагаме с размера на пота. Тъй като ние рискуваме 

залог от 1Р, за да спечелим 1Р, той трябва да колва точно в 50% от случаите, за да нямаме интерес да блъфираме. 

Освен това, да приемем, че диапазонът на опонента за чек на ривъра включва 100 комбинации ръце, ако нашата ръка 

няма ефекта на премахване. Той, следователно, трябва да чек-колва с 50 от тези комбинации, за да нямаме интерес 

да блъфираме с ръка, която няма ефекта на премахване. 

Сега, да приемем, че ние блъфираме на ривъра с ръка, която блокира 6 стойностни ръце от диапазона на опонента за 

чек-кол, но не и ръцете от диапазона му за чек-фолд. Това означава, че той ще има с 6 комбинации по-малко в 

диапазона си за чек и чек-кол (тъй като диапазонът му за чек включва диапазона за чек-кол). Тогава, той ще колва 

само в 46,8% от случаите. 

𝟓𝟎−𝟔

𝟏𝟎𝟎−𝟔
= 𝟎, 𝟒𝟖𝟔  

И тъй като честотата на кола на опонента се намали, ние хем ще печелим пота по-често, хем ще губим нашия залог 

по-рядко. Очакваната стойност от залога с тази ръка сега е 0,064Р 

(1 – 0,468)*1 – 0,468*1 = 0,064, 

където 1 е или размер на пота, или е размер на нашия залог, 0,468 е честотата на кола на опонента, (1 – 0,468) е 

честотата на фолда на опонента. 

На пръв поглед този размер изглежда незначителен, но  помнете, тази стойност представлява част от пота. Ако 

размерът му на ривъра е 100bb, блъфът с тази ръка ще има очаквана стойност от 6,4bb. Това е значителен растеж и 

постоянното блъфиране на ривъра с правилните ръце ще има положителен ефект на дълга дистанция. 
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По същия начин, блъфовете ни ще имат отрицателна очаквана стойност, когато нашата ръка има нежелателен ефект 

на премахване. Ръцете с лош ефект на премахване блокират ръце от диапазона на опонента за чек-фолд. Например, 

ако нашата ръка блокира 8 комбинации ръце от диапазона на опонента за чек-фолд и само 1 от диапазона за чек-кол, 

тогава честотата на чек-кола на опонента ще е 53,8%. 

𝟓𝟎−𝟏

𝟏𝟎𝟎−𝟖−𝟏
= 𝟎, 𝟓𝟑𝟖  

И ако той чек-колва с честота 53.8%, тогава очакваната стойност на нашия блъф ще бъде отрицателна: 

(1 – 0,538)*1 – 0,538*1 = - 0,076Р 

където 1 е размера на пота или размера на залога, 0,538 е честотата на кола от опонента, (1 – 0,538) е честотата на 

фолда на опонента. 

Както може да се види, очакваната стойност на блъфа може да се промени доста съществено в зависимост от ефектите 

на премахване. Блъфове с добри ефекти на премахване имат положителна очаквана стойност, докато тези с лоши 

ефекти на премахване имат отрицателна очаквана стойност. Така че избирането на правилните блъфове е доста 

съществено, защото очакваната стойност на първия ни блъф със задоволителен ефект на премахване е с 0,14Р по-

голяма от втория с посредствен ефект на премахване 

0,064 – (-0,076) = 0,14 

В реалността почти всеки блъф от диапазона ни за залог или рейз трябва да има задоволителен ефект на премахване. 

Ние ще сме в състояние да направим само няколко блъфа и да останем балансирани на ривъра, тъй като стойностните 

ни ръце са ограничени. Обаче, обикновено в диапазона ни има много ръце със задоволителни ефекти на премахване. 

И опонентът ни трябва да е убеден, че колва достатъчно агресивно, което изисква от нас да блъфираме с правилни 

ръце, за да покажем профит. С други думи, ние трябва да губим пари в повечето ситуации, освен тези, в които 

блъфираме с ръка, която има задоволителен ефект на премахване. Да направим една проверка на няколко текстури 

и да обсъдим типа на ръцете, които ще имат задоволителен или посредствен ефект на премахване, когато блъфираме 

с тях. За всеки от тези бордове приемаме, че кътофът отваря и ние колваме от бутона; опонентът залага на флопа, 

търна и ривъра и ние си задаваме въпроса: дали трябва или не да блъф-рейзваме на ривъра. 

РЪКА № 1  

Флоп: Q♥8♥4♦, търн J♣, ривър К♣. 

Тук, вероятно, не трябва да блъфираме с пропуснати флъш-дроус, тъй като тези ръце вероятно блокират много 

комбинации от диапазона на опонента за залог-фолд. На пръв поглед това може би изглежда нелогично, особено 

защото на ривъра играчите са свикнали да блъфират често с най-слабите ръце от техния диапазон. Но, ако имаме ръка, 

като 7♥6♥, тогава опонентът не може да бет-фолдва на ривъра с някое пропуснало флъш-дроу със 7♥ или 6♥, а това 

означава, че той по-скоро ще бет-колва. 

Ако опонентът залага на ривъра с много сетове, два чифта, стрейтове и блъфове, тогава блъф-рейзът с ръка, като Т♣Т♦, 

вероятно ще бъде най-добър. Десетките блокират половината комбинации от неговите АТ и Т9. Освен това, той 

вероятно ще фолдва повечето, ако не и всичките си два чифта при наш рейз. Когато се блъфира в ситуация, като тази, 

важно е да имаме представа, колко комбинации блокираме и в двата диапазона на опонента - за стойностен залог и 

блъф, защото колване с нашите блъф-кетчъри също може да бъде печелившо. Но, ако колването не е особено 
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печелившо, тогава блъфиране с ръка, която блокира много ръце от диапазона му за стойностен залог, ще бъде най-

добро отиграване. 

РЪКА № 2  

Флоп: Q♥J♣5♣, търн 8♦, ривър 2♣. 

На ривъра много ръце от диапазона на опонента за залог-кол ще бъдат флъшове. Така, за да бъде блъф-рейзът ни 

печеливш тук, нашата ръка трябва блокира колкото възможно повече комбинации за флъш, и същевременно трябва 

да блокира колкото може по-малко комбинации от неговия диапазон за залог-фолд. 

Обикновено, не е възможно да блокираме някои от стойностните ръце на опонента без същевременно да блокираме 

някои блъфове. Ето един пример. Решаваме да блъф-рейзваме на ривъра с А♣J♠. Забележете, тази ръка е само блъф-

кетчър, когато колваме, и все пак тя блокира всичките нътс-флъшове на опонента, когато решим да рейзваме. Но, 

правейки това, ние също така блокираме и някои ръце от неговия диапазон, с които той би бет-фолднал, като 

например, А♣Т♠. Въпреки това, блокиране на някои ръце от диапазона на опонента за бет-фолд вероятно не е 

достатъчно, за да спре А♣J♠ да бъде ръка за перфектен блъф-рейз. 

Накрая, трябва да избягваме да блъф-рейзваме с ръце, които блокират само ръце от диапазона му за бет-фолд. 

Например, тъй като той вероятно ще бет-фолдва всичките си чифтове дами, с които залага на ривъра, блъф-

рейзването с дама, която блокира не-флъш комбинации, ще има отрицателна очаквана стойност. Така, дори ако 

колването с топ-пеър няма да бъде печелившо, ние не трябва да рейзваме, защото ръката ни има пагубен ефект на 

премахване. 

ОБРЪЩАНЕ НА ГОТОВИ РЪЦЕ В БЛЪФОВЕ В ПОЗИЦИЯ  

Ако оставим настрани ефектите на премахване, слаби готови ръце на ривъра трябва да бъдат обърнати в блъфове, 

ако те са най-слабите ни ръце и ние искаме да залагаме с балансиран диапазон. Това се случва, когато ривърът 

завършва повечето или всичките възможни дроус в нашия диапазон, така че ние нямаме много или някакви 

пропуснали дроус. Това, обикновено, ще се случва само на ривъра, тъй като диапазоните на предишните улици са и 

по-слаби, и по-широки.  

Важно е да се помни, че просто защото чекването на ривъра с готова ръка е печелившо, не означава, че чекът 

превъзхожда залога. Блъфирането може да има дори по-голяма очаквана стойност. 

Ето един пример. Да предположим, че отваряме от кътофа с Т♣9♣, големия блинд 3-бетва и ние колваме. Да приемем, 

че флопът е Q♥9♥3♣. Опонентът залага с половината пот и ние колваме. По същия начин, да приемем, че правим 

същото и на търна, който е 7♠. Ако на ривъра идва J♥ и опонентът чеква, тогава чифт деветки без кикър, вероятно, е 

най-слабата ръка в нашия диапазон. Всичките ни дроус, с които колнахме на търна ще са готови стрейт, флъш или 

чифт валета, и всичките ни готови ръце ще бъдат поне толкова силни, колкото е чифт десетки. 

Без какъвто и да е допълнителен анализ, спокойно можем да направим заключение, че вероятно ще искаме да 

блъфираме с Т♣9♣, тъй като това е най-слабата ръка в нашия диапазон. Тук ефектите на премахване, разбира се, имат 

място, но може би най-важно е да се чеква с ръце, които по-вероятно да печелят на шоудаун, а да се блъфира с ръце, 

които печелят не толкова често. Освен това, ефектите на премахване вероятно няма да имат голямо значение, за да 

ни подтикнат да блъфираме с ръка, която често печели след чек. 

Дали ще е най-добре да пушнем за блъф или това няма да е така, зависи от това, колко често ръката ни печели след 

чек отзад на ривъра, както и колко често опонентът колва нашия залог на ривъра. Помнете, тъй като блъфирането с 
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всеки две карти на ривъра ще бъде печелившо, той няма да колва достатъчно често, за да ни попречи да го правим. 

Формулите за очакваната стойност на пуша за блъф и на чека ще са както следва41: 

EVот пуш = (Размер на пота)*(Честота на фолда на опонента) – (Размер на залога)*(Честота на кола 

на опонента). 

EVот чек = (Размер на пота)*(Честота, с която печелим след чек) 

Ще е най-добре да решим тези уравнения по-отделно и след това да следваме линията с най-високата очаквана 

стойност. Това може да се направи доста лесно. Но, нека първо да погледнем един пример просто за да се уверим, 

че се чувстваме комфортно, правейки това. 

На ривъра потът е 80bb и в стака ни остават 60bb. Освен това, да предположим, че ръката ни печели в 20% от случаите, 

когато чекнем отзад, и опонентът ни се защитава срещу нашия пуш на ривъра с честота 40%. За да определим, коя 

линия е по-печеливша, да започнем от пресмятането на очакваната стойност от пуша: 

0,60*80 – 0,40*60 = 24bb, 

където 80 е размера на пота, 60 е размера на залога, 0,60 е вероятността опонентът да фолдне, 0,40 е вероятността 

опонента да се защитава. 

И така, очакваната стойност на залога за ол-ин е 24bb. А сега да сравним тази стойност с очакването от чека: 

0,20*80 + 0,80*0 = 16bb, 

където 80 е размера на пота, 0,20 е вероятността ръката да е най-добрата, 0,80 е вероятността ръката на опонента да 

е най-добра и 0 е това, което печелим, когато ръката му е най-добра. 

Чекването има очаквана стойност 16bb, така очакването от залога е с 8bb по-голямо от чека. 

Въпреки наличието на шоудаун стойност, нашата ръка е достатъчно слаба, за да можем да залагаме с нея за блъф. 

Една последна забележка. Играчи често се опитват да направят обръщането на готова ръка в блъф да изглежда по-

сложно и по-впечатляващо, отколкото е в действителност. В реалността, всичко, което правим на ривъра, е блъфиране 

с най-слабата ръка от нашия диапазон. Просто така се случва, че ръката, с която блъфираме, може да направи и 

печеливш чек, но в крайна сметка, всичко, за което ние е грижа, се свежда до въпроса, дали залагането е по-

печелившо от чекването. 

ОВЪРБЕТ НА РИВЪРА  

Въпреки, че вече обсъждахме овърбета в предишните раздели, заслужава си да му отделим малко време специално 

във връзка с игра на ривъра. Овърбетовете работят най-добре, когато опонентът колва на мокра текстура и 

следващата карта е бланкова. Освен това, тъй като след ривъра няма улици, имаме само един рунд за залагане, за да 

влезем ол-ин. (Поменете, когато залагаме с перфектно поляризиран диапазон, винаги е най-добре да се влиза ол-ин 

                                                                 
41 Формулата за очакваната стойност е малко по-сложна, ако ние не сме ол-ин и опонентът може да чек-рейзне, 

както беше показано в Част 11, раздел „Залог за стойност, когато са възможни рейзове“. 
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на шоудауна.) Обикновено, това изисква от нас да направим много голям залог на ривъра, ако опонентът не може да 

е силен. 

На търна имаме четири общи карти и в диапазона на всеки играч ще има много дроус. Тогава, дори ако флопът беше 

рейнбоу, търнът може да донесе флъш-дроу в около ¾ от случаите и почти винаги ще бъдат възможни някои стрейт-

дроус. И така, докато има някои сухи бордове на търна, където са възможни малко или никакви дроус, като например, 

J♣4♠4♥2♦ или К♥8♣3♠2♦, все пак те не се срещат често.  

Освен това, припомнете си, диапазонът ни за залог става по-силен с всяка улица, тъй като блъфираме по-малко. 

Обикновено, ние ще чек-фолдваме най-слабите си ръце на търна и ще продължаваме да блъфираме с по-добрите си 

блъфове. В резултат много от нашите блъфове на търна често ще бъдат флъш или стрейт дроус. Случаят не беше такъв 

на флопа, където в диапазона си обикновено имаме много блъфове, когато редовно залагаме с овъркарти и ръце с 3 

карти за стрейт. Но на търна блъфовете обикновено имат повече екуити и е по-вероятно те да направят много силна 

ръка на следващата улица по сравнение с блъфовете на флопа.  

Когато опонентът колва нашия залог на търна, трябва да преценим, колко дроус има в нашия диапазон, които могат 

да победят която и да е силна ръка на опонента, която той, възможно, е слоуплейнал. Ако в нашия диапазон има 

много дроус, които могат да се подобрят, за да бият неговите най-добри ръце, тогава той няма да е силен, ако и ривър 

картата е бланкова. Това прави големите овърбетове на ривъра с ръце тип нътс много ефективни. Когато 

слоуплейването е по-малко рисковано, той вероятно просто ще колне с много силна ръка и ние трябва да обмислим 

по-малък залог. 

Искам да представя няколко текстури с кратко описание на това, защо опонентът трябва или не трябва да слоуплейва 

много силна ръка, когато се изправи пред залог. За по-добра визуализация на ръката ще приемем, че ние сме на 

кътофа срещу бутона, който колд-колва, и залагаме на флопа и търна. И когато той колва залога ни на търна, а ривърът 

е бланкова карта, би трябвало да предпочетем да овърбетнем в съответствие с тези текстури. 

Бордове, на които би трябвало често да се слоуплейва: Q♥Q♠7♣2♦, A♠A♦J♠4♣, K♣9♥5♠2♦. На тези бордове слоуплеят 

е лесен, защото тук има малко или изобщо не са възможни флъш и стрейт дроус, или опонентът може да има фул-

хаус. В случай на борд Q♥Q♠7♣2♦ не са възможни нито стрейт дроус, нито флъш дроус, така опонентът ни трябва да 

колва със силните си ръце, за да ни подтикне да продължим да блъфираме. По същия начин, въпреки че са възможни 

много гътшоти на борд K♣9♥5♠2♦, тук все още не е много рисковано да се колва със сет, което ни кара да 

продължаваме да блъфираме. И тъй като няма да побеждаваме често с ръце от диапазона ни за бет-фолд, за опонента 

е по-добре да изчака до ривъра и тогава да рейзне с неговата много силна ръка. 

В случая с борд A♠A♦J♠4♣, в диапазона на опонента често ще има шест комбинации от AJ на флопа и търна, които той 

комфортно може да слоуплейва. Тези ръце не са уязвими и не се страхуват да бъдат победени от нашите гътшоти и 

флъш дроус, така той ще колва с тези ръце и ще се надява ние да ударим стрейт или флъш и да загубим голям пот. 

Бордове, на които би трябвало да се слоуплейва понякога: Q♥T♠7♣4♦, K♠8♣2♦4♠, T♥9♠9♥5♦. На тези бордове са 

възможни много стрейт и флъш дроус, така опонентът ни ще е по-малко склонен да слоуплейва силна ръка. На борд 

Q♥T♠7♣4♦, са възможни много стрейт дроус, а борд K♠8♣2♦4♠ - флъш дроус. Само по себе си слоуплейването 

вероятно ще бъде оправдано само, ако опонентът очаква от нас от време на време да овърбетваме на ривъра. Това 

предотвратява вероятността той да има капнат диапазон на бланков ривър и му позволява да печели голям пот, когато 

ние овърбетнем с по-слаба ръка. 
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Въпреки, че на борд T♥9♠9♥5♦ има много стрейт и флъш дроус, опонентът ни флопва 6 комбинации ТТ, 2 комбинации 

Т9s и една комбинация 99. Той би трябвало да колва с тези ръце на флопа и търна, за да ни окуражи да продължим 

да блъфираме и да задържим дроус в нашия диапазон. 

Бордове, на които би трябвало да се слоуплейва рядко: J♥T♥6♣5♣, T♠6♠3♦K♦, Q♠7♣5♣6♥. На тези текстури има 

толкова много възможни дроус, че опонентът поема огромен риск всеки път, когато колва със силна ръка. Тук не само 

има добър шанс той да бъде победен на ривъра, но също така и да загуби стойност. Това означава, че рейзването на 

търна почти със сигурност ще бъде по-печелившо от колването. Нещо повече, тъй като има толкова много възможни 

дроус, повечето ривър карти обикновено ще вкарват някои много силни ръце в неговия диапазон. 

Ето един пример. Опонентът ни, вероятно, няма да иска да слоуплейва силна ръка на борд J♥T♥6♣5♣, тъй като тук е 

малко вероятно на ривъра да дойде бланкова карта. Освен това, ако ние залагаме със силна ръка, като J♠T♠ на търна 

и опонентът ни има сет шестици, когато слоуплейва, той може да загуби екшъна, ако ривър картата завършва много 

дроус. Това би трябвало да го накара да се откаже от слоуплея, дори ако знае, че понякога ще се изправя пред много 

голям залог на ривъра на малко ривър карти. 

ОБОБЩЕНИЕ  

Прилагането на теория към игра на ривъра е особено увлекателно, тъй като често се изисква малко въображение. 

След като повече няма да има допълнителни карти, често е възможно да се пресметне очакваната стойност на една 

ръка въз основа на очаквания й дял. Въпреки, че за визуализирането на ситуациите моделите все още са важни, могат 

да се намерят много по-прецизни размери на залога, както и честотите. 

За да залагаме за стойност с една ръка в позиция, нашите карти трябва да печелят на шоудауна в над 50% от случаите. 

Често се среща и залог за стойност в надеждата опонентът да фолдне, но трябва да внимаваме да не залагаме твърде 

агресивно с по-слаби ръце, тъй като залогът позволява на опонента да направи чек-рейз. И обратно, тъй като чек извън 

позиция не гарантира шоудауна, често е най-добре да се заложи за стойност с ръка, която губи в над половината от 

времето, когато се колне. 

За да намерим теоретически коректно оразмеряване на залога, когато опонентът никога не залага или рейзва и колва 

достатъчно агресивно, за да ни попречи да блъфираме печелившо, можем да използваме формулата. Когато тези 

предположения са произволни, формулата все още предлага добра оценка най-добрия размер на залога предвид 

адекватна дълбочина на стака. Освен това, залагането при правилно оразмеряване на залога на ривъра често може 

да има голямо влияние върху очакваната стойност на нашата ръка. 

Тъй като всички колнати блъфове на ривъра имат нулев очакван дял, трябва да се набляга върху ръце с полезни ефекти 

на премахване. Разликата между блъфирането с ръка, която има полезни ефекти на премахване, и ръка, която има 

пагубни ефекти на премахване, често е значителна и не трябва да се игнорира. Ако опонентът не иска да ни позволи 

да залагаме печелившо с всеки две карти, той трябва да колва достатъчно агресивно. По този начин само блъфовете 

с най-добрите ефекти на премахване са печеливши. 

Често се случва играчите да овърбетват на бланков ривър, защото текстурата на борда е достатъчно координирана и 

не позволява на опонента да слоуплейва със силна ръка. Освен това, диапазонът ни за залог на търна трябва да 

включва по-малко блъфове, отколкото диапазонът за залог на флопа. По този начин качеството на нашите блъфове 

ще бъде по-добро – най-слабите ръце ще се чек-фолдват. Това ще обезкуражи опонента да слоуплейва на много 

бордове и ни позволява да овърбетваме със силни ръце без да се страхуваме да загубим, когато ривър картата е 

бланкова.  

Ето и няколко кратки описания на най-важните моменти: 
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1. Когато сме в позиция, ние трябва да залагаме само за стойност, ако очакваме да печелим в поне 50% от 
времето, когато ни колнат. Ако опонентът може да чек-рейзне, на нас ни е необходимо да печелим по-често, 
за да компенсираме факта, че той може да чек-рейзва за блъф и да ни накара да фолднем (или да колнем 
като ъндърдог). 

2. Когато сме извън позиция, ние често „пушваме за стойност“, въпреки, че очакваме да губим през по-голямата 
част от времето, когато ни колнат. Дали трябва, или не трябва да пушваме ще зависи от честотата, с която 
опонентът ни бие и отношението на пота към размера на стака. 

3. Когато е теоретически коректно една и съща ръка да се играе по два различни начина, очакваната стойност и 
на двете линии трябва да еднаква. Това се случва доста често, и играч, който никога не слоуплейва много 
силна ръка, често ще открива, че е уязвим към овърбетове и трябва да се постигне равновесие. 

4. На теория ние трябва да имаме множество оразмерявания на залога в повечето ситуации, когато диапазоните 
ни са балансирани. Това е извънредно трудно за постигане на практика, но, за да станеш страхотен играч, 
трябва да работиш и върху трудни концепции. Формулата за оптимален размер на залога на ривъра ни 
позволява да залагаме с почти перфектен размер в много ситуации. 

5. Блъфовете на ривъра трябва да се правят с ръце, които имат превъзходни ефекти на премахване, докато 
блъфовете на по-ранни улици трябва да се правят с ръце, които добре запазват очаквания си дял. 

6. Готова ръка трябва да се обръща в блъф само тогава, когато това е печелившо, тъй като и чекването ще има 
положителна очаквана стойност. Това обикновено се случва, когато на търна или ривъра идва дроу и най-
слабите ръце от нашия диапазон стават готови ръце. 

7. Тъй като диапазоните често са силно поляризирани до ривъра, това често ще е улица, на която играчите имат 
диапазон за овърбет. Ние трябва да овърбетваме, когато в диапазона опонента не може да има много силни 
ръце, които бият нашите ръце за стойностен овърбетинг, и това може да бъде решено чрез формулата за 
оптималния размер на залога на ривъра. 

ЧАСТ XII: МНОГОСТРАННИ ПОТОВЕ  

ВЪВЕДЕНИЕ  

Както 3-бетнати потове не са много по-трудни за игра в сравнение с рейзнати потове, така и многостранни потове не 

са по-трудни от хедз-ъп потове. Играчите често ги намират за по-проблематични само защото се учат по метода „проба 

– грешка“ и в онлайн игрите повечето ръце се разиграват хедз-ъп на флопа. Въпреки това, щом сега имаме стабилно 

разбиране на теоретичния покер, не е необходимо да изиграваме милиони ръце, за да се почувстваме комфортно, 

когато играем срещу няколко опонента. 

В много отношения многостранните потове са в същност по-лесни за игра от хедз-ъп потове, тъй като играчите трябва 

да защитават по-малка част от техните диапазони, когато се изправят пред залог. По-конкретно, обикновено няма да 

защитаваме слаби ръце, които често са трудни за игра, както го правехме в хедз-ъп потове. Все пак, заслужава си 

накратко да обсъдим тази част от играта, тъй като многостранните потове се срещат достатъчно често и размерът на 

пота е доста по-голям – така че грешките са много скъпи. 

Ще се фокусираме основно върху теорията на многостранните потове, но е важно да отбележим, че, когато флопът е 

видян от няколко играчи, почти е сигурно, че сред тях има поне един слаб играч. Слаби играчи обикновено обичат да 

колват преди флопа и да виждат много флопове, а добри играчи ще играят по-лууз, за да се опитат да стакнат рибата. 

И така, ние ще се фокусираме върху игра в многостранни потове срещу силни играчи, но винаги трябва да помните, 

че теорията е полезен инструмент за експлоатиране на слаби играчи и ще се стремим ние да им вземем стаковете 

преди някой друг да го направи. 

СИЛАТА НА РЪКАТА НА ФЛОПА  

Точно какъвто беше случаят в хедз-ъп рейзнати потове, на един играч, залагащ извън позиция, трябва да му бъде 

позволено да залага печелившо с всеки две карти. Обаче, тъй като тук имаме повече от един играч, който може да се 
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защитава срещу залог, тогава всеки активен играч трябва да защитава само част от неговия диапазон, за да попречи 

на залагащия да направи незабавен профит с неговите блъфове. В резултат играчите виждат търна с диапазони, които 

са по-силни, отколкото ако ставаше дума за хедз-ъп. 

Какво и колко трябва да защитава всеки един играч зависи от диапазона му и позицията. Да погледнем по друг начин: 

изправяйки се пред залог, всеки един от играчите няма да защитава един и същ процент ръце. Обаче, можем да 

придобием някаква представа, доколко агресивно те трябва да се защитават, приемайки, че всеки от тях защитава 

един и същ процент ръце в комбинирано усилие да попречат на залагащия да залага печелившо с всеки две карти. 

Нека да предположим, че играчът извън позиция залага на флопа 75% от пота и останалите играчи комбинирано ще 

се защитават достатъчно агресивно, така че този залог на флопа ще успява само в 40% от случаите. С други думи, 

останалите играчи трябва да се защитават комбинирано в 60% от случаите. Когато преценяваме, колко често всеки 

играч трябва да се защитава в ситуация, като тази, не можем просто да вземем общата честота (в този случай 60%) и 

да я разделим по броя на останалите играчи, защото понякога някои от играчите ще имат достатъчно силна за защита 

ръка. Вместо това, трябва да пресметнем, колко често всеки играч трябва да фолдва, та залагащия да печели в 40% от 

случаите и оттук да определим, колко често всеки един от тях трябва да се защитава. 

При дадени условия, ако на флопа има трима играчи (така двама играчи се защитават срещу залог), тогава всеки от 

тях би трябвало да фолдва 63,2% от диапазона си на флопа: 

Х2 = 0,40 => Х = 0,632 или 63,2% 

Тъй като всеки играч ще фолдва в 63,2% от случаите, той ще трябва да се защитава в поне 36,8% от случаите: 

1 – 0,632 = 0,368 или 36,8% 

Същата тази методология може да се използва за определяне на честотата на защитата при даден брой играчи, 

видели флопа. И отново, този метод предполага, че всеки играч защитава един и същ процент ръце и приема, че 

всичките играчи заедно трябва да се защитават с честота 60%. 

Играчи, видели 
флопа 

Честота на фолда, 
% 

Честота на 
защитата, % 

2 40 60 

3 63,2 36,8 

4 73,7 26,3 

5 79,6 20,4 

6 83,2 16,7 

Забележете, колко драстично се променя диапазонът на всеки играч с увеличаване на броя играчи, видели флопа. 

Ако флопът е хедз-ъп, защитаващият се играч трябва да защитава 60% от неговия диапазон. Но ако на флопа има 

четирима играчи, всеки играч трябва да се защитава само в 26,3% от времето. Така, при дадени условия, ако четирима 

играчи виждат флопа, те ще защитават по-малко от половината ръце, които биха защитавали, ако бяха хедз-ъп (сега 

26,3%, хедз-ъп – 60%). 

Като цяло, повечето играчи съществено подценяват, доколко силна трябва да бъде ръката, за да се направи залог, кол 

или рейз в многостранен пот. Ръце, като топ пеър и дори овър пеъри няма да бъдат достатъчно силни, за да се заложи 

или рейзне с тях на много текстури при наличие на трима или повече играчи, видели флопа. Освен това, слаби играчи 

често използват почти един и същ диапазон независимо от броя опоненти, срещу които играят. Това е огромен лийк, 

в резултат на който те стигат до шоудаун с ръце, които са твърде слаби. 
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Струва си да се отбележи, че е малко вероятно петима или повече теоретически солидни играчи да видят флопа, но 

на живо това е често срещано явление. Живата игра обикновено е на пълна маса, където опцията да видят флопа имат 

повече играчи. Освен това играчите в живата игра са често доста лууз преди флопа. Това е една от причините иначе 

прекалено тайт играчи (приемайки, че рейкът не е твърде висок спрямо размера на стака) все пак да могат да се 

представят добре в игри срещу „меки“ играчи, дори ако те имат много ограничено разбиране на покера. И това 

означава, че колване със спекулативна ръка в надеждата да се флопне сет или дроу е силно отиграване срещу слаби 

опоненти, които редовно ще инвестират твърде много пари в пота с топ пеър. 

БЛЪФ-КЕТЧЪРИ В МНОГОСТРАННИ ПОТОВЕ  

Тъй като в многостранните потове от играчите се изисква да се защитават с по-малка честота, важно е да се наблегне 

върху колване с ръце, които имат потенциала да направят до ривъра ръка тип нътс. Все още е нужно понякога да се 

колва с маргинални ръце. Първо, ако все още има играчи, които ще действат, някой от тях може да направи рейз след 

като ние колнем. Това се случва както префлоп, така и постфлоп, и когато имаме работа с такъв случай, ние по принцип 

ще трябва да фолднем или да направим близък до брейк-ивън кол. Вкарването на допълнителни пари в пота само за 

да бъдем изправени в последствие пред брейк-ивън кол е нежелан резултат, който по възможност трябва да се 

избягва. 

Освен това, готови ръце обикновено имат значителен очакван дял срещу единично дроу, но се представят слабо 

срещу няколко дроус. Например, ако имаме овър-пеър и сме изправени само срещу стрейт дроу на флопа, опонентът 

ще има 8 аута. Но, ако сме срещу двама опоненти и един от тях има стрейт дроу, а другият – флъш дроу с овър-карта, 

тогава нашите опоненти заедно могат да имат 18 аута и е много по-лесно да избегнеш 8 аута, отколкото 18. Нещо 

повече, тъй като вероятно ще трябва да фолднем при допълнителен залог на търна и ривъра, дори ако дроус 

пропуснат, ще е малко вероятно да спечелим голям пот. Това ни кара да избягваме да колваме със средно-силни ръце, 

когато няколко играчи могат да имат дроус. 

И още нещо, тъй като в многостранен пот ние трябва да защитаваме по-малко ръце, по-голямата част от диапазона 

ни за защита ще бъдат силни дроус. Тогава няма да има нужда да колваме с колкото може повече блъф-кетчъри, за 

да попречим на опонента да покаже незабавен профит с неговите блъфове. Разбира се, все още е необходимо да 

колваме с някои средно-силни ръце, тъй като кол само с дроус ще доведе до наличие на твърде много блъфове на 

по-късните улици, но не е толкова съществено да защитаваме много блъф-кетчъри на флопа, за да  попречим на 

опонента да залага безразсъдно. Освен това, опонентът ни ще знае, че нашият диапазон за защита е по-силен и 

съответно ще адаптира неговия диапазон за залог. 

Карти, с които обикновено флопваме само маргинални по сила ръце, често трябва да се избягват в многостранни 

потове. Например, ако кътофа отваря и бутона колва, колът с А♠J♦ от малкия блинд може да бъде губещо отиграване. 

Тази ръка се представя слабо извън позиция и почти никога няма да бие не-блъф, когато се изправи пред залог на 

няколко улици, освен случаите, когато направи поне два чифта. Прилагането на теория към игра преди флопа изисква 

повече догадки, отколкото при игра на ривъра, тъй като се очакват толкова много карти. Така, не е възможно да се 

намери решение, коя линия ще е най-добра. Обаче, колване с ръка, която често ще флопва само посредствени готови 

ръце, все още може да бъде рентабилно, но ние трябва поне да помислим за фолд или скуиз, дори ако колът е 

стандартната ни линия. 

И обратно, ако играчът от UTG отваря и кътофа колва, скуиз, а не кол с A♦Q♠ от бутона е разумна опция. Когато се 

изправи пред залог на флопа, AQ почти винаги ще бъде блъф-кетчър (с потенциала за сплит), а чрез 3-бет можем да 

накараме поне един от опонентите да фолдне префлоп или постфлоп. Освен това, тази ръка все още има значителен 

очакван дял, ако се колне, дори ако много рядко ще прави превъзходна ръка. 
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СПЕКУЛАТИВНИ ПРЕФЛОП  РЪЦЕ  

Повечето играчи интуитивно разбират, че в многостранни потове способността на една ръка да направи нътс става 

все по-важна. Обаче, често това е причина те да надценяват спекулативни ръце, особено преди флопа. Едноцветни 

конектори и поредни през една редовно се колват, когато с тях трябва да се 3-бетва за блъф или те трябва да бъдат 

фолднати префлоп. Но защо е така? 

1. Едноцветни конектори често правят три карти за флъш или три карти за стрейт, както и гътшоти. С тези ръце 
може да се рейзва за блъф или да се направи доходоносен флоут при залог в хедз-ъп потове, но в 
многостранни потове най-често те трябва да бъдат фолднати. 

2. Тъй като в многостранни потове диапазоните бързо стават силни, често е трудно да се вземе стойност със 
слаби флъшове. Очевидно е, когато са възможни флъшове и диапазоните са толкова силни, играчите дори 
нямат нужда да слагат всичките си пари на масата с всичките им комбинации за сетове (които са по-малко от 
тези за два чифта или овър пеър), когато се изправят пред залог или рейз. Това често убива действието, когато 
имаме слаб флъш, освен ако опонентът не ни бие. 

3. Размерът на пота и размерът на залога на опонента на флопа ще бъдат големи в сравнение с размера на стака. 
Това намалява скритите шансове на нашето дроу предвид размера на пота и ще е трудно да колнеш 
печелившо със слаби дроус. 

Ето един пример. Обикновено е доста доходоносно да колнем с дроу, когато опонентът залага 4bb в пот от 6bb, тъй 

като оставащите стакове са много дълбоки. Това е важи с по-голяма сила, когато дроуваме до нътс, тъй като една 

малка инвестиция може потенциално да спечели стака на опонента. Но ако той залага 10bb в пот от 15bb, ще трябва 

да рискуваме много по-голяма част от нашия стак, опитвайки се да влезем ол-ин с нътс до ривъра. Това затруднява 

кола на флопа с добро, но не и изключително дроу. 

Това не означава, че всеки път трябва да избягвате да играете едноцветни конектори в многостранен пот. Те често са 

рентабилни ръце, особено срещу слаби опоненти, които ще колват даун с маргинални ръце, когато ние направим 

голяма ръка, или пък тези играчи лесно се блъфират. Но е важно да осъзнавате, че те не трябва да се играят 

безразборно, и да разпознавате, колко силна трябва да бъде една ръка, за да сте в състояние комфортно да стигнете 

до шоудаун в многостранен пот. Освен това, позицията, разбира се, е особено важна, тъй като е нежелателно да 

получим рейз след нас, а ние сме колнали с посредствена готова ръка или дроу. 

И накрая, в многостранните потове най-добрите спекулативни ръце са покет чифтове. Те почти винаги правят 

доходоносни префлоп колове. За разлика от едноцветни конектори и поредни през една, покет чифтовете незабавно 

ни казват още на флопа, дали е вероятно да имаме най-добрата ръка до ривъра. Когато флопнем сет, можем уверено 

да рейзнем и да започнем да изграждаме пота. А когато пропуснем, можем да фолднем при каквато и да е агресия 

от страната на опонентите. С други думи, кол или рейз на флопа обикновено ще бъде или високо доходно, или явно 

губещо отиграване. Не е такъв случаят с едноцветни конектори, защото по правило те ще се подобряват до най-

добрата ръка или на търна, или на ривъра.  

ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЕ, КОЙ Е ОТГОВОРЕН ЗА ЗАЩИТАТА  

В реалността, играчите няма да се защитават срещу залог с еднаква част от техните диапазони. Обаче, няма начин да 

се пресметне, колко точно трябва да защитава всеки един играч. Всичко се свежда до позициите и силата на 

диапазона на всеки един. Ако един играч е извън позиция чеква и показва слабост, тогава едва ли той ще е лицето, 

което ще се защитава много срещу залог. И обратно, ако един играч действа последен на флопа и има силен диапазон, 

тогава би трябвало да се очаква, че именно той ще се защитава по-агресивно, отколкото който и да е друг. 

За да го илюстрираме, нека да предположим следната ситуация: кътофа отваря и бутона и малкия блинд колват. Тъй 

като големия блинд трябва да колне префлоп с 1bb по-малко от останалите, той ще колва, когато очаква да губи по-
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малко от 1bb за ръката като цяло. В резултат диапазонът му е по-слаб, отколкото би бил иначе. Нещо повече, тъй като 

той е извън позиция, той ще се защитава на по-малко текстури, където позицията е ценна. 

Обратно на това, бутонът, вероятно, ще се защитава агресивно, ако кътофът заложи. В края на краищата, той колва 

префлоп с диапазон, който се справя добре срещу диапазона за отварящ рейз на кътофа, и винаги има предимството 

на позицията. Така, въпреки, че няма начин да пресметнем, колко точно трябва да защитава всеки играч срещу залог, 

със сигурност можем да приемем, че бутонът ще се защитава по-агресивно от големия блинд на повечето флопове. 

Освен това, е важно да се види, дали всеки играч ще се защитава чрез чек-кол или чек-рейз. Честотата, с която 

залагащия ще бъде чек-рейзван, ще определи, колко често той ще получава възможността да види търна с ръцете му 

за залог-фолд, както и какъв размер на залога би бил най-добър. Припомнете си, че малки залози са по-добри, когато 

е малко вероятно играчите да се защитават чрез чек-кол и се очаква те да чек-рейзват. 

Ето един пример. Кътофът отваря и бутона и големия блинд колват. Вероятно, сега големия блинд ще се защитава 

чрез чек-рейз на борд 8♠6♠3♣. В диапазона му има малко, или изобщо няма ръце, които могат комфортно да чек-

колнат на този борд, така, той ще се защитава чрез агресивни чек-рейзове със сетове и някои блъфове, докато бутонът, 

най-вероятно, само ще колва, защото той е в позиция. И ако и двата диапазона заедно не се защитават дотолкова, че 

да попречат на кътофа да залага печелившо с всеки две карти, тогава, вероятно, те не се защитават достатъчно 

агресивно. 

ОБОБЩЕНИЕ  

В многостранните потове се прилага същата теория, която прилагахме в рейзнати хедз-ъп потове. Обаче, нека 

да спрем и да помислим, колко силни трябва да бъдат диапазоните на всеки един играч, за да продължат да 

играят с няколко опонента в ръката. Слаби играчи редовно свършват, залагайки или колвайки с ръце, които 

са твърде слаби за тази ситуация. 

Тук трябва да наблегнем върху игра с ръце, които имат потенциала да направят почти нътс. В частност, някои 

ръце, с които могат да се направят леко печеливши префлоп колове, когато има вероятност потът да е хедз-

ъп, ще се превърнат в леко губещи колове в многостранни потове. На флопа ще е необходимо да защитаваме 

по-малко блъф-кетчъри, тъй като в нашия диапазон те ще бъдат по-силни готови ръце и дроус. Все пак ще е 

нужно да колваме с достатъчно блъф-кетчъри – така ще попречим на опонента да залага безразборно, а и 

диапазонът ни за кол е балансиран. Но когато това е възможно, най-добре ще е да колваме с ръце, които 

могат по-късно да се подобрят. 

В многостранните потове често се надценява силата на слабите дроус. Силни играчи рядко ще се ангажират 

към пота с два чифта или сет, когато много от възможните дроус се подобрят. Нещо повече, когато в ръката 

са замесени няколко играчи, по-често ще се случва нисък флъш да губи от по-добър флъш. Слаби дроус често 

ще правят печеливши постфлоп колове, но обикновено не си заслужава да колваме префлоп с едноцветни 

конектори и гапъри в надеждата да се флопне дроу, което едва ли ще бъде много печелившо. 

Не е възможно точно да се определи, доколко трябва да се защитава всеки останал играч, когато се изправи 

пред залог. Трябва да обърнем особено внимание върху диапазона на всеки играч и ценността на позицията 

на дадена текстура на борда. Обикновено, големия блинд ще се защитава с по-малка честота, отколкото 

другите позиции, тъй като той плаща по-малко префлоп и, следователно, колва с по-слаб диапазон. 

Ето и няколко по-специални момента: 

1. В многостранните потове играчите трябва да се защитават срещу залози много по-рядко, отколкото 
в хедз-ъп потове. Повечето играчи подценяват силата на този ефект. 

2. За да спечелят на шоудауна в многостранен пот, ръцете трябва да бъдат много силни. Началните 
ръце, които постоянно правят маргинални по сила ръце, като AJо, често са по-малко полезни. По 
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същия начин, ръце, които имат потенциала да станат много силни, като покет чифтове преди флопа 
и дроус до нътс на флопа, стават много по-ценни. 

3. Тъй като залозите на флопа са по-големи в сравнения с оставащите стакове в многостранен пот и 
диапазоните за фелтинг са по-силни, играчите често надценяват едноцветните конектори, тъй като 
те не могат да колват или да рейзват за блъф толкова ефективно, колкото често пъти могат да го 
правят в хедз-ъп потове. 

4. С каква честота трябва да се защитава всеки играч срещу залог, зависи от диапазона на всеки играч и 
позицията им. 

ЧАСТ XIII: ИГРА С КЪСИ И ДЪЛБОКИ СТАКОВЕ  

ВЪВЕДЕНИЕ  

Досега винаги приемахме, че началните стакове са по 100bb. Причините за това са две: първо, такъв е най-често 

използвания в кеш игрите размер на стака, и второ – този размер предлага достатъчна дълбочина на стака, за да ни 

позволи да изследваме и дискутираме най-важните теоретични концепции. Обаче, началните стакове не винаги ще 

са дълбоки 100bb и е важно да разберем, как се променят диапазоните при игра с различна дълбочина на стака. 

Турнирните играчи би трябвало да знаят, как да прилагат различни теоретични концепции, свързани с дълбочината 

на стака, тъй като те често започват доста дълбоко преди ефективните стакове да станат къси. Както ще видим, ако се 

провалите в опита да адаптирате вашия диапазон, отчитайки дълбочината на стака, ще имате проблеми в игра с къси 

стакове. Това е важно умение и за кеш играчи, и то трябва да се усъвършенства, защото доста често на масата има 

поне един играч, чийто стак е малък. 

В крайна сметка, всичките теоретични концепции за стандартната дълбочина на стака, които обсъдихме по-рано, ще 

се прилагат и при игра с по-дълбоки стакове. Искам да спомена, че най-голямото предимство в усвояване на теория 

е разбиране на действия, които трябва да се правят в една ситуация без да се прибягва до метода „проба – грешка“. 

Може би един ден ще се случи да сме със стак от 400bb срещу друг силен играч. Тогава няма да е прекалено трудно 

да разберем какво да правим, ако знаем математиката и теорията, подкрепящи нашите решения. 

ЧЕСТОТИ ЗА СТОЙНОСТЕН ЗАЛОГ НА ФЛОПА, КОГАТО ДИАПАЗОНЪТ Е ПЕРФЕКТНО ПОЛЯРИЗИРАН  

Когато стаковете стават по-дълбоки, можем да блъфираме с перфектно поляризиран диапазон по-агресивно и 

същевременно да останем балансирани. Причината за това - дълбоките стакове, които ни позволяват да залагаме с 

повече и да даваме на опонента по-лоша цена за кол. Вече го показахме, когато сравнявахме рейзнати и 3-бетнати 

потове, където видяхме, че диапазонът ни за залог и рейз в 3-бетнат пот трябваше да съдържа по-голям процент 

стойностни ръце. 

Припомнете си, че при анализа на игра на флопа ние видяхме, че следващата улица трябва да се залага с честота 2/3 

от случаите след като се заложи с размера на пота с перфектно поляризиран диапазон. Опонентът ни получаваше 

шансове за кол 2 към 1 и ефективно печелеше всеки път, когато чекнем, както и губеше всеки път, когато заложим. 

Същата методология можем да използваме за определяне на онази част от залозите ни на флопа, която трябва да 

бъде за стойност, в зависимост от размера на залога на всяка улица.  

Ето един пример, където стаковете са малки. Да предположим, че началните стакове са по 40bb, това е хедз-ъп пот и 

размерът му на флопа е 7bb. Ще използваме тази информация, за да определим, как трябва да нараства пота на всяка 

улица, за да влезем ол-ин на ривъра. 

7*R3 = 80; => R = 2,25 
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И така, потът трябва да расте 2,25 пъти спрямо първоначалния му размер с всеки рунд за залагане, за да се стакнем 

на ривъра, и тогава на всяка улица трябва да се правят залози с размер 0,62Р. Това изисква от нас да залагаме на търна 

с честота 72%, след като заложим на флопа, на ривъра – с честота 72%, след като заложим на търна, и 72% от залозите 

ни на ривъра трябва да бъдат стойностни залози. 

1,62*(1 – Х) – 0,62*Х = 0; => Х = 0,72 или 72% 

Тъй като планираме да залагаме на търна с честота 72% след залога на флопа, на ривъра – с честота 72% след залога 

на търна и 72% от залозите ни на ривъра ще са стойностни залози, тогава 37,3% от залозите ни на флопа ще са залози 

за стойност. 

0,72*0,72*0,72 = 0,373 или 37,3% 

Може да се направи таблица, която показва какъв процент от залозите ни на флопа трябва да бъдат стойностни залози 

в зависимост от дълбочината на оставащия стак на всеки играч на флопа, изразена чрез броя залози с размера на пота 

на флопа (например, ако размерът на пота на флопа е 7bb, тогава такава дълбочина на стака означава: (началния стак 

– размер на префлоп залог)/7), като използваме току що показаната методология. За да направим това, отново трябва 

да приемем, че диапазонът ни на флопа е перфектно поляризиран и е съставен от ръце, които имат или 100% или 0% 

очакван дял. Потът е хедз-ъп и търнът и ривърът винаги се залагат с перфектна честота и балансирани диапазони, 

което ще направи опонента ни индиферентен към кола. 

Следва таблицата, над която се наложи доста да поработя, защото на пръв поглед нищо не е ясно, а освен това 

открих и една грешка: при дълбочина на стака 2 и размера на залога 0,35Р честотата на залагане на 

търна/ривъра не може да бъде 84,4% - тази честота е при дълбочина на стака 1 и размер на залога 0,22Р. Аз 

направих нещо повече. Освен оригиналната таблица прилагам и моите, в които направих корекции и добавих 

както реалната дълбочина на стака, изразена в bb, така и варианти за друг размер на отварящ рейз (3bb) и други 

размери на пота на флопа, когато блиндовете фолдват префлоп. Разликата не е огромна и вероятно изобщо 

няма никакво значение, но в името на теорията и математиката може би си заслужава труда. Освен това, 

добавих и графиката, за да се види как точно се променят нещата. 

Ето и таблиците: 

 

ТОВА е оригиналната таблица. Следват моите разработки във вид на картинка, но в края ще добавя линк към 

файла, където всеки може да въведе стойности, които го интересуват и да види, как нещата ще се променят:  
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ОСВЕН ТОВА, АКО НЯКОЙ ИСКА ДА ПРОИГРАЕ НЕЩАТА ПРИ ДРУГИ УСЛОВИЯ, ТРЯБВА ИЗПОЛЗВА ОПЦИЯТА GOAL 

SEEK В ANALYSIS WHAT IF? 

Нито едно нещо от тази таблица не трябва да се запаметява, но си струва да отбележим няколко важни тенденции. 

Ако размерите на оставащите стакове са малки, тогава дори една лека промяна в дълбочината на стака може 

страхотно да промени процента на стойностни залози на флопа. Например, ако в стаковете остават 2 залога с размера 

на пота (а в действителност 1), тогава 60,1% от залозите ни на флопа трябва да бъдат за стойност. (Когато броят 

на залозите в стака е 2, процентът стойностни залози на флопа ще е 49,1% - което е доста голяма промяна). Но 

ако в стаковете остават по 3 залога с размера на пота, тогава само 44,3% от залозите ни флопа трябва да бъдат за 

стойност. Това е значителна промяна при съвсем слабо увеличаване на стака. 

Обаче, станат ли стаковете адекватно дълбоки, увеличаването на дълбочината на стака няма съществено да променя 

честотата, с която трябва да залагаме за стойност на флопа. Когато в стака ни на флопа остават 10 залога с размера на 

пота (което е 73,5bb), 31,6% от залозите ни на флопа трябва да бъдат за стойност. Но, когато в стака ни има 25 залога 

с размера на пота (което е 178,5bb), само 25,6% от залозите ни на флопа трябва да бъдат за стойност. Това е 

относително малка промяна, когато стаковете стават значително по-дълбоки. 

OR 3,5 bb BB 0,05$       <- Въведи лимита

Preflop 

bet, bb

Flop Pot, 

bb

Number 

of Bets in 

Stakcs

Stack, 

bb
R

BetSize 

ofPot

Freq 

Turn

Freq 

River

%value 

Flop

Preflop 

bet, bb

Flop Pot, 

bb

Number 

of Bets in 

Stakcs

Stack, bb
Real 

Stack, $
R

BetSize 

ofPot
Freq Turn

Freq 

River

%value 

Flop

3,5 7 1 10,8 1,45 0,23 84,4% 84,4% 60,1% 3,5 7 1 10,8 0,54$       1,45 0,23 84,4% 84,4% 60,1%

3,5 7 2 17,5 1,71 0,35 79,3% 79,3% 49,8% 3,5 7 2 17,5 0,88$       1,71 0,35 79,3% 79,3% 49,8%

3,5 7 3 24,5 1,91 0,46 76,2% 76,2% 44,2% 3,5 7 3 24,5 1,23$       1,91 0,46 76,2% 76,2% 44,2%

3,5 7 4 31,5 2,08 0,54 74,1% 74,1% 40,6% 3,5 7 4 31,5 1,58$       2,08 0,54 74,1% 74,1% 40,6%

3,5 7 5 38,5 2,22 0,61 72,5% 72,5% 38,1% 3,5 7 5 38,5 1,93$       2,22 0,61 72,5% 72,5% 38,1%

3,5 7 10 73,5 2,76 0,88 68,1% 68,1% 31,6% 3,5 7 10 73,5 3,68$       2,76 0,88 68,1% 68,1% 31,6%

3,5 7 14 100 3,05 1,03 66,4% 66,4% 29,2% 3,5 7 14 100 5,00$       3,05 1,03 66,4% 66,4% 29,2%

3,5 7 17 122,5 3,27 1,13 65,3% 65,3% 27,8% 3,5 7 17 122,5 6,13$       3,27 1,13 65,3% 65,3% 27,8%

3,5 7 25 178,5 3,70 1,35 63,5% 63,5% 25,6% 3,5 7 25 178,5 8,93$       3,70 1,35 63,5% 63,5% 25,6%

3,5 7 100 703,5 5,85 2,42 58,6% 58,6% 20,1% 3,5 7 100 703,5 35,18$     5,85 2,42 58,6% 58,6% 20,1%

OR 3bb

Preflop 

bet, bb

Flop Pot, 

bb

Number 

of Bets in 

Stakcs

Stack, 

bb
R

BetSize 

ofPot

Freq 

Turn

Freq 

River

%value 

Flop

Preflop 

bet, bb

Flop Pot, 

bb

Number 

of Bets in 

Stakcs

Stack, bb
Real 

Stack, $
R

BetSize 

ofPot
Freq Turn

Freq 

River

%value 

Flop

3 6 1 10 1,49 0,25 83,5% 83,5% 58,2% 3 6 1 10 0,50$       1,49 0,25 83,5% 83,5% 58,2%

3 6 2 15 1,71 0,35 79,2% 79,2% 49,8% 3 6 2 15 0,75$       1,71 0,35 79,2% 79,2% 49,8%

3 6 3 20 1,88 0,44 76,6% 76,6% 44,9% 3 6 3 20 1,00$       1,88 0,44 76,6% 76,6% 44,9%

3 6 6 40 2,37 0,69 71,1% 71,1% 35,9% 3 6 6 40 2,00$       2,37 0,69 71,1% 71,1% 35,9%

3 6 10 60 2,71 0,86 68,4% 68,4% 32,0% 3 6 10 60 3,00$       2,71 0,86 68,4% 68,4% 32,0%

3 6 13 80 2,99 0,99 66,7% 66,7% 29,7% 3 6 13 80 4,00$       2,99 0,99 66,7% 66,7% 29,7%

3 6 16 100 3,22 1,11 65,5% 65,5% 28,1% 3 6 16 100 5,00$       3,22 1,11 65,5% 65,5% 28,1%

3 6 20 120 3,42 1,21 64,6% 64,6% 27,0% 3 6 20 120 6,00$       3,42 1,21 64,6% 64,6% 27,0%

3 6 33 200 4,05 1,53 62,3% 62,3% 24,2% 3 6 33 200 10,00$     4,05 1,53 62,3% 62,3% 24,2%

3 6 66 400 5,11 2,05 59,8% 59,8% 21,4% 3 6 66 400 20,00$     5,11 2,05 59,8% 59,8% 21,4%

3 6 100 600 5,85 2,42 58,5% 58,5% 20,1% 3 6 100 600 30,00$     5,85 2,42 58,5% 58,5% 20,1%

BB/SB fold

Preflop 

bet, bb

Flop Pot, 

bb

Number 

of Bets in 

Stakcs

Stack, 

bb
R

BetSize 

ofPot

Freq 

Turn

Freq 

River

%value 

Flop

3,5 8,5 1 12 1,41 0,21 85,4% 85,4% 62,3%

3,5 8,5 2 20,5 1,69 0,34 79,6% 79,6% 50,5%

3,5 8,5 3 29 1,90 0,45 76,4% 76,4% 44,6%

3,5 8,5 4 37,5 2,06 0,53 74,2% 74,2% 40,9%

3,5 8,5 5 46 2,21 0,61 72,6% 72,6% 38,3%

3,5 8,5 10 88,5 2,75 0,87 68,2% 68,2% 31,7%

3,5 8,5 11,4 100 2,86 0,93 67,5% 67,5% 30,7%

3,5 8,5 25 216 3,70 1,35 63,5% 63,5% 25,6%

3,5 8,5 100 853,5 5,85 2,42 58,6% 58,6% 20,1%

0,23
0,35

0,46
0,54 0,61

0,88
1,03

1,13

1,35

2,42

0,10

0,40

0,70

1,00

1,30

1,60

1,90

2,20

2,50

15,0%

25,0%

35,0%

45,0%

55,0%

65,0%

75,0%

85,0%

95,0%

10,8 17,5 24,5 31,5 38,5 73,5 100 122,5 178,5 703,5

Размер на началния стак, bb

Freq Turn %value Flop BetSize ofPot
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Това ще ни помогне да репрезентираме един много важен момент. Като цяло, ако стаковете са много плитки, 

оптималните честоти и диапазони трябва да се променят драстично при дори минимална промяна в дълбочината. 

Нещо повече, когато стаковете са много плитки, често е възможно да моделираме ситуациите доста точно и да 

намерим решение, което е близко до оптималното. Експерти в Сит-енд-Гоу и турнирна игра се чувстват комфортно с 

промяната в честотите и диапазоните въз основа на леки разлики в дълбочината на стака. Така, със сигурност може 

да се каже, че повечето играчи, които не са научили математиката, подценяват значимостта на промяната в диапазона 

при много плитки стакове. 

Но когато стаковете стават по-дълбоки, дори значителна промяна в дълбочината на стака е много по-малко 

съществена. Например, да предположим, че отваряме от кътофа и само бутонът колва. Ако потът на флопа е 7bb (а 

той няма да е 7bb – кътофа отваря с 3,5bb, бутона колва, но остават мъртви пари от блайндовете – тогава 

потът ще е 3,5 + 3,5 + 0,5 + 1 = 8,5bb), стратегията на нито един играч няма да се промени много в зависимост от това, 

дали сме дълбоки 300bb или 1000bb. Определено, някаква промяна ще има, но тя ще е много по-малко съществена, 

отколкото повечето играчи биха очаквали. Истината е, че е рядкост теоретически силни играчи да влязат ол-ин със 

стакове 300bb, да не говорим за стакове от 1000bb – тук допълнителната дълбочина на стака рядко влиза в играта. 

Така, поради тези причини играчи, които желаят да подобрят играта си при различни размери на ефективния стак, 

вероятно трябва да се фокусират върху игра с къс стак, а играч, който научил играта с малък стак, би трябвало да има 

значително предимство пред някой, който не го е направил. И тъй като диапазоните няма да се променят твърде 

много при по-дълбоки стакове, изучаването на игра с дълбок стак, с размер над 200bb вероятно е необходимо за 

експертен играч, който често играе много дълбоко. 

Влияние на дълбочината на стака 

ИГРА С МАЛЪК СТАК С ЕДИН ПОГЛЕД  

Както дискутирахме по-рано, няма начин да пресметнем очакваната стойност на една ръка просто въз основа на 

очаквания й дял, когато все още има да идват допълнителни карти. Това е извънредно важен момент, тъй като ръце 

с по-малък очакван дял често са по-печеливши, отколкото тези с голям очакван дял. Следователно, от решаващо 

значение е да сме в състояние да осъзнаваме, какъв очакван дял има ръката ни и да имаме идея, дали тя има 

потенциала да бие ръцете от диапазона на опонента за стойностен залог и да печели голям пот. Сами по себе си ръце, 

които имат потенциала да направят нътс и да продължат да взимат стойност, след като бъдат рейзнати, имат по-

висока очаквана стойност, отколкото очакваният им дял би индикирал. 

Тогава, тъй като стаковете стават къси, способността да направим ръка тип нътс става по-маловажна. Това води до 

общото правило за игра с малки стакове: 

Тъй като размерите на стаковете стават по-малки в сравнение с размера на пота, 

трябва да се акцентира повече върху ръце с висок очакван дял и по-малко върху ръце, 

които имат потенциала да направят нътс. 

Причините за това са няколко: 

1. Когато правим ръка тип нътс, не ни достига дълбочина на стака за рейз, за да спечелим голям пот. С други 

думи, когато правим нътс и опонентът прави втори нътс, за нас няма да е възможно да вземем много чипове. 

2. Опонентът не може да прави големи залози, за да ни попречи да колваме печелившо с маргинални по сила 

ръце. Погледнато другояче, наличието на капнат диапазон е много по-маловажно, тъй като опонентът не 

може да започне да прави големи залози.  

http://1drv.ms/1haHdyP
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3. Тъй като залозите са малки в сравнения с размера на пота, може да се залага за стойност с по-слабите карти. 

Освен това, по-посредствени по сила ръце ще трябва да се колват даун. Това позволява средно-силните ръце 

да се играят по-ефективно. 

4. Позиция, обикновено, е по-малко ценна, основно защото тук няма да преобладават дроус и е по-вероятно да 

влезем ол-ин на флопа или търна. 

Посочените фактори ни карат съществено да променим стратегията си на флопа. Ръце, които имат малък очакван дял, 

но имат способността да направят ръце тип нътс, като конектори и гапъри от една боя, стават много по-малко 

рентабилни (и често с малка годност за игра), тъй като стаковете стават къси. Причината за това е в правенето на ръка, 

като стрейт или флъш, която бие повечето ръце от диапазона на опонента за стойностен залог, когато не можеш да 

спечелиш голям пот, защото стаковете са къси. Обаче, ръце, които имат повече очакван дял преди флопа, но рядко 

могат да направят силни ръце – това са А♣Т♥ или КТ♥, сега са по-рентабилни. Ние вече не трябва да се тревожим 

относно изправянето пред няколко големи залога и, ако залагаме ние, опонентът няма да е в състояние да направи 

голям рейз. 

Когато стаковете стават къси, трябва да се промени и пост-флоп стратегията ни. Ще наблягаме основно върху игра с 

ръце, които имат по-голям очакван дял, вместо върху игра с ръце, които имат потенциала да направят нътс. Например, 

ръце с три карти за флъш и три карти за стрейт като 87 на флоп J♣62♦ вече няма да имат потенциала да спечелят 

много голям пот. Това намалява очакваната стойност на тази ръка. Напротив, ръка като А♣Т♥ на същата текстура може 

да направи рентабилен кол, тъй като може комфортно да колнем даун или да заложим, ако на търна ударим асо или 

десетка. 

В допълнение искам да кажа, че тъй като наличието на капнат диапазон не е проблематично, когато стаковете са къси, 

диапазони, в които най-силната ни ръка за стойностен залог все още е слаба, в тези ситуации се представят най-добре. 

Това лесно може да се види префлоп, тъй като играчите често могат да 3-бетват за ол-ин с капнат диапазон и 

опонентите им няма да могат да рейзнат.  

Ето един пример. Често пъти е доста ефективно да се 3-бетва за ол-ин с диапазон, съдържащ предимно множество 

покет чифтове и високи карти, като АК, AQ, AJ. Тези ръце имат приемливо количество екуити, когато се колнат. Все 

пак, тъй като те са уязвими и могат да бъдат победени на флопа, ние ще искаме да накараме опонента да фолдне 

префлоп. С други думи, ръцете в диапазона на опонента за фолд почти винаги имат значително количество екуити, и 

да накараме тези ръце да бъдат фолднати срещу 3-бет е много полезно. А липсата на премиум чифтове в този 

диапазон не е проблем, тъй като опонентът, така или иначе, не може да рейзне. 

Макар и по-сложно да го визуализираме, същата тази концепция за залагане с капнат диапазон, когато стаковете са 

къси, може да се прилага и пост-флоп. Например, в някои ситуации възможно ще е най-добре да се донкне на флопа 

или търна с капнат диапазон, тъй като нашият опонент няма да е в състояние да направи голям рейз (или какъвто и 

да е рейз изобщо, ако сме ол-ин). Това ни позволява да помислим за диапазони за донк-бет на флопа и търна, които 

определено щяха да са лоши при по-дълбоки стакове. Подробен анализ на игра с къси стакове е извън рамките на 

тази книга, но се надявам, че вече разбирате, защо при капнат диапазон и къси стакове донк-бетът може да има 

смисъл.   

В крайна сметка, трудно е да се дадат някакви общи правила за това, как се играе с къси стакове, тъй като има огромна 

разлика в дълбочини от 10, 20 или 35bb. За да получим нови честоти и съотношения за специфични дълбочини на 

стакове, трябва да се прилагат същите пресмятания, показани по-рано. В допълнение искам да кажа, че залог-фолд 

на флопа или търна често става непрактичен, тъй като стаковете стават все по-къси (всяка ръка, която залага, ще има 

достатъчно очакван дял за залог-кол), така пресмятанията трябва да се правят, планирайки оползотворяването на 
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само един или два рунда за залагане. Наистина, нищо не може да замени времето, отделено за изучаване на 

диапазони, и дали това е оправдано, ще зависи от нивото на вашите умения и типовете игри, които играете. 

ИГРА С ДЪЛБОК СТАК С  ЕДИН ПОГЛЕД  

Не е изненадващо, но игра с дълбок стак изисква от нас да правим противоположното на това, което правихме при 

игра с къси стакове. Това води до следното основно правило при игра с дълбок стак: 

Тъй като размерите на стаковете стават големи спрямо размера на пота, повече 

внимание трябва да се отдели върху ръце, които имат способността да направят нътс, 

и по-малко внимание се отделя върху абсолютния очакван дял. 

С други думи, ние искаме да играем ръце, които имат способността да бият ръцете от диапазоните на опонента за 

стойностен залог и кол. Това е така поради няколко причини: 

1. Тъй като са възможни много големи залози, един балансиран диапазон за залог на флопа може да включва 

много блъфове за един стойностен залог. Това увеличава важността на силните ръце и на ръце, които са 

добри за блъф. 

2. Важно е в диапазона си да имаме няколко силни ръце, защото иначе опонентът ни може да започне 

безразсъдно да рейзва или овърбетва. С други думи, той може да ни наказва за наличие на капнат диапазон. 

3. Когато опонентът прави голям залог, не е необходимо да защитаваме толкова много от нашия диапазон, 

колкото би трябвало, ако той залага по-малко. Това ни позволява да насочим вниманието си към защитата на 

силни готови ръце и дроус и изисква от нас да наблягаме по-малко върху кол с множество блъф-кетчъри. 

4. Опонентът ни често ще рейзва на много текстури и когато той го прави, ние, обикновено, ще имаме опцията 

да го ри-рейзваме. Това ни позволява да печелим огромен пот, когато имаме нътс, а той е с втория нътс. 

5. Позицията, обикновено, е по-ценна основно защото в диапазоните и на двамата играчи ще преобладават 

дроус и рядко ще бъдем ол-ин преди ривъра. Това важи и за 3-бетнати, а дори и за 4-бетнати потове. 

Нашата префлоп стратегия при дълбок стак трябва да бъде построена така, че да повишим шансовете си да направим 

ръце тип нътс. В частност, начални ръце, които могат да станат сетове, стрейтове и флъшове, са по-ценни, защото те 

могат да печелят огромни потове. Нътс флъшът е особено ценен, тъй като може да спечели огромен пот от по-нисък 

флъш на опонента. 

Позицията също е важна при дълбок стак, защото 3-бетнати и 4-бетнати потове се играят с оставащи стакове със 

значителна дълбочина. Обаче, един от лийковете, който имат много играчи, се състои в това, че те мислят, че 3-

бетване с дълбок стак извън позиция е слабо отиграване. Те не харесват идеята да им се налага да играят за голям 

пот, когато са извън позиция. Това, обаче, не е коректно поради няколко причини. 

За да го илюстрираме, ще предположим, че бутонът отваря и двата блайнда решават да се защитават по-скоро чрез 

кол, отколкото чрез 3-бет. Когато това се случва, бутонът гарантирано ще види флопа или ще спечели префлоп. Тъй 

като бутонът рядко ще се изправя пред 3-бет, блайндовете трябва да се защитават с изключително широки диапазони, 

за да попречат на бутона да отваря печелившо с всеки две карти. (Фактически, за бутона може да е възможно да 

отваря печелившо с всеки две карти, ако блайндовете почти никога не 3-бетват.) В резултат на това бутонът е в 

състояние да отваря почти с всеки две карти и постоянно получава възможността да играе на флопа в позиция. 

Така, ако бутонът рядко бива 3-бетван, той ще отваря почти с всеки две карти от неговия диапазон. Това би трябвало 

да предизвика блайндовете да 3-бетват агресивно, което пък от своя страна води до следното: за да попречи на 

блайндовете да 3-бетват печелившо с всеки две карти, бутонът трябва да колва с широк диапазон. В резултат на това 

диапазонът за кол на бутона, въпреки предимството на позицията, се състои от ръце, които са твърде слаби за 
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ефективна игра в 3-бетнат пот. В диапазона за отварящ рейз на бутона просто няма достатъчно силни ръце и 

заслужаващи спекулативни ръце, за да се защитава с разумна честота, когато отваря широко. 

Следователно, доста е лесно да покажем, че, ако блайндовете не 3-бетват агресивно срещу отварящия рейз от бутона, 

тогава бутонът ще се изкуши да отваря много широко, след което, пък, блайндовете се изкушават агресивно да 3-

бетват (тъй като колинг-рейнджа на бутона е толкова слаб)42. Въпреки това, е невъзможно да се оцени, колко широко 

трябва да отваря бутона въз основа на дълбочината на стака, както това беше показано в раздела за преди флопа. 

Например, ако бутонът отваря с над 50%, той ще трябва да колва 3-бетове с някои относително слаби ръце. С други 

думи, докато бутонът ще отваря малко по-широко, тъй като позицията е ценна в 3-бетнати потове и стаковете са 

дълбоки, той няма да отваря твърде широко, или в противен случай ще трябва да се защитава твърде слабо срещу 

диапазона за 3-бет. 

Не е възможно да се намери решение за префлоп игра за стакове с дълбочина 100bb. Това е още по-малко възможно 

при стакове с по-голяма дълбочина, но общото правило гласи, префлоп диапазоните да не се променят драстично 

при игра с дълбоки стакове. Играчът, който е в позиция, като кътоф или бутон, трябва да колва малко по-широко и да 

отваря малко по-агресивно. По същия начин, блайндовете вероятно ще се опитват да наблегнат малко повече на кол 

и малко по-малко на 3-бет, тъй като те са извън позиция. Все пак все още е от решаващо значение блайндовете да не 

се престарават с адаптирането и да продължават да 3-бетват агресивно, тъй като, ако те не го правят, бутонът може 

да отваря с изключително широк диапазон (и следователно ще бъде уязвим към агресивен 3-бет, което подтиква 

блайндовете да променят стратегията си). 

Допълнително, запомнете, че просто защото опонентът може печелившо да колва нашия 3-бет със спекулативна ръка 

не означава, че нашият бет-сайзинг беше лош. Ето един пример. Ако ние сме дълбоки и бутонът отваря с 6♥4♥, той 

може да е в състояние печелившо да колва, ако ние 3-бетнем от големия блинд (използвайки стандартен размер на 

3-бета). Но очакваната стойност на неговата ръка трябва да бъде значително по-ниска, отколкото, ако бяхме просто 

колнали отварящия му рейз. С други думи, когато опонентът колва нашия 3-бет, това вероятно е ще е леко печелившо, 

така, той все още очаква да губи от ръката си като цяло. (Само че по-малко, отколкото щеше да загуби, ако фолдне). 

Също така от решаващо значение е да не правим масивни 3-бетове, когато сме извън позиция, просто защото 

опонентът ще е в състояние печелившо да колва по-малки 3-бетове със спекулативни ръце, които се играят особено 

добре, когато стаковете са дълбоки и има позиция. След всичко той има толкова много от тези ръце в неговия префлоп 

диапазон за отварящ рейз. 

Накрая, както ще видим, когато ще дискутираме по-подробно оразмеряването на залога в следващата глава, важно е 

да адаптираме размера на нашия залог когато сме дълбоки и извън позиция в 3-бетнат пот. След като разберем това, 

играта в 3-бетнати потове извън позиция става много по-малко страшна. 

ОБОБЩЕНИЕ  

Като цяло, когато стаковете са къси, дори малка промяна в дълбочината на стака ще предизвика драстична промяна 

в диапазона и честоти. Следователно, играч, който е научил математиката, стояща зад играта с малки стакове, би 

трябвало да има значително предимство пред някой, който не го е направил. Но когато стаковете са дълбоки, 

промените няма да бъдат толкова жестоки. 

Като цяло, когато стаковете са къси, става по-важен абсолютният очакван дял на една ръка, докато способността да 

направи нътс е по-важна при игра с дълбоки стакове. Когато се залага много, в нашия диапазон на флопа може да има 

                                                                 
42 Тъй като стаковете са дълбоки, позиционното предимство се покачва. Следователно, при големи стакове 3-бет 

извън позиция вероятно не би трябвало да се прави толкова често, колкото е посочено тук. 
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много блъфове за всеки един стойностен залог. Все пак, когато стаковете са къси и залозите са по-малки, опонентът 

получава по-добра цена за неговия кол, така по-голямата част от залозите ни трябва да бъдат залози за стойност, за 

да няма интерес той да ни колва с блъф-кетчър. 

Когато стаковете са къси, префлоп играта се променя съществено, но промяната ще е по-малко драстична при по-

дълбоки стакове. Един от лийкове, който имат много играчи, е, че те се страхуват да играят в 3-бетнати потове извън 

позиция с дълбоки стакове и това е причина те да играят със слаба префлоп стратегия и съвсем рядко да 3-бетват. Ако 

бутонът отваря с диапазон, по-широк от обичайното, той ще трябва да колва 3-бетове с по-слаби ръце и, когато се 3-

бетва агресивно, това му пречи да отваря твърде широко. 

Ето и няколко по-важни моменти: 

1. Абсолютният очакван дял на една ръка има по-голямо значение, когато стаковете са къси, тъй като опонентът 

не е в състояние да овърбетва. 

2. Когато стаковете стават по-дълбоки, способността на една ръка да стане нътс придобива по-голямо значение, 

тъй като тези начални ръце имат потенциала да печелят масивни потове. 

3. Капнати диапазони са по-малко неблагоприятни, когато стаковете са къси. Това позволява на играчите да 

обмислят използването на капнати диапазони за залог и рейз. 

4. Въпреки че позицията е особено ценна, когато стаковете са дълбоки и потът е 3-бетнат, играчите все пак 

трябва да 3-бетват агресивно и извън позиция, защото в противен случай бутонът ще отваря по-широко. И ако 

случаят е такъв и той се изправи пред 3-бет, това ще го принуди да колва 3-бета с по-слаб диапазон. 

ЧАСТ XIV: ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ЗАЛОГА ЗА НАПРЕДНАЛИ  

ВЪВЕДЕНИЕ  

Вече дискутирахме, че най-доброто действие е използването на няколко размера на залога в една и съща ситуация. 

Оптималната игра изисква от нас да балансираме наведнъж безброй диапазони. И докато понякога е възможно да 

намерим близък до оптималния размер на залога за специфичната ни ръка на ривъра, това не е възможно да се 

направи на флопа или търна. Все още се очакват допълнителни карти и диапазонът ни за залог никога няма да бъде 

перфектно поляризиран. 

Въпреки това, можем да използваме обсъжданата вече теория, за да подобрим съществено оразмеряването на 

нашите залози. При прилагането на теория в сложни ситуации често се случва да няма начин да се каже, дали 

размерът на нашия залог е коректен, но е възможно да се установи, кога той е грешен. Най-важното е, че можем да 

се убедим, че нашият бет-сайзинг е в съответствие с теоретичните ни знания и в мисловния ни процес няма 

противоречия. 

Въпреки, че размерът на залога ни никога няма да бъде перфектен, има много ситуации, когато почти всички играчи 

на даден момент оразмеряват залозите си некоректно. Оправянето на този лийк ще ни даде значително предимство. 

Споменатите ситуации се случват изненадващо често, и използването на правилния размер на залога повишава 

нашето очакване, а и вкарва опонента в трудно положение. 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОРАЗМЕРЯВАНЕТО НА ЗАЛОГА В  ТЪРСЕНЕ НА ПРОТИВОРЕЧИВИ МИСЛИ  

Изследването на няколко размера на залога ни позволява да проверим за наличие на противоречия в мисловния ни 

процес. Можем да го изпълним, правейки предположения за диапазона на опонента за кол, и след това да се убедим, 

дали размерът на нашия залог има смисъл в контекста тези предположения. 
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Едно от най-честите предположения, които ще правим на ривъра, е свързано с честота, с която трябва да се защитава 

опонента, за да сме безразлични към блъфирането. Ако той се защитава твърде често, нашите блъфове ще имат 

отрицателна очаквана стойност и ние ще спрем да блъфираме. А ако той не се защитава с достатъчна честота, ние 

никога няма да чек-фолдваме или да чекваме бихайнд (в позиция) с ръка, която няма шоудаун стойност. Има ситуации, 

в които блъфирането с всеки две карти на ривъра ще е печелившо, но, обикновено, случаят изобщо не е такъв. 

Предположението (което все още не сме направили) относно честотата на защитата ще ни помогне да определим, 

какъв размер на залога има смисъл в дадена ситуация. 

Ето един пример. На ривъра потът е 50bb, в стака ни остават 75bb и ние смятаме, че опонентът ще колва с честота, 

която ни прави индиферентни към блъфиране. Ако ние сме в позиция и влизаме ол-ин, опонентът трябва да колва с 

честота 40%: 

50*(1 – Х) – 75*Х = 0; => Х = 0,4 или 40% 

(Х е честотата, с която опонентът колва, 50bb е началният размер на пота, 75bb е размерът на останалия ни стак) 

Тъй като той ще колва с честота 40%, влизане ол-ин на ривъра с нътс има очаквана стойност, която с 30bb е по-голяма 

от текущия размер на пота (тук игнорираме ефектите на премахване).43 

0,40*75 + 0,60*0 = 30bb 

Където 0,40 е честотата на кола от опонента, 75bb е размерът на пота, 0,60 е честотата на фолда на опонента, 0 е 

количеството, което печелим, сравнено с чека, когато опонентът ни фолдва. (Предполагам, че парите, които вече са 

в пота – преди нашия ол-ин, ги смятаме за мъртви и говорим само за тази част, която ще вкараме с нашия ол-ин 

– и тогава, предполагам, очакваната стойност от нашия ол-ин ще бъде 30bb. Т.е. това е частта от нашия стак, 

формиращ пота, която печелим, когато влизаме ол-ин и опонентът колва в 40% от случаите). 

Това ни казва, че, за да е коректен всеки друг размер на залога, различен от ол-ин, когато сме с нътс, опонентът трябва 

да колва и рейзва с такава честота, че очакваната стойност от това действие да е най-малко 30bb (тук: най-малко с 

30bb по-голяма от размера на пота). Винаги е правилно да следваме линия с най-голямата очаквана стойност, но 

играчите често се объркват и мислят, че е допустимо да се хване линия с по-ниска очаквана стойност от „съображения 

за баланс“. Но това изобщо не е теоретически коректно. Така, в този случай, ако един по-малък залог няма очаквана 

стойност от поне 30bb, трябва винаги да пушвате. 

Но да се върнем към нашия пример. Да предположим, че ние отваряме от кътофа, бутонът е единственият колващ, 

който колва и залога ни с размер 75% от пота на флопа J♥7♥4♣ и търна 6♠. Когато на ривъра идва 2♦, нито една ръка 

в диапазона на опонента не би трябвало да се е подобрила на този ривър и, тъй като текстурата на търна беше 

рискована за слоуплей, защото диапазонът му за залагане включва толкова много дроус, той едва ли има ръка, която 

е по-силна от AJ. 

Започвайки изследването на различни размери на залога, лесно е да тръгнем по пътя на безразборното овърбетване 

в ситуации с блъфове, защото диапазонът на опонента е капнат. Донякъде, това е истина – той би трябвало да мрази 

да получава овърбет от нас, когато залагаме на ривъра с балансиран диапазон (защото той винаги ще има в най-

добрия случай само блъф-кетчър и няма да има интерес да колва). Но в нашия диапазон няма достатъчно силни ръце, 

                                                                 
43 Признавам честно, това тук изобщо не го разбрах. – бел. прев. 
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за да си позволим да залагаме с всичките ни блъфове и при това да останем балансирани. С други думи, твърде 

агресивното блъфиране на ривъра позволява на опонента доходоносно да колва с неговите блъф-кетчъри. 

 Ако погледнем по друг начин, опонентът не бива често да ни позволява да блъфираме печелившо на ривъра с всеки 

две карти, дори когато овърбетовете са ефективни. Това е така, защото нашият диапазон за залог на търна беше 

конструиран така, че да чек-фолдваме на ривъра с някои пропуснали дроус. Заради това, трябва да предположим, че 

опонентът трябва да колва с честота, която ни прави индиферентни към блъфирането. 

Изкушаващо е да използваме формулата за определяне на размера на залога на ривъра и да пресметнем, нашия бет-

сайзинг въз основа на това, колко често ще бъдем побеждавани на ривъра. Но това ще доведе до овърбетване с 

всичките ни ръце, по-добри от KJ, и до залагане с по-малък размер с ръце, които опонентът ни понякога побеждава. 

Но подобно нещо води до прозрачността на нашия диапазон и му позволява агресивно да рейзва, защото в този 

случай диапазонът ни ще е капнат. 

Да предположим, например, че използваме формулата за размера на залога на ривъра и приемаме, че е най-добре 

да залагаме 40% от пота с KJ, като го балансираме с подходящо количество блъфове. Все пак, ако единствената 

стойностна ръка в нашия диапазон е KJ, опонентът ще чек-рейзва за ол-ин с всичките си AJ и KJ, тъй като тези карти не 

могат да бъдат победени. (Разбира се, той ще рейзва и с блъфове.) Или, казано другояче, ако ние някога залагаме 

ривъра с диапазон, в който най-силният ни стойностен залог е с KJ или с нещо по-слабо, тогава опонентът ще е в 

състояние агресивно да рейзва, защото нашият диапазон е капнат. 

По този начин можем ясно да видим, че залагането с диапазон, в който най-силната стойностна ръка е по-слаба от KJ, 

е доста проблематично, защото опонентът може да ни рейзва, знаейки, че няма как да бъде победен. И ако той винаги 

рейзва малките ни залози, когато държи AJ или KJ, тогава с нътс би било по-рентабилно да залагаме по-малко, 

отколкото да влизаме ол-ин. От теоретична гледна точка, когато имаме ръка тип нътс на ривъра, понякога трябва да 

залагаме с по-малък размер – така нашият опонент ще бъде безразличен, дали да колва или да рейзва нашия залог с 

най-силните си ръце. В резултат, той понякога ще рейзва и понякога ще колва залога ни.  

Следователно, ако ние от време на време ще правим малки стойностни залози с нътс, а в други моменти – ще влизаме 

ол-ин, тогава очакваната стойност и на двете линии би трябвало да бъде еднаква. И както вече знаем, очакваната 

стойност от пуш с нътс за 75bb в пот от 50bb е с 30bb по-голяма от размера на пота. И именно това е очакваната 

стойност, която трябва да бъде, ако се използват и двата размера на залога. Но, ако опонентът никога не се защитава 

достатъчно агресивно срещу малките ни залози, тогава ние никога не трябва да използваме малък размер на залога 

с нътс. Обаче, ако той се защитава твърде агресивно, тогава ние винаги трябва да залагаме малко, защото залог с този 

размер ще е по-доходоносен от овърбета. 

Продължавайки напред, ще се придържаме до предположението, че, когато сме с нътс на ривъра, понякога ще 

искаме да залагаме с 40% от пота, тъй като това ще балансира диапазона за залог, който се състои предимно от KJ и 

блъфове. И, ако потът е 50bb, залог с 40% от размера на пота ще бъде 20bb, което означава, че опонентът трябва да 

се защитава в 71,4%, за да нямаме интерес да блъфираме. 

50*(1 – Х) – 20*Х = 0; Х = 0,714 или 71,4% 

Обаче, ако има смисъл да използваме два размера на залога с нътс, тогава той би трябвало и да рейзва с честота, 

която ни оставя незаинтересовани към правенето на малък или голям залог. И, при условие, че опонентът винаги 

рейзва за ол-ин (75bb), когато рейзва, коректната честота на неговия пуш е 26%, при която ще ни е безразлично дали 

да залагаме 20bb или 75bb. 
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20*(0,714 – Х) + 75*Х = 30(bb); => Х = 0,286 или 28,6%, 

където 20bb е размерът на залога, 75bb е размерът на рейза, 0,714 е минималната честота на защитата, 30bb е 

очакваната стойност от пуша, Х е честотата на рейза. 

От тук можем да направим следния извод: опонентът трябва да рейзва малкия ни залог с честота 26%, за да ни е 

безразлично дали да овърбетнем, или да заложим 40% от пота с нътс. С други думи, ако целта му е да ни накара да 

правим малки залози с нътс, то това е показателят, доколко агресивно той трябва да рейзва този малък залог.44 

Цялата тази информация на пръв поглед може да изглежда объркваща, а ние само сме се докоснали до темата за 

оразмеряването на залога. От решаващо значение е да не опростяваме оразмеряването на залога на ривъра. Нещата 

не са толкова прости, особено когато сме в позиция, тъй като малък залог възобновява рунда за залагане и дава на 

опонента възможността за чек-рейз. Въпреки това, вярвам, че е важно да се разбере математическата значимост на 

твърденията, с оглед да се провери за противоречие в нашия мисловен процес. В действителност, повечето играчи не 

рейзват достатъчно агресивно малки залози, за да потвърдят, че малък залог в много ситуации и овърбет (било за 

стойност, за блъф или и двете, в зависимост от лийка на опонента) ще по-добро отиграване. 

Може да се направи графика, която показва, колко често опонентът трябва да пушва срещу наш залог на ривъра, за 

да се придържаме до този размер на залога с нътс. Ще приемем, че в стака ни остават само 1,5 залога с размера на 

пота, че не можем да блъфираме печелившо с всеки две карти и, че ефектите на премахване се игнорират. 

 

                                                                 
44 Веднага възниква въпрос, а колко често трябва да овърбетваме и колко често да правим малки залози? Как от 

този показател можем да определим тези честоти? Имам няколко мисли по този въпрос, но не знам, дали 

разсъжденията ми са верни: 

Ако Х е честотата, с която правим малък залог, който се рейзва от опонента в 28,6% от времето, тогава очакването 

от това действие би трябвало да бъде 20*Х*0,286; тогава ние пушваме за 75bb с честота (1 – Х), следователно: 

20*Х*0,286 + 75*(1 – Х) = 30; Х = 0,65 или 65%, т.е. залагаме 40% от пота с честота 65% и пушваме – с честота 

35% - изглежда разумно, но дали е вярно? -  бел. прев. 
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Аз се потрудих, понеже се съмнявам във всичко и направих графиката. Тя малко се отличава от тази – първо, няма 

как да стигне до нулата – при тези условия се стреми до 16%. Да, и поправих процентите – при залог 40% от 

пота, честотата за пуш е 28,6%, а не както е посочено в книгата 26%. Поредна, но не и единствена грешка. Второ, 

ето я и графиката: 

 

ПРИМЕРИ ЗА ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ЗАЛОГА  

Оразмеряването на залога може да стане толкова сложно, колкото си поискаш, но ще е най-добре да покажем с 

примери, как, в същност, се прилагат трудните концепции. Очевидно е, че най-лесно можем да се справим с 

оразмеряването на залога в една нова ситуация, ако тя е подобна на позната такава. Аз бих препоръчал един трик, 

който доста добре ми помогна в разбирането на концепцията за оразмеряването на залога. Когато чеквате извън 

позиция, представете си го като залог с нищо, а не като нещо напълно различно от залагането. Човек лесно би си 

помислил, че прави нещо коренно различно, чеквайки извън позиция, вместо да залага с малко. Но разликата между 

залог с размер 1bb и чек е много малка. Това, обаче, не е така, когато сме в позиция, защото дори един тънък залог 

позволява на опонента да чек-рейзне, но извън позиция – те са почти едно и също: малък залог и чек. 

След като осъзнаете, че тези неща са подобни (говорим за „извън позиция“), ще е много по-лесно да приемете, че 

често ще бъдете рейзвани, когато залагате малко, и тогава ще имате блъф-кетчър. Същото се случва и когато чекваме. 

При игра извън позиция често просто няма начин да избегнем взимането на трудни решения и ние редовно ще 

колваме с губещата ръка или ще фолдваме печелившата, особено, ако играем срещу силен опонент.  

Ето един пример. Ако потът на ривъра в $100 и ние залагаме $10, опонентът би трябвало да знае, повечето от 

стойностните ни залози са слаби и постоянно ще рейзва, като ни прави незаинтересовани да колваме. Все пак, ако 

вместо това чекнем, той често пъти ще залага и ние отново ще бъдем индиферентни към кола. И наистина, когато 

залагаме, в пота се инвестират още $10, но този малък залог често е коректен и почти не се различава от чека. 

Разликата между залог от 10% от пота и 0% (чек) обикновено не е съществена, но, разберете, това има смисъл от 

теоретична гледна точка и двете линии са сравними. А когато започнете да мислите за залозите по този начин, ще ви 

е по-лесно да обмислите варианта да правите малки залози извън позиция, вместо да се страхувате от тях, просто 

защото много често ще бъдете рейзвани. 
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ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ЗАЛОГА: ПРИМЕР №1  

Действия: Бутонът отваря, ние от ВВ колваме. Флопът е J♥8♥6♠ и двамата играчи чекват. Ако търнът е 4♦, какви 

размери на залога с ръцете от нашия диапазон имат смисъл? 

Обяснение: Както обикновено, това е ситуация, в която повечето играчи биха заложили 2/3 от пота, ако решат да 

залагат. Това е типичният залог, с размер, който „пасва на всичко“ и обикновено се използва от играчи, които не си 

дават зор да помислят за диапазона на всеки играч. Този размер ще бъде ефективен с някои ръце от нашия диапазон, 

но има и други, за които трябва да се използва различно оразмеряване. 

Ако наистина се спрем и помислим за диапазона на опонента, би трябвало да е очевидно, че той едва ли би чекнал 

бихайнд с която и да е силна ръка. Давайки ни безплатна карта, той рискува, ако има топ-пеър, а, чеквайки отзад със 

силна ръка, премахва от играта един рунд за залагане. Така разсъждавайки, със сигурност може да се каже, че почти 

няма вероятност той да чекне бихайнд с много силна или с която и да е от силните му ръце на този флоп, защото 

залогът определено ще има по-висока очаквана стойност. 

Освен това, търн-картата не вкарва никакви силни ръце в диапазона на опонента. По всяка вероятност, на търна той 

може да удари пет комбинации силни ръце – три комбинации от чифт четворки за сет и две – за два чифта 64s – и 

двата вида ръце не са достатъчно силни за рейз на нашия залог. Това са много малко комбинации ръце спрямо 

широкия му диапазон за чек на флопа и в резултат, той ще има сет на търна в 2% или 3% от случаите. Също така можем 

да допуснем, че е малко вероятно бутонът да е ударил стрейт на този търн – той щеше да заложи още на флопа със 

75 (които, вероятно, щяха да бъдат от една боя). 

Следователно, няма да е лошо да помислим за овърбет в ситуации, в които опонентът едва ли ще рейзва нашия залог. 

Това ще ни позволи да вземем повече стойност със силните ни ръце, както и да блъфираме по-агресивно. Не можем 

да изчислим перфектният размер на залога на търна с каквато и да е ръка, но, залагайки повече (над размера на пота) 

с KJ или по-силно, вероятно ще направим страхотно отиграване, защото по-голямата част от диапазона на опонента в 

най-лошия за нас случай ще бъде блъф-кетчър. 

Също така, опонентът няма да чеква отзад на флопа със силна ръка и да рискува да ни дава безплатна карта, ако не 

правим големи залози с висока честота. Запомнете, на този флоп ние понякога ще чек-рейзваме както за стойност, 

така и за блъф. Така, всеки път, когато чекне отзад със силна ръка (като сет, например), той ще рискува да загуби 

стойност. Следователно, овърбетване на търна с някои силни ръце ще бъде ефективно отиграване, стига да не станем 

твърде безразсъдни. 

Но, само защото големия залог със силна ръка е ефективен, все пак не означава, че трябва да правим само големи 

залози. Топ пеър слаб кикър и средни чифтове изискват по-малки залози, ако залагаме, и този диапазон също така 

трябва да се балансира с блъфове, дроус и някои ръце тип нътс. Както видяхме при използването на формулата за 

бет-сайзинга на ривъра, по-малки залози ще бъдат най-добри, когато опонентът ни побеждава разумно често, защото 

това го принуждава да се защитава по-широко, но води и до по-малки загуби за нас, когато той има най-добрата ръка. 

Може ясно да се види, че в тази ситуация е необходимо да се използват няколко различни размера на залога, но  

понастоящем повечето играчи залагат само с един единствен размер. В момента на написването на тази книга, 

овърбетване на търна е по-ефективно, отколкото би трябвало да бъде на теория, защото играчите рядко чекват 

бихайнд на флопа със силни ръце и нямат голям опит в изправянето пред овърбет. И така, няколко размера на залога 

на търна ще е ефективно, освен ако знаем, че можем да експлоатираме нашия опонент, правейки малки залози, но 

по-голямата част от нашите залози трябва да бъдат овърбетове. 
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Някои добри ръце за стойностен овърбет на търна в този пример ще са сетове и KJ. Овърбет блъфовете трябва добре 

да запазват очаквания си дял, тъй като диапазонът на опонента става много по-силен, и най-подходящи за тази цел 

ще бъдат гътшоти като Q♦9♦. При овърбет за блъф се опитвайте да използвате ръце, които могат да направят нътс на 

ривъра. 

ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ЗАЛОГ: ПРИМЕР №2  

Действие: Ние отваряме от UTG с А♠К♠ и само кътофа колва. Той също така колва и залога ни на флопа Т♦7♠3♠ и прави 

същото на търна 5♥. Ако ривърът е 2♠, ще бъде ли ефективно да направим залог с размер 1,5Р? 

Обяснения: Това е ситуация, в която ефектите на премахване съществено намаляват очакваната стойност на нашия 

пуш на ривъра и овърбетът не е толкова ефективен, колкото би било иначе. Ако на ривъра залагаме с размер 1,5Р, 

опонентът трябва да колва само в 40% от времето, но множество ръце от неговия диапазон за кол ще бъдат флъшове, 

които включват А♠ или К♠. В резултат на това, той ще колва много по-рядко от 40% и това ни кара да залагаме по-

малко, за да вземем стойност от по-слабите му ръце. 

Тъй като отворихме от UTG и опонентът колна от кътофа, и двата диапазона би трябвало да са силни до ривъра. 

Фактически, диапазонът му за кол на ривъра обикновено ще включва A♠Q♠, A♠J♠, A♠T♠, K♠Q♠, K♠J♠, от които той няма 

нито една, тъй като ние блокираме и А♠ и К♠. Като резултат, диапазонът му на ривъра ще включва повече овър пеъри, 

като дами или валета, които, обикновено, ще фолднат при пуша на ривъра. 

Нещо повече, ако ние залагаме по-малко, опонентът ни може да има диапазон за рейз на ривъра – флъш с висока 

карта дама или вале. Освен това, той трябва да балансира този диапазон с някои блъфове, които в резултат на по-

малките ни залози ще ни дадат допълнителна стойност. Така, за разлика от други ситуации, където трябва да 

овърбетваме, за да влезем ол-ин, ние ще стакваме опонента с по-малки залози, когато той държи най-силните ръце 

от неговия диапазон. 

Следователно, в ситуации като тази, където блокираме значителна част от диапазона на опонента за кол, обикновено 

ще искаме да залагаме с нътс по-малко, отколкото бихме искали да залагаме в други ситуации. Овърбетовете карат 

опонента да се защитава с по-малка част от неговия диапазон. Ръцете, които блокираме, със сигурност, щяха да 

представляват значителна част от този диапазон. Въпреки, че точното оценяване на размера на залога обикновено 

отнема време и изисква помощта на софтуер, все пак, полезно е да имаме представа, кога овърбетове са по-малко 

ефективни поради ефектите на премахване.  

ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ЗАЛОГА: ПРИМЕР №3  

Действие: Ние отваряме от кътофа и бутонът колва. Той колва и на флопа Т♥8♥3♠ и на търна идва 4♦. Дали залог с 2/3 

от пота е ефективен тук с много ръце от нашия диапазон? 

Обяснение: Ако трябва да приложим оразмеряване, което пасва на всичко, тогава 2/3 от пота вероятно щеше да бъде 

разумно. Това ще ни позволи да запазим ръцете за стойностен залог, като KJ, без да правим диапазона на опонента 

твърде силен, както и ни позволява да вземем разумно количество стойност, когато се залага с овър чифтове и сетове. 

На играчите често се казва да залагат с един размер – по този начин ръката им няма да бъде прозрачна, но както вече 

знаем, това не е коректно. Трябва да се използват няколко размера на залога и всеки диапазон трябва да бъде 

балансиран. 

В много отношения тази ръка е подобна на първия пример, тъй като това е другата ситуация, в която опонентът 

обикновено няма да рейзва нашия залог на търна, ако заложим 2/3 от пота. Освен ако не е слоуплейнал на флопа 
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силна ръка, малко е вероятно той да има ръка, по-силна от АТ, но и тази ръка определено не е достатъчно силна за 

рейз на среден размер на залога. И така, тъй  като диапазонът на опонента е капнат и той няма да има диапазон за 

рейз, ние трябва да обмислим овърбет. 

Да предположим, че на търна решаваме да използваме два размера на залога - обратно на това, което използват 

повечето играчи – само един размер. В този случай, овърбет с диапазон от стойностни ръце, които са по-силни от АТ, 

ще бъде доста ефективен, тъй като той обръща всяка ръка от диапазона на опонента в блъф-кетчър. А по-малки залози 

ще бъдат ефективни с ръка, като КТ, защото понякога ще бъдем побеждавани. 

Разбира се, нищо не ни пречи да използваме само два размера на залога. И когато са възможни два размера на залога, 

залагането с 2/3 от пота не изглежда много ефективно. Със силните ръце искаме да залагаме повече, защото те не 

могат да бъдат бити, опонентът ни има позиция и са възможни много дроус. Все пак, с по-слабите ни ръце, като КТ, 

бихме предпочели да залагаме по-малко. И така, въпреки, че повечето играчи залагат 2/3 от пота, в същност, това не 

е ефективно оразмеряване с повечето ръце. 

Ако понастоящем в повечето ситуации използвате само един размер на залога, вероятно ще се оказвате в множество 

трудни ситуации, които няма как да избегнете, ако започнете да обмисляте различни размери. Често пъти играчите 

решават да залагат само 2/3 от пота или да чекват, когато залог с 1/3 от пота щеше да е по-добър и в двете ситуации. 

Това умение не е лесно за усъвършенстване, но онези, които желаят да вдигнат играта си до следващото ниво, трябва 

сериозно да обмислят подобряване на уменията си в оразмеряването на залога в ситуации, като тази. 

ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ЗАЛОГА:  ПРИМЕР №4  

Действие: Ние отваряме от кътофа с K♠Q♥ и бутонът колва. Той също така колва нашия залог на флопа J♥T♠5♦ и прави 

същото на търна, който е 6♠. Ако ривърът е 9♦, с какъв размер трябва да заложим? 

Обяснение: Опонентът ни, вероятно, има 16 комбинации KQ в диапазона си преди ефектите на премахване и 9 – след 

прилагането им. Въпреки, че на ривъра имаме нътс, овърбетът, вероятно, няма да бъде ефективна стратегия, защото, 

ако го направим, голяма част от неговия диапазон за кол също ще бъдат нътс и потът ще бъде сплитнат. 

Но не само ефектът на премахване ще е нещо, което ни подтиква да правим по-малък залог на ривъра. Ако заложим 

твърде много, ще трябва да накараме опонента да колва с малко ръце, които не са нътс. 

Понякога, ако си представим един екстремален пример, това може да помогне да визуализираме дадена концепция. 

Да предположим, че сме много дълбоки и на ривъра правим овърбет със залог, размерът на който 50 пъти размера 

на пота. Залогът ни е толкова голям, че опонентът ще фолдне всяка ръка с изключение на нътс без да се страхува, че 

ние ще блъфираме печелившо. (Един пример, където на борда има 3 карти за флъш и ние държим асото). В резултат, 

той ще колва само с нътс и ние никога няма да печелим повече от това, което е вече в пота. Така, в някои ситуации е 

възможно да залагаме толкова много, че това, в същност, ни пречи да вземем стойност, тъй като нещата приключват 

със сплит.  

Подобни ситуации се срещат по-рядко, отколкото другите, обсъдени по-рано. Но този случай показва, защо 

оразмеряването на залога може да бъде толкова сложно. Лесно е да игнорираме ефектите на премахване и сплита, 

когато говорим абстрактни неща, но в действителност те често са релевантни. Отчитането на тези ефекти и по-малък 

залог или малко по-голям ще повишат нашата bottom линия.  
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ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ЗАЛОГА: ПРИМЕР №5  

Действие: Ние отваряме от бутона с A♠J♠ и колваме 3-бета от големия блинд. Флопът е J♦7♦4♥ и опонентът ни залага. 

Ако ние рейзваме, колко голям трябва да бъде нашия рейз и какви типове ръце от неговия диапазон трябва да бъдат 

близки до индиферентност да колват? 

Обяснение: A♠J♠ е приемлива ръка за рейз, защото тя е уязвима и може да бъде победена от толкова много ръце от 

диапазона на опонента. Почти всичките блъфове от диапазона му за залог имат овъркарти, като K♣Q♥, чифт с пет аута, 

като 5♠4♠, или гътшот, като 8♣6♣. Рейзът принуждава опонента или да колва с тези ръце и да слага повече пари в пота 

когато е назад, или да фолдва без да реализира очаквания си дял. 

Вижте, потът вече е голям (3-бетнат пот), което е ОК за рейз с капнат диапазон, тъй като опонентът ни, така или иначе, 

не може да прави големи залози спрямо размера на пота. Затова, вероятно, ще е най-добре да рейзнем със силна, но 

уязвима ръка, като AJ и може би KJ, но да слоуплейнем по-силните ни ръце, като 7♥7♠ и А♦А♣. 

Грешка, която играчите често правят в тази ситуация, е, че те прекаляват с размера на рейза си, докато близък до 

минималното рейз е най-добър. Покера е игра с много улици и няма да е страшно, ако нашият рейз не прави 

незабавен профит на флопа. Малки рейзове принуждават опонента да колва с по-широк диапазон и да играе на търна 

извън позиция, докато големи рейзове му позволяват по-лесно да пушне или да фолдне.  

В този спот мнозина играчи редовно ще правят големи рейзове на флопа в опит да откажат опонента да има шансове 

за кол с неговите флъш дроус или отворени стрейт дроус, но това не е ефективна стратегия. Дроус с осем или повече 

аута са силни ръце на флопа и обикновено ще правят рентабилни колове или пушове в 3-бетнати потове, тъй като 

пота вече е голям, а те имат голям очакван дял. Вместо това ние трябва да се фокусираме върху малък рейз, за да 

вкараме опонента в трудна ситуация, когато държи гътшот или чифт, по-слаб от AJ, а тези ръце ще представляват 

голяма част от неговия диапазон за залагане.  

Накрая, не забравяйте, при рейз няма никаква необходимост да правим опонента незаинтересован да колва с много 

ръце, за да бъде това най-доброто отиграване. Дори ако той може да колва печелившо нашия рейз с множество 

чифтове и гътшоти, неговата очаквана стойност ще бъде по-ниска, отколкото би била, ако просто колнахме неговия 

залог.45 Нещо повече, дори ако той често колва (на флопа) с множество спекулативни ръце и нашият блъф рядко ще 

успява, това ще доведе до слаб диапазон на търна и той ще трябва често да фолдва при наш залог на търна. Това 

означава, че блъф-рейзът ще бъде най-печелившо отиграване с ръце, които са в състояние ефективно да залагат на 

търна.  

ОБОБЩЕНИЕ  

Оразмеряването на залога е най-трудният аспект от no limit Hold’em и играчите могат да го направят както сложно и 

трудно, така и желано. Обикновено, доближаването до коректното оразмеряване е достатъчно, за да даде на един 

играч значително преимущество в играта. 

 Ние никога няма да можем да играем перфектно, но е важно да не се ограничаваме с използването на само един 

размер на залога в дадена ситуация – а това го правят огромно мнозинство играчи. Играч, който използва няколко 

размера на залога, ще има съществено предимство спрямо някой, който не го прави, и е важно да осъзнаем, кога има 

смисъл да овърбетваме, а кога – да правим малки залози, а освен това и да ги прилагаме. Точно сега играчите 

                                                                 
45 Това за първи път беше обяснено в No limit Hold’em Theory and Practice от Дейвид Склански и Ед Милър. 
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овърбетват съвсем не толкова често, колкото би трябвало да бъде, и знанието, как да овърбетваме правилно би 

трябвало да ни даде значително предимство над опоненти, които нямат това умение. 

Въпреки, че ние никога няма да можем перфектно да балансираме няколко диапазона, но все пак можем да 

постигнем разумно балансиране с практика и опонентите няма да ни експлоатират ефективно, дори ако сме 

небалансирани. Обикновено е достатъчно просто да знаем, какви размери на залога имат смисъл в специфична 

ситуация, и да залагаме съобразно дадената ръка и тенденциите на опонента. 

Ето и най-важните моменти: 

1. Не е възможно да се намери решение за перфектно оразмеряване на залога на флопа или търна, но чрез 
търсене на противоречия в мисловния ни процес можем да проверим, дали нашият размер на залога поне 
има смисъл по отношение на цялата теория, която знаем 

2. Ако опонентът се защитава достатъчно агресивно, за да ни попречи да залагаме с всеки две карти, 
обикновено е възможно да разберем, доколко агресивно ще е нужно той да рейзва малките ни залози, за да 
запази нашата незаинтересованост към овърбета или по-малък залог с нътс. 

3. Не можем да правим големи залози с неразумно висока честота, когато опонентът покаже слабост, чеквайки 
отзад. Ако го правим неразумно често, то ще започне да чеква отзад на флопа с много силни ръце. 

4. Много по-малък залог извън позиция не е много по-различен от чека. Тъй като повечето ръце за стойностен 
залог от нашия диапазон, с които залагаме малко, ще бъдат слаби, при рейз на опонента ние редовно ще се 
оказваме с блъф-кетчър. 

5. Ако опонентът не смята да има диапазон за рейз на разумно оразмерени залози, ние би трябвало да 
помислим за овърбета с някои от най-силните ръце и блъфове. 

6. В нашия диапазон обикновено трябва да има някои много силни ръце, дори когато залагаме малко, в 
противен случай опонентът ще започне да рейзва безразборно, знаейки, че не може да бъде победен. 

7. Когато нашата ръка тип нътс блокира много ръце от диапазона на опонента за кол, ние ще залагаме по-малко, 
отколкото бихме залагали, ако това не беше така. 

8. Понякога нътс могат да представляват толкова голяма част от диапазона на опонента, че овърбетовете няма 
да бъдат толкова печеливши, колкото по-малките залози, защото по този начин запазваме диапазона му 
широк. 

9. Покер е игра на няколко улици и често ще е най-добре да рейзваме преди ривъра, дори ако опонентът рядко 
фолдва. Когато това се случи, той ще колва с широк диапазон, който включва множество спекулативни ръце, 
и повечето от тези ръце ще фолдват, когато заложим на следващата улица. 

10. Капнат диапазон не е проблем, когато оставащите стакове са с малка дълбочина. Най-добро отиграване често 
ще е рейз с диапазон от силни, но уязвими ръце и блъфове. 

ЧАСТ XV: ПРИЛАГАНЕ НА ТЕОРИЯ ПРИ АНАЛИЗ НА РЪЦЕ 

ВЪВЕДЕНИЕ  

В много книги за покер, където авторът анализира една ръка, той, обикновено, обсъжда как би я изиграл той срещу 

специфичен тип опонент и рядко взима повече от 3 – 4 решения. Тези решения обикновено се базират върху 

експлоатация, а не върху теоретичната игра и за това те често стават неактуални, тъй като продължават да се нагаждат 

към дадена ситуация. Ето защо, когато играчите поглеждат към съвета, даден в такава книга, го намират за слаб, тъй 

като те постоянно се подобряват, а съветът може би е бил добър експлоатативен съвет в онзи момент, когато книгата 

е била написана.46 

В следващия раздел „Част 16: Примерни ръце“ вместо да изследваме специфичната ръка ние ще се опитаме да 

разберем, как всеки играч би трябвало да играе всяка ръка от неговия диапазон. Разбира се, няма начин наистина да 

                                                                 
46 Това не се отнася за книги, които обсъждат общата теория за експлоатация на опоненти, както са склонни да 

правят 2+2. 
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решим една ръка и по време на анализа ще трябва да правим определени опростявания. Сама по себе си, целта на 

този и следващия раздел е да покажем, как да прилагаме концепциите, честотите и съотношенията, дискутирани по-

рано, за да направим приемливо балансирани диапазони, които ще ни позволят да побеждаваме повечето опоненти. 

Несъмнено, в този раздел ще има малки грешки, защото трябва да взимам хиляди решения и често очакваната 

стойност и на двете линии е много близка. Нещо повече, често се намират страхотни играчи, категорично несъгласни 

с изиграването на една ръка в относително често срещани спотове, но те рядко мислят, какво да правят с целия си 

диапазон в няколко ситуации. Ние вече би трябвало да осъзнаваме проблемите, възникващи при анализиране на 

ръце по този начин. Важно е да сме убедени, че анализът, който правим, не е сгрешен и е по-близък до теоретично 

оптималния, отколкото в същност е. Ето и няколко най-важни момента: 

1. Очакван дял не може да се конвертира в очаквана стойност, когато все още се очакват допълнителни карти. 
2. Ние не можем да намерим точно решение, колко широко да се защитаваме, когато се изправим пред залог, 

дори ако опонентът няма да може да залага печелившо с всеки две карти. На флопа и търна ще трябва да се 
защитаваме по-широко, ако просто колваме вместо да рейзнем, защото опонентът получава възможност да 
види допълнителна карта, но е невъзможно да разберем, колко точно широко. 

3. Оптимална игра изисква да се използват безброй размери на залога и всеки диапазон трябва да бъде 
балансиран. Полезно е да разбираме, кога да използваме различни размери на залога, но когато се опитваме 
да балансираме няколко диапазона наведнъж, анализираните ръце се превръщат в невероятна бъркотия. 
Фактически, теоретически оптимално решение на една конкретна ръка е толкова дълго и сложно, че става 
практически безполезно за повечето играчи. 

4. При анализа на една ситуация и взимане на решение винаги ще бъдем ограничени по време. Това е вярно и 
когато сме изправени пред залог на опонента и имаме 30 секунди за действие, и когато работим върху 
анализа извън масите, използвайки софтуер. 
 

Казано по друг начин, почти винаги ще има нужда да направим тук-там леки корекции на диапазона, за да го 

направим по-добър, но в по-голямата част, когато изглежда, че нито един играч няма намерение да променя 

стратегията си, ще бъдем доста близко (до оптималното). Нашата цел е да имаме идея, дали нашия диапазон се 

представя доста добре на най-различни текстури – не целим да прекарваме часове в изучаване на една или две 

текстури и да постигнем изключителни резултати в тази дейност. 

Поради тези и някои други причини, при анализа на ръцете ще използвам местоимение „Аз“, за да акцентирам, че 

това са моите размишления за най-добрия начин за изиграване на ръката. Не очаквам да играя перфектно и без 

грешки, нито пък очаквам това и от вас. 

ПРЕД ЗАЛОГ В ПОЗИЦИЯ  –  ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ  

Най-лесният начин да започнем анализа е да видим реакцията на играч в позиция, изправен пред залог на флопа, 

търна и ривъра. Това ще ни помогне да определим, как да играем с диапазон извън позиция, защото можем да 

определим, колко силни трябва да бъдат ръцете ни, за да залагаме уверено за стойност на една, две или три улици. 

Вече обсъдихме съотношенията и честотите, необходими за постигането на това. Като цяло, ще е добра идея да 

започнем, предполагайки, че играчът извън позиция ще залага около 75% от пота, ако залага, а играчът в позиция ще 

се опитва да се защитава най-малко в 60% от времето. По-напреднали играчи трябва да опитат да се защитават малко 

повече, но това е добра отправна точка и ще я използваме в следващите примери. 

Когато се защитавате, обърнете внимание върху качествата на текстурите. Ако бордът е мокър и са възможни много 

дроус, като в случая тук – Т♥9♥5♣, тогава трябва да рейзваме агресивно и вероятно на тези бордове няма да колваме 
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с множество слаби ръце. Вероятно тук ще рейзваме търна, само ако се подобрим, защото всичките ни силни ръце 

бяха рейзнати на флопа.  

И обратно, ако бордът е сух, като в случая тук 7♣3♠2♦, тогава ще се защитаваме почти изцяло чрез кол и ще колваме 

с много слаби ръце. Обаче, диапазонът ни на търна ще има множество силни ръце. А ако търн-картата вкарва някакви 

флъш дроус или много стрейт дроус в диапазона на опонента, тогава ние ще имаме и диапазон за рейз. 

Накрая, не забравяйте – покер е игра на няколко улици. Ако ние рядко фолдваме срещу залог на флопа на специфична 

текстура, когато сме в позиция, тогава, вероятно, ще е добре да фолдваме малко повече при залог на търна. Ефективно, 

опонентът трябва да плаща повече за възможността да блъфира на търна, тъй като неговия блъф на флопа вероятно 

не е успял. За това не се страхувайте да колвате повече на по-ранни улици и по-малко – на по-късни, когато това се 

изисква от ситуацията. 

ЗАЛОГ ИЗВЪН ПОЗИЦИЯ –  ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ  

След като имаме усет за това, как очакваме да реагира играчът в позиция, когато е изправен пред залог, време е да 

конструираме диапазон за игра извън позиция. Отново, всичките съотношения и честоти вече са ни известни и би 

трябвало да се чувстваме комфортно, правейки разумно балансирани диапазони за залог, чек-рейз и чек-кол. 

Ключът към създаването на силни диапазони за различни действия извън позиция е да не забравяме, че агресивното 

залагане няма да бъде ефективно, ако имаме проблеми със защитата на нашите чекове. Провалът в агресивната 

защита на нашите колове подтиква опонента да залага често след нашия чек (особено, когато даването на безплатните 

карти на нашия диапазон за чек-фолд е рисковано), а това ни кара да чек-рейзваме, вместо да залагаме със силните 

ни ръце. Най-добре ще е да миксираме залог, чек-рейз и чек-кол при условие, че не сме колнали от блайндовете (в 

този случай диапазонът ни е слаб и донк-бетът ще бъде неефективен). 

Тъй като все още очакваме две допълнителни карти, търнът и ривърът ще определят, кои от стойностните ни ръце, с 

които заложихме на флопа, ще са достатъчно силни, за да продължим да залагаме с тях. Това изисква от нас да мислим 

бързо на по-късните улици, но това, вероятно, няма да е проблем. Същите карти, които правят някои от стойностните 

ни ръце по-слаби (например, завършване на флъш дроу), ще подобрят и някои от нашите дроус и блъфове. Макар че 

не можем да намерим перфектна стратегия за залагане на флопа – все още има допълнителни карти, нашият диапазон 

трябва да бъде приемливо балансиран на бъдещите улици, ако залагаме с правилен тип ръце. 

ОБОБЩЕНИЕ  

При анализа на игра на търна и ривъра в „Част 16: Примерни ръце“ ние винаги ще приемаме, че играчът извън позиция 

залага на предната улица 75% от пота, а играчът в позиция – колва. Това са много често срещани ситуации и вероятно 

са най-полезни за прилагането на теория. 

След като сме уверени в тези ситуации ще е добра идея да се упражните в други ситуации. Използва се същата 

методология, само не забравяйте, че честотите и размерите на залога ще се променят. Например, напредналите 

играчи трябва да свършат необходимата работа, за да се чувстват уверено, играейки в 3-бетнати потове от бутона 

срещу блинд, защото такава ситуация се случва доста често и заложените пари са много. 

Те трябва и да знаят, как да реагират срещу залог на търна, след като чек-колнат флопа, защото и това е често срещано 

явление. 

Накрая, заслужава си да се спомене отново, колко сложно би могло да бъде действителното решение на ръце. 

Предположението, че всички залози са 0,75 от пота, прави анализа на ръце много по-управляем. Но това не е нещо, 
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което непременно трябва да прави един оптимален играч. В допълнение, времето ни винаги е ограничено и ще е по-

ефективно да анализираме повече текстури, отколкото да прецизираме няколко. Особено е важно да не забравяме 

следните моменти: 

1. Не е възможно да се намери решение на една ръка. Дори ако бихме могли да го направим, то вероятно щеше 
да бъде невероятно дълго и трудно за разбиране. 

2. Ако допуснем, че играчите използват само един специфичен размер на залога, анализът на ръцете ще бъде 
по-управляем. 

3. Покера е игра на няколко улици и не трябва да забравяме, че е приемливо да се колва повече на по-ранните 
улици и да се фолдва на по-късните улици – ако ситуацията е такава. 

4. Няма да е ефективно да залагаме със силни ръце извън позиция, ако не можем да защитим нашия диапазон 
за чек. Това е вярно, особено ако за нашия опонент е рисковано да дава безплатни карти на нашия диапазон 
за чек-фолд. 

ЧАСТ XVI: ПРИМЕРНИ РЪЦЕ 

ВЪВЕДЕНИЕ  

В следващия анализ на ръце ще подхождаме от перспективата на играча в позиция, изправен пред залог на флопа с 

размер 75% от пота. Това ще е добра отправна точка при анализ на една ръка, защото от тук разбираме, че трябва да 

защитаваме около 60% от нашия диапазон, за да попречим на опонента да прави незабавен профит, залагайки с всеки 

две карти. 

Същия процес се случва и на търна и ривъра, като отново ще приемем, че опонентът залага 75% от пота след като е 

заложил на предишната улица. Това отново изисква да защитаваме 60% от нашия диапазон. Разбира се, той няма 

винаги да залага на търна и ривъра. И когато опонентът пропусне да заложи, ние, от своя страна, трябва да обмислим, 

дали да заложим или да чекнем, но няма да е реалистично да взимаме под внимание всяко възможно действие на 

опонента. 

Вече видяхме, как трябва да реагира играч в позиция, изправен пред залог и на трите улици, и сега сме готови да 

започнем конструирането на диапазони за игра на флопа извън позиция. Тези диапазони се създават по такъв начин, 

сякаш не знаем, каква ще бъде търн- или ривър-карта, но след изработване на диапазон в позиция ще имаме ясна 

представа, кои ръце работят добре като стойностни залози. Това са и най-трудните диапазони, защото наведнъж 

трябва да балансираме няколко диапазона, а в тях има много комбинации ръце. 

След това ще анализираме игра на търна и ривъра извън позиция, приемайки, че на предната улица имаше залог с 

размер 75% от пота. Отново напомням, че не можем да отчетем всичките възможни действия на по-ранните улици. 

След като играчът извън позиция заложи и играчът в позиция колне, диапазоните стават най-широки и по-важни и 

ние ще се фокусираме именно върху тях. 

За подобряване на пост-флоп играта си и игра в други ситуации можем да използваме същата методология, 

предложена в този раздел. Например, средно напреднали играчи, които се стремят да станат експерти, трябва да се 

фокусират върху това, как да играят на търна и ривъра след чек-кол на флопа. По същия начин, те трябва да си поставят 

за цел да подобрят играта си в 3-бетнати потове, защото там са парите и такива ситуации се случват често при игра от 

бутона срещу блинд, особено, ако опонентите са силни. 

Накрая, не забравяйте, че тези диапазони са приблизителни и подобен анализ на ръце е един вид упражнение, 

целящо да подобрите играта си по един практичен начин. Не си пилейте недопустимо много време в опити перфектно 

да балансирате всичко наведнъж. Не приемайте тези диапазони за оптимални. Но ще видите, колко е трудно да 

намериш баланс в определени ситуации и колко е лесно един опитен играч да започне да ви експлоатира. 
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Подобрявайки играта си в тези аспекти, вие ще се предпазите от загуби от напреднали играчи, както и ще се научите 

да експлоатирате онези опоненти, които не знаят, как се балансира един диапазон в трудна ситуация. 

В последващия анализ на места има доста грешки и аз понякога се 
опитвам да ги коригирам. Но, вероятно, няма да успея да го направя 
навсякъде. Още в първата ръка има грешка – сбъркан брой комбинации 
(подчертано и е в червено). 

ПРИМЕРИ НА РЪЦЕ  

РЪКА №1: UTG VS CO  

Първо да погледнем към диапазона на колващия играч от кътофа. 

Диапазон за колд-кол на ОР UTG от кътофа: QQ – 44, AKo – AQo, AQs – ATs, KQs – KJs, QJs, JTs, T9s, 98s, 87s, 76s, 65s 

Flop: A♦7♠5♦ 

Действия Комбинации Изчисления Брой 

Диапазон за колд-кол CO vs UTG: QQ – 44, AKo – AQo, AQs – ATs, KQs – KJs, QJs, JTs, T9s, 98s, 87s, 76s, 65s 126 

Общ брой комбота   108 

Необходим брой комбота за защита  108*0,60 65 

Рейзове за стойност 77(3), 55(3), 9♦8♦  7 

Рейзове за блъф 98s(3), 65s(3), 9♦9x(3), 8♦8x(3)  12 

Диапазон за кол AK(9), AQ(12), AJs(3), ATs(3), QQ – JJ(12), T♦Tx(3), 

87s(3), 76s(3), K♦Q♦, K♦J♦, Q♦J♦, J♦T♦, T♦9♦ 

 
53 

Общ брой защитавани комбота  7 + 12 + 53 72 

% защитавани комбота  72/108 67% 

Съотношение блъф/стойност  12:7 1,7:1 

 

Колд кол СО vs UTG:                  Диапазон на флопа:                     Диапазон за кол на флопа: 

       

                    

Анализ:  
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Диапазонът ни е силен и е лесен за добра защита на над 60% от нашите ръце. Аз реших да рейзвам с всички сетове, 

тъй като диапазонът ни за кол вече включва АК (затруднявайки опонента да овърбетва на търна), но може да и да се 

колне с някои сетове с намерението да рейзнем на търна, който не е каро. 

Покет деветките и покет осмиците с една карта каро се представят доста добре като блъф-рейзове. Понякога можем 

да извадим късмет и да ударим сет на търна или ривъра, а и те могат да послужат за втори барел, ако ударят на търна 

стрейт дроу. Ако чекнем бихайнд на търна, който е каро, можем да ударим на ривъра флъш и да победим опонента, 

когато той държи ръка от типа АК, но няма каро. 

Най-слабата ръка от нашия диапазон е покет десетки – това изглежда разумно. Не може да се каже, дали кол с десетки 

без каро ще е рентабилен, и, тъй като ние вече защитаваме 66% от диапазона си, възможно те трябва да бъдат 

фолднати, но можем и да рейзнем за блъф с една или две комбинации. Като цяло, това изглежда като солидна 

стратегия за защита. 

Диапазон след флат-кол на флопа в позиция:  

Търн: А♦7♠5♦К♠ 

Действия Комбинации Изчисления Брой комбота 

Диапазон след флат-кол на флопа: AK(9), AQ(12), AJs(3), ATs(3), QQ – JJ(12), T♦Tx(3), 87s(3), 76s(3), 

K♦Q♦, K♦J♦, Q♦J♦, J♦T♦, T♦9♦ 
53 

Общ брой комбота - (3) АК  50 

Необходим брой комбота за защита  50*0,60 30 

Рейзове за стойност   0 

Рейзове за блъф   0 

Диапазон за кол AK(6), AQ(12), AJs(3), ATs(3), K♦Q♦, K♦J♦, Q♦J♦, 

J♦T♦, T♦9♦ 

 
29 

% защитавани комбота  29/50 58% 

Анализ: 

Трудно е да се каже, дали на търна трябва да рейзваме с някои комбинации от АК. От една страна, едва ли опонентът 

ни ще сложи всичко на масата с нещо по-слабо, защото рейзът прави диапазона му много силен. Все пак, от друга 

страна, ние позволяваме на опонента да продължава да дроува с всичките му флъш-дроус. Така, рейзът с няколко 

комбинации АК може да бъде най-добро отиграване, но в повечето случаи аз предпочитам да колна. 

Обърнете внимание, ние колваме с 24 готови ръце и 5 комбинации за флъш-дроу. Това ни позволява да блъфираме 

на ривъра с повече, ако не и с всичките ни пропуснали дроус, в балансиран диапазон, когато опонентът ни чекне. 

Освен това, защитихме само 29 комбинации вместо 30, но това е достатъчно близко.  

Диапазон за флат-кол в позиция на флоп и търн: 

Ривър: А♦7♠5♦К♠К♣ 

Действия Комбинации Изчисления Брой комбота 

Диапазон след флат-кол на флопа и търна: AK(6), AQ(12), AJs(3), ATs(3), K♦Q♦, K♦J♦, Q♦J♦, J♦T♦, T♦9♦ 29 

Общ брой комбота - (2) АК  27 

Необходим брой комбота за защита  27*0,60 16 

Рейзове за стойност АК(4)  4 

Рейзове за блъф AQ(2)  2 

Диапазон за кол AQ(8), K♦Q♦, K♦J♦  10 

% защитавани комбота  16/27 59% 

Анализ: 
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На този борд ще рейзваме за стойност с АК и ще го балансираме с две комбинации за блъф. Ще колваме с маргинални 

ръце, които не са малко на брой, за да попречим на опонента да блъфира твърде много. Ситуацията наистина е доста 

интересна – в диапазона ни на ривъра има много комбинации AQ, така че има смисъл понякога да рейзваме на блъф, 

понякога да колваме и да фолдваме, когато ситуацията е друга. Това означава, че очакваната стойност от рейза, кола 

и фолда на ръката трябва да бъде 0. 

На практика, трябва да внимаваме при блъф-рейз на този ривър. Ако стойностния диапазон на опонента е толкова 

поляризиран, че почти всичките му стойностни залози са АК, тогава трябва да забравим за какъвто и да е блъф на този 

ривър. Това е ужасен спот, където диапазонът на опонента е толкова поляризиран – повечето от неговите залози за 

стойност са нътс, че не трябва да блъф-рейзваме с всяка ръка – опонентът ще колва нашия пуш само с АК. 

А сега да погледнем към играта на отварящия рейзър: 

Диапазон за отварящ рейз от UTG: AA-33, AKo-AJo, KQo, AKs-ATs, KQs-KTs, QJs-QTs, JTs-J9s, T9s, 98s, 87s, 76s, 65s 

Flop: A♦7♠5♦ 

Действия Комбинации Изчисления Брой 

Диапазон отварящ рейз от UTG: AA-33, AKo-AJo, KQo, AKs-ATs, KQs-KTs, QJs-QTs, JTs-J9s, T9s, 98s, 87s, 
76s, 65s 

184 

Общ брой комбота След ефектите на премахване  159 

Диапазон за залог за стойност: 77(3), АК(12)  15 

Диапазон за залог с дроус: 9♦8♦, T♦9♦, J♦9♦, J♦T♦, Q♦T♦, Q♦J♦  6 

Диапазон за блъф: KQ(7), 98s(3), 65s(3), 76s(2), 88(6), 66(6), K♠J♠, K♠T♠, 

Q♠J♠, Q♠T♠, J♠T♠, J♠9♠, T♠9♠, 4♦4x(3) 

 
37 

Общ брой комбота:  15 + 6 + 37 58 

% Flop Cbet  58/159 36,5% 

Общ брой комбота за чек:  159 – 58 101 

Диапазон за чек-рейз: 55(3), 87s(3), 76s(3)  9 

Диапазон за чек-кол: АА(3), AQ(12), AJ(12), ATs(3), KK-QQ(12), J♦Jx(3), 

K♦Q♦, K♦J♦, K♦T♦ 

 
48 

Процент защитавани чекове:  (48+9)/101 57% 

minEV на въздуха на опонента на флопа 0,635*(0,43*8 – 0,57*6) = 0,01bb; 
0,635=1-0,365; 8 – pot size; 1-0,57=0,43 – fold;  

 

Анализ: 
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Диапазонът на опонента на този флоп е много силен и той има предимството на позицията. Затова честотата на 

продължаващия ни залог трябва да бъде доста ниска. Тази честота запазва диапазона ни за чек силен, но все още ни 

позволява да залагаме за стойност с АК. 

На този флоп позицията не е толкова ценна и ще е лесно да чек-колваме агресивно на флопа и да запазваме 

очакваната стойност на въздуха на опонента ниска до момента, в който няма да прави незабавен профит чрез залог. 

Чек-кол с топ сет усилва диапазона ни за чек, защото иначе, ако залагаме или чек-рейзваме – убиваме екшъна, тъй 

като ръката ни премахва 2/3 от асата в тестето. 

А чек-рейз със сет петици ще попречи на опонента да залага твърде безразсъдно (на флопа), но това не е текстура, на 

която той ще се страхува да дава безплатни карти. Ръцете ни 87s и 76s, които използваме за чек-рейз, включват флъш-

дроус, което ни позволява да включим 1-2 комбинации от тях в диапазона за блъф-рейз. Възможно, ще е твърде много 

да чек-рейзваме с всичките комбинации от 9♦9х и те не са поставени в нито един диапазон, но няма да е грешно, ако 

блъфираме с една или две от тях. 

Диапазон извън позиция след залог на флопа: 58 комбота. 

Търн: A♦7♠5♦K♠ 

Действия Комбинации Изчисления Брой 

Диапазон след залог на флопа: 77(3), АК(12), 9♦8♦, T♦9♦, J♦9♦, J♦T♦, Q♦T♦, Q♦J♦, KQ(7), 98s(3), 

65s(3), 76s(2), 88(6), 66(6), K♠J♠, K♠T♠, Q♠J♠, Q♠T♠, J♠T♠, J♠9♠, T♠9♠, 

4♦4x(3) 

58 

Общ брой комбота След ефектите на премахване – (3)AK, - K♠J♠, -K♠T♠, 

-(3)KQ 
58 – 8 50 

Диапазон за залог за стойност: 77(1), АК(9)  10 

Диапазон за блъф: T♦9♦, J♦9♦, J♦T♦, Q♦T♦, Q♦J♦ Q♠J♠, Q♠T♠, J♠T♠, 

J♠9♠, T♠9♠, 98s(4) 

 
14 

Общ брой комбота :  15 + 6 + 37 14 

% Turn Cbet  24/50 48% 

Общ брой комбота за чек:  50 – 24 26 

Диапазон за чек-рейз: 77(2), KQ(2)  4 

Диапазон за чек-кол: KQ(3)  3 

Процент защитавани чекове:  (4+3)/26 27% 

Анализ: 

Бордът донася още един флъш дроу, което ни улеснява да направим втори барел с много дроус. И все пак, това е поп 

– а това намалява броя стойностни ръце в нашия диапазон, блокирайки много комбинации АК. В резултат на това на 

търна залагаме в по-малко от 50% от случаите. 

И, тъй като не залагаме на търна толкова агресивно, това ни помага да конструираме диапазон за чек-рейз и чек-кол. 

Сетове седмици лесно могат да бъдат чек-рейзнати, а KQ – или чек-колнати, или чек-рейзнати за блъф, или дори чек-

фолднати. Технически ние трябва да балансираме диапазона си за чек-кол, а не само да чек-колваме с KQ. Но ако 

опонентът заложи на търна, чек-колване с няколко ръце често ще бъде брейк-ивън или леко печелившо. 

Диапазон извън позиция след залог на флопа и търна: 24 

Ривър: А♦7♠5♦К♠К♣ 
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Действия Комбинации Изчисления Брой 

Диапазон след залог на флопа и търна: 77(1), АК(9), T♦9♦, J♦9♦, J♦T♦, Q♦T♦, Q♦J♦, 98s(4), Q♠J♠, Q♠T♠, J♠T♠, 

J♠9♠, T♠9♠ 
24 

Общ брой комбота След ефектите на премахване – (3)AK 24 – 3 21 

Диапазон за залог за стойност: 77(1), АК(6)  7 

Диапазон за блъф: 98s(3)  3 

Общ брой комбота :  7 + 3 10 

% River Cbet  10/21 47,6% 

Общ брой комбота за чек:  21 – 10 9 

Диапазон за чек-рейз:   0 

Диапазон за чек-кол:   0 

Процент защитавани чекове:   0% 

Анализ: 

Тази ривър карта блокира почти 1/3 от стойностните ръце от нашия диапазон за залог и пропуска всичките ни дроус. 

С други думи, просто не сме имали късмет с тази карта на ривъра и няма да е изненада, че не можем да залагаме на 

ривъра особено агресивно. А ако залагаме с размер, по-малък от размера на пота на ривъра, тогава можем да 

направим около 3 блъфа за нашите 7 стойностни залога. В резултат, ще залагаме с честота, по-малка от 50%. 

Въпреки, че е изкушаващо да помислим, че можем да се опитаме да защитаваме диапазона си за чек поради не до 

там агресивно залагане на ривъра, диапазонът на опонента включва много блъф-кетчъри, докато нашият диапазон е 

поляризиран. По същия начин, диапазонът ни за чек почти не съдържа блъф-кетчъри, а опонентът ще залага ривъра 

предимно с балансиран диапазон – по този начин той ще печели пота с пропусналите си блъфове. Чек-рейзът няма 

да бъде ефективен, защото опонентът често ще чеква бихайнд и ще печели на шоудауна с неговите AQ и AJ. 

РЪКА № 2: UTG VS BU  

Първо да погледнем към колващия от бутона. 

Диапазон за колд-кол от BU срещу отварящ рейз от UTG: QQ-33, AKo-AQo, AQs-ATs, KQs-KTs, QJs-QTs, JTs-J9s, T9s, 98s, 

87s, 76s, 54s 

Flop: 8♣4♥2♠ 

Действия Комбинации Изчисления Брой 

Диапазон за колд-кол от BU vs OR UTG: QQ-33, AKo-AQo, AQs-ATs, KQs-KTs, QJs-QTs, JTs-J9s, T9s, 98s, 87s, 

76s, 54s 148 

Общ брой комбота: След ефектите на премахване  139 

Необходим брой защитавани комбота:  139*0,60 83 

Диапазон за рейзове за стойност:   0 

Блъф рейзове:   0 

Диапазон за кол: 88(3), 44(3), QQ-99(24), 77(6), 98s(3), 87s(3), 76s(4), 65s(4), 
54s(3), AKo(12), AQs(3), AJs(3), KQs(3), ATs(3), KJs(3), 
KTs(3),T9s(3) 

86 

Общ брой защитавани комбота:   86 



Част XVI: Примерни ръце   
Примери на ръце 

 

приложения на No limit Hold’em 

Приложения на No limit Hold’em 192 

  

Диапазон за кол Диапазон на флопа Диапазон за кол на флопа 

Анализ: 

Въпреки, че на пръв поглед тази текстура изглежда зле за нашия диапазон, ние все още имаме 48% (по точно 49,79%) 

очакван дял срещу отварящ рейз от UTG и шест комбинации за сет. Рейз на този флоп ще затрудни опонента да залага 

с ръце, като деветки или десетки за една улица стойност, но аз предпочитам вместо това да колна с осмиците и 

четворките, защото сме в позиция и можем спокойно да рейзнем на всяка търн-карта – тук даването на безплатна 

карта не е рисковано. 

Ръце, като АК и AQ лесно могат да бъдат чекнати даун и да спечелят на шоудаун след кол на залога на флопа, а освен 

това те могат и да се подобрят. Трудно е да се каже, дали кол със седмици ще е рентабилен тук, или тази ръка е по-

добра от AQ. Аз мисля, че и двете са почти брейк-ивън и няма да има проблем, ако колнем с няколко комбинации от 

AQo, освен ако не реша просто да колна със седмиците. 

Диапазон в позиция след флат-кол на флопа: 86  

Търн: 8♣4♥2♠2♦ 

Действия Комбинации Изчисления Брой 

Диапазон след флат-кол на флопа: 88(3), 44(3), QQ-99(24), 77(6), 98s(3), 87s(3), 76s(4), 65s(4), 
54s(3), AKo(12), AQs(3), AJs(3), KQs(3), ATs(3), KJs(3), 
KTs(3),T9s(3) 

86 

Общ брой комбота: След ефектите на премахване  86 

Необходим брой защитавани комбота:  86*0,60 52 

Диапазон за рейзове за стойност:   0 

Блъф рейзове:   0 

Диапазон за кол: 88(3), 44(3), QQ-99(24), 98s(3), 87s(3), AKo(12), 77(6) 54 

Общ брой защитавани комбота:   54 

Анализ: 

Тази търн карта е „трики“, тъй като тя не вкарва допълнителни силни ръце в нашия диапазон. Обаче, тя ни позволява 

да продължим да слоуплейваме флопнатите ни сетове, които се превърнаха във фулхаус, и рейзът с няколко от тези 

ръце ще направи по-трудно нашият опонент да залага само за две улици стойност. И това е причината да мисля, че 

ще бъде превъзходно да колнем и да подтикнем опонента да продължи да блъфира. 
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Освен това, в нашия диапазон почти няма дроус, защото бордът е много сух. Това означава, че ще е необходимо да 

блъфираме с някои комбинации от АК в случай, че опонентът чекне към нас на ривъра, въпреки факта, че тези ръце 

имат шоудаун стойност. Другата опция на търна е да колнем със 76s, защото това е гътшот, но аз бих предпочел да 

колна с чифт седмици, защото той има по-голяма шоудаун стойност и бордът вече е пеърнат (т.е. има чифт на борда). 

Диапазон в позиция след флат-кол на флопа и търна: 54 комбинации 

Ривър: 8♣4♥2♠2♦Т♣ 

Действия Комбинации Изчисления Брой 

Диапазон след флат-кол на флопа и 
търна: 

88(3), 44(3), QQ-99(24), 98s(3), 87s(3), AKo(12), 77(6) 
54 

Общ брой комбота: След ефектите на премахване -3ТТ 51 

Необходим брой защитавани комбота:  51*0,60 31 

Диапазон за рейзове за стойност: ТТ(3), 88(3), 44(3)  9 

Блъф рейзове: 98s(3), 87s(1)  4 

Диапазон за кол: QQ(6), JJ(6), 99(6) 18 

Общ брой защитавани комбота:  9+4+18 31 

Съотношение стойност/блъф:  9/4 2,25:1 

Анализ: 

Аз намирам този ривър за интересен и не-интуитивен. В диапазона ни има толкова фулхаус, че сме в състояние да 

рейзнем залога на опонента на ривъра доста агресивно. Нещо повече, 2/3 от диапазона ни за кол ще бъдат овър-

чифтове въпреки шансове, с изключение на дамите – те ще бъдат блъф-кетчъри, тъй като опонентът няма да залага 

за стойност с ръка, по-слаба от дами. 

Тъй като можем да рейзваме на ривъра толкова ефективно, на търна и ривъра опонентът би трябвало да залага по-

малко от 75% от пота с неговите овър-чифтове. Той би искал да запази нашия диапазон за кол по-широк, а при по-

голям залог ние ще защитаваме по-малко комбота. 

А сега да погледнем към диапазона на отварящия от UTG. 

Диапазон за отварящ рейз от UTG: AA-33, AKo-AJo, KQo, AKs-ATs, KQs-KTs, QJs-QTs, JTs-J9s, T9s, 98s, 87s, 76s, 65s 

Flop: 8♣4♥2♦ 

Действия Комбинации Изчисления Брой 

Диапазон за отварящ рейз от UTG: AA-33, AKo-AJo, KQo, AKs-ATs, KQs-KTs, QJs-QTs, JTs-J9s, T9s, 

98s, 87s, 76s, 65s 184 

Общ брой комбота: След ефектите на премахване  176 

Диапазон за залог за стойност: АА-QQ (18), TT-99(12)  30 

Диапазон за залог с дроу:   0 

Диапазон за блъф: AQ(13), AJ(7), ATs(3), KQs(3), KJs(3), KTs(3), QJs(3), 
QTs(3) JTs(3), J9s(3), T9s(3), 76s(4), 65s(4) 

55 

Общ брой комбинации за залог:  30+55 85 

% Flop Cbet  85/176 48,2% 

Общ брой комбота за чек:  176-85 91 

Диапазон за чек-рейз: 55(6), 88(3)  9 

Диапазон за чек-кол: 44(3), JJ(6), 98s(3), 87s(3), AK(16), 
AQs(3) 

 
34 

% защитавани чекове:  (9+34)/91 47,3% 

minEV на въздуха на опонента на флопа: 0,518*(8*0,527 – 6*0,473)  0,714bb 

Анализ: 
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Както току що видяхме, залагане и на трите улици доста усилва диапазона на опонента до ривъра и той често ще е в 

състояние на рейзва. Естествено, търн-картата не винаги е бланкова – което ще му позволи да продължава да 

слоуплейва сетовете си, но все пак повечето сетове ще бъдат рейзнати на търна или ривъра, което ще му позволи и 

да блъф-рейзва. Нашият диапазон има само 52% очакван дял на този флоп и това не е достатъчно, за да залагаме 

безразсъдно. 

Това е особено трудна за анализ ситуация, защото не можем да кажем, коя линия е най-добра със средните чифтове. 

От една страна, аз се изкушавам да залагам с ръце, като JJ, TT и 99, защото даването на безплатни карти е рисковано. 

Но дори и да залагаме с валета, опонентът няма да фолдне много от неговите АК, AQ или KQs. (Просто защото ние 

избрахме да се фолднат AQo и да се колне със седмиците, не означава, че това е правилно или че той наистина ще ги 

фолдне). И така, може би е най-добре да чек-колваме с валета, защото така или иначе няма да го накараме да фолдне 

твърде много ръце с овъркарти. Нещо повече, ако опонентът чеква отзад с десетки и деветки, тогава с валетата ще 

имаме възможност да вземем стойност на търна или ривъра. 

Залогът с десетки и деветки с намерението да залагаме за стойност само на една или две улици може да бъде най-

добро отиграване, когато опонентът фолдва неговите QJs и QTs, а ние сме с деветки и това ще е много по-добро, 

отколкото, ако сме с валетата (тъй като десетка на търна бие нашите деветки, но дава на опонента губеща ръка тип 

пеър, ако сме с валета). И така, въпреки, че няма начин да решим, коя линия е най-добра, залог с тези ръце, както и 

кол с валета изглеждат разумно. 

Преди да създадем нашите диапазони за чек-кол и чек-рейз трябва да отбележим, че ако рядко защитаваме нашите 

чекове, опонентът ще залага агресивно, защото даването на безплатни карти на нашия диапазон за чек-фолд е 

рисковано. Това е ситуация, където всеки играч рядко чек-колва или чек-рейзва, но това е неприемливо срещу умни 

опоненти докато имаме диапазон за чек. И тъй като сме извън позиция и диапазонът ни не е много по-силен от този 

на опонента, вероятно ще трябва да чекваме с разумна честота. (Това щеше да бъде още по-вярно, ако в диапазона 

му имаше всичките възможни сетове, но за наш късмет сме предположили, че той фолдва двойките преди флопа.) 

Нашият диапазон за чек-кол е балансиран и се акцентира върху запазване в диапазона на опонента на онези ръце, 

които доминираме. По тази причина, чек-кол с АК често пъти е превъзходно отиграване (въпреки, че с тази ръка 

понякога можем и да заложим.) Това осигурява опонентът ни да види търна с всичките му AQ, AJ, KQ, както и ни дава 

възможност да видим безплатна търн-карта, ако той чекне отзад с ръка, като деветки или десетки. Въпреки това, 

нашият диапазон за чек-кол трябва да бъде балансиран, което налага да чек-колнем с валета или с няколко сета. 

Също така, чек-рейзът от време на време прави залозите на опонента на флопа с маргинални ръце по-малко 

рентабилни и го кара да чеква бихайнд и да ни дава безплатна карта по-често. Но за съжаление няма много ръце, 

които работят добре като блъф чек-рейзове, обаче покет чифтовете понякога могат да ударят на търна сет или да 

хванат стрейт-дроу. И, ако усещаме, че защитата с 47,3% от нашите ръце след чек не е достатъчна, тогава бихме могли 

да чек-рейзваме и с някои комбота аса, но чек-рейзът с всичките тях ще доведе до твърде агресивен чек-рейз. 

Диапазон извън позиция след залог на флопа: 85 комбота. 

Търн: 8♣4♥2♠2♦ 

Действия Комбинации Изчисления Брой 

Диапазон извън позиция след залог на 
флопа: 

АА-QQ (18), TT-99(12), AQ(13), AJ(7), ATs(3), KQs(3), 
KJs(3), KTs(3), QJs(3), QTs(3) JTs(3), J9s(3), T9s(3), 
76s(4), 65s(4) 

85 

Общ брой комбота: След ефектите на премахване - 85 

Диапазон за залог за стойност: AA(3), KK-QQ(12), TT(6)  21 

Диапазон за залог с дроу:  0 
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Диапазон за блъф: AQ(10), 76s(4), 65s(4), AJ (3) 21 

Общ брой комбинации за залог:  21+21 42 

% Turn Cbet  42/85 49,4% 

Общ брой комбота за чек:  85-42 43 

Диапазон за чек-рейз:   0 

Диапазон за чек-кол: AA(3), AQ(3), 99(6)  12 

% защитавани чекове:  12/43 27,9% 

Анализ: 

Получаваме доста лоша търн-карта, която затруднява да поддържаме агресивен барелинг, защо не сме хванали някой 

от добрите блъф-рандомайзъри, но за щастие, диапазонът на опонента също няма да е силен. 

Въпреки, че на шоудауна опонентът вероятно няма да ни позволи да спечелим с неподобрени AQ, той, обаче, може 

да ни даде безплатна карта, ако и ние чекнем на търна. Тъй като AQ представлява голяма част от диапазона ни, има 

смисъл с някои от тях да заложим, а с други – да чекнем. Освен това, на търна ние вероятно ще трябва да чек-колваме 

и/или чек-рейзваме с някои силни ръце, за да предпазим диапазона си за чек, защото опонентът ще е в състояние да 

залага безразсъдно, ако диапазонът ни е капнат от деветки, и асата добре ще послужат за тази цел.  

Чек-кол с  AQ на търна не е толкова неразумен, както това изглежда на пръв поглед. Опонентът вероятно ще чеква 

отзад с неговите АК и ще залага с ръце, които имат малка шоудаун стойност – като KQs, KJs, KTs и т.н. Така, възможно 

е AQ да е най-добрата ръка след чек-кол, а ако тя не е такава, тя може да се подобри до най-добрата ръка на ривъра. 

Нещо повече, ако опонентът прави малък залог на търна, ние ще получим страхотна цена за кол. 

Диапазон извън позиция след залог на флопа + търна: 42 комбинации. 

Ривър: 8♣4♥2♠2♦Т♣ 

Действия Комбинации Изчисления Брой 

Диапазон извън позиция след залог на 
флопа и търна: 

AA(3), KK-QQ(12), TT(6), AQ(10), 76s(4), 65s(4), AJ (3) 
42 

Общ брой комбота: След ефектите на премахване -3ТТ 39 

Диапазон за залог за стойност: АА(3), КК-QQ(12)  15 

Диапазон за залог с дроу:  0 

Диапазон за блъф: AQ(6) 6 

Общ брой комбинации за залог:  15+6 21 

% River Cbet  21/39 53,8% 

Общ брой комбота за чек:  39-21 18 

Диапазон за чек-рейз: TT(3), AQ(2)  5 

Диапазон за чек-кол:   0 

% защитавани чекове:  5/18 27,8% 

Анализ: 

Още един ривър, който не подобрява ръката ни, но, тъй като нямахме добри дроус на търна, това се очакваше. Нещо 

повече, тъй като ривърът премахва 3 комбота десетки от нашия диапазон, той, в същност, намалява стойностната част 

на диапазона. Това ще ни затрудни да барелваме агресивно, но все още сме в състояние спокойно да залагаме в над 

50% от случаите. 

Може да изглежда лудо да залагаме с капнат диапазон от овър чифтове, но не забравяйте, че дори ако залагаме на 

ривъра с нашите сетове десетки, това не би спряло опонента ни печелившо да рейзва с неговите фулхаус. Фактически, 

трудно е да се представи какъвто и да е диапазон за залог на ривъра, който няма да му позволи рентабилно да рейзва 

с тези ръце. Така, въпреки, че направо си е нещастие винаги да имаш блъф-кетчър след рейза на опонента, но това не 
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означава, че имаме проблем с диапазона си. Просто трябва да помним, че опонентът не може да рейзва толкова често 

и да остава балансиран. 

РЪКА №3: MP VS CO  

Първо да погледнем към колващия от СО. 

Диапазон за колд-кол от СО срещу отварящ рейз от МР: 

JJ-44, AKo-AQo, AQs-ATs, KQs-KTs, QJs-QTs, JTs, T9s, 98s, 87s, 76s – 124 комбинации. 

Флоп: 8♣7♠2♠ 

Действия Комбинации Изчисления Брой 

Диапазон за колд-кол от CO vs OR MP: 
JJ-44, AKo-AQo, AQs-ATs, KQs-KTs, QJs-QTs, JTs, T9s, 98s, 87s, 76s 124 

Общ брой комбота: След ефектите на премахване  114 

Необходим брой защитавани комбота:  114*0,60 68 

Диапазон за рейзове за стойност: 87s(2), 77(3), T♠9♠, A♠J♠, A♠T♠  8 

Блъф рейзове: 76s(3), 6♠6x(3), Q♣T♣, K♣T♣, Q♣J♣, K♣J♣, A♣T♣  11 

Диапазон за кол: 88(3), JJ-99(18), T9s(3), 98s(2), AKo(12), A♠Qx(3), AxQ♠(3), A♣Q♣, 

K♣Q♣, A♣J♣, A♠Q♠, K♠Q♠, K♠J♠, K♠T♠, Q♠J♠, Q♠T♠, J♠T♠, JTs(3) 57 

Общ брой защитавани комбота:  57+11+8 76 

Процент защитавани комбота:  76/114 66,7% 

Анализ: 

Позицията е много ценна тук и аз мисля, че ще е най-добре да се опитаме да се защитаваме доста по-често от 60% на 

този тип текстури. Имаме доста ръце със значителен очакван дял и това няма да е трудно, а и диапазонът ни за защита 

изглежда съвсем нормално. 

Диапазон в позиция след флат-кол на флопа: 

88(3), JJ-99(18), T9s(3), 98s(2), AKo(12), A♠Qx(3), AxQ♠(3), A♣Q♣, K♣Q♣, A♣J♣, A♠Q♠, K♠Q♠, K♠J♠, K♠T♠, Q♠J♠, Q♠T♠, 

J♠T♠, JTs(3) = 57 комбинации 

Търн: 8♣7♠2♠J♣ 

Действия Комбинации Изчисления Брой 

Диапазон след флат-кол на флопа: 88(3), JJ-99(18), T9s(3), 98s(2), AKo(12), A♠Qx(3), AxQ♠(3), A♣Q♣, 

K♣Q♣, A♣J♣, A♠Q♠, K♠Q♠, K♠J♠, K♠T♠, Q♠J♠, Q♠T♠, J♠T♠, JTs(3) 
57 

Общ брой комбота: След ефектите на премахване:  

-(3)JJ,-A♣J♣,-J♣T♣ 
52 

Необходим брой защитавани комбота:  52*0,60 31 

Диапазон за рейзове за стойност: T9s(3), JJ(3), 88(3)  9 

Блъф рейзове: K♠Q♠, 98s(1) 47, 99(6)  8 (11) 

Диапазон за кол: QQ(6), TT(6), JTs(2), A♠Q♠, K♠J♠, К♠Т♠, Q♠J♠, Q♠T♠, J♠T♠, 9♠8♠ 
21 (22) 

                                                                 
47 В книгата явно има грешка: тук са посочени 3 комбота за 98s, докато на търна влизаме само с две и освен това 

ще колваме с 9♠8♠. И като краен резултат се посочва брой защитавани комбота 38, но така, както е дадено – би 

трябвало да са 41 (9 + 10 + 22). Просто коригирам грешката, като оставям само 1 кобмо едноцветни 98 без пики. Също 

така, има грешка и с броя на JTs – те общо са 3 и няма как да стане: JTs(3), J♠T♠ - бел. прев. 
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Общ брой защитавани комбота:  9+8+21 38 

Процент защитавани комбота:  38/52 73% 

Анализ: 

Това е страхотен търн за нашия диапазон. Той ни дава 6 допълнителни ръце тип нътс (3 комбинации валета и 3 Т9s), 

а и сет осмици все още е достатъчно силен за стойностен рейз. Не очаквам тук опонентът да залага много агресивно 

или да прави големи залози, защото диапазонът ни е много силен. За нас ще е твърде лесно агресивно да рейзнем и 

да превърнем ръката му в блъф-кетчър. 

Както и на флопа, тук трябва да се опитаме да защитаваме повече от 31 комбинации, защото всичките блъфовете на 

опонента след кол ще имат значителен очакван дял. Нещо повече, можем да се опитаме да слоуплейнем някои 

стрейтове на търна, ако има вероятност опонентът да овърбетне на бланков ривър. Но при толкова много дроус на 

флопа, не съм склонен да го приложа на практика без да имам силен рийд. 

Диапазон в позиция след флат-кол на флопа + търна. 

Ривър: 8♣7♠2♠J♣2♦ 

Действия Комбинации Изчисления Брой 

Диапазон след флат-кол на флопа + 
търна: QQ(6), TT(6), JTs(2), A♠Q♠, K♠J♠, К♠Т♠, Q♠J♠, Q♠T♠, J♠T♠, 9♠8♠ 21 

Общ брой комбота: След ефектите на премахване:  21 

Необходим брой защитавани комбота:  21*0,60 13 

Диапазон за рейзове за стойност:   0 

Блъф рейзове:   0 

Диапазон за кол: QQ(6), K♠J♠, Q♠J♠, J♠T♠, ТТ(4) 13 

Общ брой защитавани комбота:   13 

Процент защитавани комбота:  13/21 60% 

Анализ: 

Така, ривърът е изцяло бланков и силно облагодетелства диапазона на залагащия. Ние сме уязвими към овърбетове 

на този ривър, но това не означава, че сме играли неправилно на търна. Нещо повече, агресивната защита на търна 

направи блъфовете на опонента доста скъпи. По този начин, дори и да има възможност да блъфира печелившо на 

ривъра с всеки две карти, това вероятно няма да е проблем. 

Не трябва да забравяме, че честотата на кола зависи от размера на залога на опонента. Ако той залага 75% от пота, 

тогава кол с 13-те комбинации ще направи блъфовете му брейк-ивън – затова трябва да колваме с 4 комбинации 

десетки. Ако залогът му е по-голям, ние ще колваме по-рядко48 и това означава да фолднем 4-те комбинации десетки 

и дори някои топ-пеъри. 

А ето какво ви приготвих допълнително: 

                                                                 
48 Предполагайки, разбира се, че той играе рационално. Ако мислите, че опонентът по всяка вероятност блъфира, 

когато залага много, вие би трябвало да използвате обратната на GTO стратегия. 
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А сега да погледнем към отварящия от МР: 

Диапазон за отварящ рейз от МР: AA-22, AKo-ATo, KQo, AKs-A7s, A5s, KQs-KTs, QJs-QTs, JTs-J9s, T9s-T8s, 98s-97s, 87s-
86s, 76s-75s, 65s, 54s 

Флоп: 8♣7♠2♠ 
Действия Комбинации Изчисления Брой 

Диапазон за отварящ рейз от MP: AA-22, AKo-ATo, KQo, AKs-A7s, A5s, KQs-KTs, QJs-QTs, JTs-J9s, 
T9s-T8s, 98s-97s, 87s-86s, 76s-75s, 65s, 54s 238 

Общ брой комбота: След ефектите на премахване 219 

Диапазон за залог за стойност: KK-TT(24), 87s(2), AA(3) (без пики) 29 
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Диапазон за залог с дроу: A♠9♠, A♠5♠, K♠J♠, K♠T♠, Q♠J♠, Q♠T♠, J♠9♠, T♠9♠, 6♠5♠, 

5♠4♠, T9s(3), 65s(3) 
15 

Диапазон за блъф: JTs(3), J9s(3), 54s(3), A♠Qx(3), AxQ♠(3), A♠Jx(3), K♠Qx(3), 

KxQ♠(3), A♣Q♣, A♣J♣, A♣T♣, A♣9♣, A♣5♣, K♣Q♣, K♣J♣, 

K♣T♣, Q♣J♣, Q♣T♣, 6♠6x(3), 5♠5x(3), 4♠4x(3) 

43 

Общ брой комбинации за залог:  29+15+43 87 
% Flop Cbet  87/219 39,7% 

Общ брой комбота за чек:  219-87 132 

Диапазон за чек-рейз: 77(3), 88(3), 22(3), J♠T♠, A♠T♠, 76s(3), 75s(3), 97s(3), A7s(3), 

A♠Tx(3) 
27 

Диапазон за чек-кол: A♠Ax(3), 99(6), A8s(3), T8s(3), 98s(3), 86s(3), AK(16), A♠Q♠, 

A♠J♠, K♠Q♠ 
40 

% защитавани чекове:  (27+40)/132 50,8% 

minEV на въздуха на опонента на флопа: 0,603*(8*0,493-6*0,507)  0,54 bb 

Анализ: 

Това е типичната груба ситуация за игра извън позиция, тъй като текстурата на борда е ниска и е обременена с дроус, 

което повишава ценността на позиционното предимство на опонента. Въпреки това, веднъж чекнем ли и той има 

възможност за печеливш залог на флопа, вероятно той няма да се втурне да залага с всеки две карти, защото ние ще 

чек-рейзваме доста агресивно. 

Ще ни бъде трудно да се изправим пред рейзове на флопа, защото 3-бетът няма да е особено ефективен срещу 

поляризиран диапазон. Все пак, да колнем и да позволим на опонента да види допълнителни карти с неговите 

блъфове и дроус също така няма да е идеално. Вероятно, понякога ще трябва и да 3-бетваме на този борд с нашите 2 

чифта или овър чифтове, защото, ако не го правим, опонентът ще вижда търна с неговите блъф-рейзове твърде често. 

Когато самостоятелно ще анализирате различните текстури на бордове, ще забележите, че ще ви е трудно да 

конструирате диапазони за игра извън позиция и лесно ще затънете в опитите за перфектно балансиране на всичко. 

Това е невъзможна задача и не си заслужава да си губите време в безплодни усилия за перфектен баланс. Вместо 

това, дайте всичко най-добро от себе си, за да разберете по-добре, доколко вашият диапазон пасва на специфичната 

текстура на борда. Трябва да е очевидно, че тук е необходимо да чек-рейзвате агресивно, както и да чек-колвате с 

някои овър-карти (като АК). В противен случай чековете ви няма да бъдат достатъчно добре защитени. 

Диапазон извън позиция след залог на флопа 

Търн: 8♣7♠2♠J♣ 
Действия Комбинации Изчисления Брой 

Диапазон извън позиция след 
залог на флопа: 

KK-TT(24), 87s(2), AA(3) (без пики), A♠9♠, A♠5♠, K♠J♠, K♠T♠, Q♠J♠, 

Q♠T♠, J♠9♠, T♠9♠, 6♠5♠, 5♠4♠, T9s(3), 65s(3), JTs(3), J9s(3), 54s(3), 

A♠Qx(3), AxQ♠(3), A♠Jx(3), K♠Qx(3), KxQ♠(3), A♣Q♣, A♣J♣, A♣T♣, A♣9♣, 

A♣5♣, K♣Q♣, K♣J♣, K♣T♣, Q♣J♣, Q♣T♣, 6♠6x(3), 5♠5x(3), 4♠4x(3) 

87 

Общ брой комбота: След ефектите на премахване -(3)JJ, J♣T♣, J♣9♣, 

A♣J♣, K♣J♣ 
78 

Диапазон за залог за стойност: KK-QQ(12), JJ(3), 87s(2), AA(3), T♠9♠ 21 

Диапазон за залог с дроу:  0 

Диапазон за блъф: A♣Q♣, A♣T♣, A♣9♣, A♣5♣, K♣Q♣, K♣T♣, Q♣T♣, A♠9♠, A♠5♠, 

K♠T♠, Q♠T♠, 6♠5♠, 5♠4♠, 65s(3) 
16 

Общ брой комбинации за залог:  21+16 37 

% Turn Cbet  37/78 47,4% 

Общ брой комбота за чек:  78-37 41 

Диапазон за чек-рейз: T9s(3), TT(3)  6 

Диапазон за чек-кол: A♠Jx(2), JTs(3), J9s(3), TT(3), A♠J♠, K♠J♠ 14(13) 

% защитавани чекове:  (6+14)/43 
(6+13)/43 

48,8% 
(44,2%) 
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Приложения на No limit Hold’em 200 

Анализ: 

На търна удряме множество топ-чифтове, но, както беше показано по-рано, диапазонът на нашия опонент е доста 

силен. По този начин, ако ще залагаме с топ-чифтове безразсъдно, то това ще доведе до извличане на много малко 

стойност, когато ни колнат, както и ще ни направи уязвими към рейзовете. Следователно, вероятно ще е най-добре 

да чек-колваме с нашите топ-чифтове. 

Не е лошо да се запомни едно просто правило за игра извън позиция: Ако мислите, че залогът и чек са близки 

решения, може би ще е добре да направите по-малък залог. По-малък залог няма да възобнови процеса на залагане, 

както би направил един залог в позиция. Например, голям залог с чифт дами ще усили диапазона на опонента и може 

жестоко да ни накаже, ако бъдем изправени пред рейз. От друга страна, чекът позволява на опонента безплатно да 

реализира очаквания дял на неговите ръце - такива, като АК. Затова, в този случай може би ще е най-добре да се 

направи малък залог с чифт дами, и, ако залагаме с тях на търна, вероятно ще трябва да чек-колваме на ривъра, вместо 

да чек-рейзваме. 

Обърнете внимание, ние чек-рейзваме с някои комбинации от десетки, които имат хубав ефект на премахване. Тази 

ръка, освен това, е достатъчно силна за стойностен залог на някои от търн карти, но тази - не е една от тях. 

Диапазон извън позиция след залог на флопа и търна 

Ривър: 8♣7♠2♠J♣2♦ 
Действия Комбинации Изчисления Брой 

Диапазон извън позиция след залог на 
флопа и търна: 

KK-QQ(12), JJ(3), 87s(2), AA(3), T♠9♠, A♣Q♣, A♣T♣, 

A♣9♣, A♣5♣, K♣Q♣, K♣T♣, Q♣T♣, A♠9♠, A♠5♠, K♠T♠, 

Q♠T♠, 6♠5♠, 5♠4♠, 65s(3) 

37 

Общ брой комбота: След ефектите на премахване - 37 

Диапазон за залог за стойност: JJ(3), KK-QQ(12), 87s(2), AA(3) 20 

Диапазон за залог с дроу:  0 

Диапазон за блъф: A♣T♣, A♣9♣, K♣T♣, Q♠T♠, K♠T♠, 65s(3) 8 

Общ брой комбинации за залог:  20+8 28 

% River Cbet  28/37 75,7% 

Общ брой комбота за чек:  37-28 9 

Диапазон за чек-рейз: Т♠9♠, bluff(1)  2 

Диапазон за чек-кол:   0 

% защитавани чекове:  2/9 22,7% 

 

Анализ: 

Тъй като ривърът е изцяло бланков, на практика почти винаги бих заложил с дамите. Обаче, ако не мислите, че 

опонентът е способен рентабилно да залага с всичките си флъш-дроус след като ние чекнем, тогава трябва да 

защитаваме нашите чекове доста агресивно. Това е вероятна ситуация, тъй като в диапазона си той може да има 

множество пропуснали флъш-дроус и със сигурност няма да може да залага с всичките тях печелившо. А това ще ни 

подтикне да чек-колваме или чек-рейзваме по-агресивно, отколкото сега. Освен това, на този ривър имаме опция за 

овърбет и ако го правим, ще трябва да чекваме с по-малко ръце. 

Това е такъв вид ситуация, в която можеш да прекараш много време, опитвайки се да балансираш всичко перфектно. 

Но това не е необходимо, важно е да се види, че този бланков ривър облагодетелства нашият поляризиран диапазон 

и ни позволява да залагаме с висока честота, както и агресивно да чек-рейзваме срещу опонент, който залага с твърде 

много пропуснали дроус на ривъра. 

В допълнение искам да кажа, че тук ще се срещат доста грешки, защото работата с диапазони 
изобщо не е лесна. Постоянно нещо се пропуска (тези неща ги отбелязвам в червено – там, където 
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го забележа). Вероятно, тези грешки не са от особено значение, но все пак няма как да имаме 
комбинации с четирите валета, след като едното е на борда.  

РЪКА №4: МР VS BU 

Първо ще разгледаме диапазоните на колващия от бутона. 

Диапазон за колд-кол на бутона срещу отварящ рейз от междинна позиция: 

JJ-33, AKo-AQo, AQs-ATs, KQs-KTs, QJs-QTs, JTs-J9s, T9s, 98s, 87s, 76s, 65s, 54s (142 комбинации) 

Флоп: J♣6♥4♦ 

 

Действия Комбинации Изчисления Брой Корекции 

Диапазон за колд-кол от BU vs OR MP: JJ-33, AKo-AQo, AQs-ATs, KQs-KTs, QJs-QTs, JTs-J9s, T9s, 98s, 87s, 
76s, 65s, 54s 142 

 

Общ брой комбота: След ефектите на премахване  131 125 

Необходим брой защитавани комбота:  131*0,6 
125*0,6 

79 75 

Диапазон за рейзове за стойност:   0  

Блъф рейзове:   0  

Диапазон за кол: JJ(3), 66(3), 44(3), AJs(3), KJs(3), QJs(3), JTs(3), J9s(3), TT-77(24), 
76s(3), 65s(3), 54s(3), 87s(4), KQs(3), T9s(3), 98s(3), AQs(3), ATs(3), 
AKo(12) 

88 

 

Общ брой защитавани комбота:   88  

Процент защитавани комбота:  88/131 
88/125 

67,2% 70,4% 

Ето защо е толкова трудно: Equilab показа, че след ефектите на премахване имаме 125 комбота, а не 131. Затова 

„грешните“ стойности са оцветени в червено. Със син цвят показвам, че има 4 комбинации, но избираме да играем 

само с 3 – премахваме комбинациите с пиките, защото тази боя не присъства на борда. 
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Анализ: 

Това е съвсем стандартен диапазон за защита в позиция, който е лесен както за конструиране, така и за игра. Както 

винаги, не е възможно да кажем, дали 77 или 9♦8♦ са рентабилни колове, но аз мисля, че, вероятно, те са такива. 

Диапазон в позиция след кол на флопа: 

Търн: J♣6♥4♦K♣ 

 
Действия Комбинации Изчисления Брой Корекции 

Диапазон след флат-кол на флопа: JJ(3), 66(3), 44(3), AJs(3), KJs(3), QJs(3), JTs(3), J9s(3), TT-77(24), 76s(3), 
65s(3), 54s(3), 87s(4), KQs(3), T9s(3), 98s(3), AQs(3), ATs(3), AKo(12) 88 

 

Общ брой комбота: След ефектите на премахване:  

-(3)АКо, - K♣Q♣ (в книгата: и – K♣J♣, но те вече са премахнати 

още на флопа) 

85 84 

Необходим брой защитавани комбота:  85*0,6 
84*0,6 

51 50 

Диапазон за рейзове за стойност: KJs(3), 66(3), 44(3)  9  

Блъф рейзове: ATs(3), T9s(2), 87s(3)  8  

Диапазон за кол: JJ(3), AK(9), KQs(2), AJs(3), QJs(3), JTs(3), J9s(3), TT(6), A♣Q♣, T♣9♣, 

9♣8♣, 8♣7♣, 7♣6♣, 6♣5♣, 5♣4♣ 
39 

 

Общ брой защитавани комбота:  9+8+39 56  

Процент защитавани комбота:  56/85 
56/84 

65,9% 66,7% 

Анализ: 

Друга доста лесна ситуация за защита. Аз избирам да не рейзвам с валета, тъй като много от ръцете вече са рейзнати, 

но и рейзването е добро отиграване. 

Диапазон в позиция след кол на флопа и търна 

Ривър: J♣6♥4♦K♣3♦ 
Действия Комбинации Изчисления Брой 

Диапазон след флат-кол на 
флопа+търна: 

JJ(3), AK(9), KQs(2), AJs(3), QJs(3), JTs(3), J9s(3), TT(6), A♣Q♣, T♣9♣, 

9♣8♣, 8♣7♣, 7♣6♣, 6♣5♣, 5♣4♣ 
39 

Общ брой комбота: След ефектите на премахване:  39 

Необходим брой защитавани комбота:  39*0,60 23 

Диапазон за рейзове за стойност: JJ(3)  3 

Блъф рейзове: J9s(2)  2 
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Диапазон за кол: АК(9), KQs(2), AJs(3), KJs(3) 17 

Общ брой защитавани комбота:  3+2+17 22 

Процент защитавани комбота:  22/39 56,4% 

Анализ: 

Тази ръка е страхотен пример за това, доколко е лесно да се защитаваш в позиция на повечето текстури. Тъй като 

нашият диапазон за кол в позиция е конструиран за да се представя добре срещу диапазона на опонента, обикновено, 

не е трудно да се досетим какво да правим, когато се изправим пред множество залози. 

А сега да погледнем към отварящия от междинна позиция: 

Диапазон за отварящ рейз от междинна позиция: 

AA-22, AKo-ATo, KQo, AKs-A7s, A5s, KQs-KTs, QJs-QTs, JTs-J9s, T9s-T8s, 98s-97s, 87s-86s, 76s-75s, 65s, 54s (238 комбота) 

Флоп: J♣6♥4♦ 

Действия Комбинации Изчисления Брой 

Диапазон за отварящ рейз от MP: AA-22, AKo-ATo, KQo, AKs-A7s, A5s, KQs-KTs, QJs-QTs, 
JTs-J9s, T9s-T8s, 98s-97s, 87s-86s, 76s-75s, 65s, 54s 

238 

Общ брой комбота: След ефектите на премахване 217 

Диапазон за залог за стойност: AA-QQ(18), TT(6), 44(3)  27 

Диапазон за залог с дроу: 75s(4)  4 

Диапазон за блъф: 87s(4), KQ(16), ATs(3), A9s(3), A8s(3), A7s(3), A5s(3), 
KTs(3), QTs(3), T9s(3), T8s(3), 55(6) 

53 

Общ брой комбинации за залог:  27+4+53 84 

% Flop Cbet  84/217 38,7% 

Общ брой комбота за чек:  217-84 133 

Диапазон за чек-рейз: 66(3), 98s(3), 97s(3)  9 

Диапазон за чек-кол: JJ(3), AJ(12), KJs(3), QJs(3), JTs(3), J9s(3), 99(6), AK(16), 
AQs(3), 86s(3), 76s(3), 65s(3), 54s(3) 

64 

% защитавани чекове:  (64+9)/133 54,9% 

minEV на въздуха на опонента на флопа: 0,613*(8*0,451-6*0,549)  0,19 bb 

Анализ: 

Аз избрах да залагам с десетки, тъй като залогът кара някои AQ и KQ да фолднат, а освен това искам с някои ръце 

спокойно да чек-колна на определени търн и ривър карти. Залагането с AJ вероятно ще бъде също така добре, но 

понеже ръката AJ не е уязвима към асо на търна, аз реших вместо това да чек-колна. Но все пак с някои комбинации 

от тази ръка можем да чек-колнем и да заложим. Ръце, като AK, AQ и KQ могат рентабилно да залагат или да чекват 

на флопа. Аз избирам да чек-колна с АК, да чек-фолдна с AQo и да блъфирам с KQ. При анализа на ръце по този начин 

важно е просто да запазваме ръцете когато това е възможно. Така, често не си заслужава едни и същи ръце да попадат 

в различни диапазони – ако можем да го избегнем. Но когато играем срещу определен опонент, трябва да обмислим, 

дали да залагаме, или да чекваме с всичките тези ръце и да следваме линия, която смятаме за най-добра в 

експлоатирането на опонента.  

Диапазон извън позиция след залог на флопа: 

Търн: J♣6♥4♦К♣ 

Действия Комбинации Изчисления Брой 

Диапазон извън позиция след залог на 
флопа: 

AA-QQ(18), TT(6), 44(3), 75s(4), 87s(4), KQ(16), ATs(3), A9s(3), 
A8s(3), A7s(3), A5s(3), KTs(3), QTs(3), T9s(3), T8s(3), 55(6) 

84 

Общ брой комбота: След ефектите на премахване: - 3KK,-4КQ, -K♣T♣ 76 
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Анализ: 

Тази търн карта вкарва в нашия диапазон множество средно-силни ръце, но тя, също така, вкарва и немалко по-силни 

ръце в диапазона на опонента. Това ни подтиква да залагаме по-рядко и да защитаваме по-голямо количество от 

нашите чекове. 

Лесно можем да използваме два размера на залога на търна, особено, ако искаме да направим по-малък залог с 

диапазон, състоящ се най-вече от KQ. Въпреки това, тъй като поставих АК и KJ в диапазона на опонента, но не и в 

нашия диапазон, аз реших да чек-колна с всичките комбинации от KQ. Обаче, технически погледнато, ние не би 

трябвало да „капваме“ нашите чекове до KQ, макар че това на практика рядко ще е проблем срещу повечето опоненти. 

Но срещу играчи, които искат да експлоатират нашите чекове, капнати до KQ, ще е най-добре да чек-колваме и с някои 

сетове и овър-чифтове. 

Диапазон извън позиция след залог на флопа и търна: 

Ривър: J♣6♥4♦К♣3♦ 

Действия Комбинации Изчисления Брой 

Диапазон извън позиция след залог на 
флопа и търна: 

44(3), AA(6), KK(3), A♣T♣, A♣9♣, A♣8♣, A♣7♣, A♣5♣, T♣9♣, 

8♣7♣, QTs(3), 75s(3) 
25 

Общ брой комбота:   25 

Диапазон за залог за стойност: 44(3), AA(6), KK(3), 75s(3) 15 

Диапазон за залог с дроу:  0 

Диапазон за блъф: A♣T♣, A♣9♣, A♣8♣, A♣7♣, A♣5♣, T♣9♣, 8♣7♣, QTs(3) 10 

Общ брой комбинации за залог:  15+10 25 

% River Cbet  25/25 100% 

Общ брой комбота за чек:   0 

Диапазон за чек-рейз:   0 

Диапазон за чек-кол:   0 

% защитавани чекове:   0 

Анализ: 

Това е доста интересен спот, където на ривъра сме достатъчно поляризирани и, ако диапазонът на опонента е капнат 

до дами, овърбетът ще бъде най-добро отиграване. Не трябва да се страхуваме да овърбетваме, ако опонентът ни 

побеждава само понякога, защото, дори ако правим по-малък залог, ние ще се стакваме с множество стойностните 

ни ръце, когато той реши да рейзне с най-добрата си ръка (както би било в случая, когато опонентът ни в диапазона 

си на ривъра има валета). 

Нещо повече, ривърът подобрява нашите 75s. Фактически, нашият диапазон сега е толкова силен, че можем да 

залагаме с всичките тях, ако направим овърбет до 1,5Р. Това не е често срещана ситуация, но може да се случи, когато 

на ривъра идва фантастична за нашия диапазон карта, а диапазонът на опонента е капнат. 

Диапазон за залог за стойност: 44(3), AA(6), KK(3)  12 

Диапазон за залог с дроу:  0 

Диапазон за блъф: A♣T♣, A♣9♣, A♣8♣, A♣7♣, A♣5♣, T♣9♣, 8♣7♣, QTs(3), 75s(3)  13 

Общ брой комбинации за залог:  12+13 25 

% Turn Cbet  25/76 32,9% 

Общ брой комбота за чек:  76-25 51 

Диапазон за чек-рейз:   0 

Диапазон за чек-кол: KQ(12), KTs(3), TT(6)  21 

% защитавани чекове:  21/51 41,2% 
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РЪКА №5: MP VS BU 

Първо ще разгледаме колващия от бутона. 

Диапазон за колд кол от бутона срещу отварящ рейз от междинна позиция: 

JJ-33, AKo-AQo, AQs-ATs, KQs-KTs, QJs-QTs, JTs-J9s, T9s, 98s, 87s, 76s, 65s, 54s (142 комбинации) 

Флоп: 8♥8♦6♣ 

Анализ: 

Това е съвсем стандартен диапазон за защита. Аз избрах да колвам с всичките трипсове, тъй като кикърът ни е слаб и, 

ако ще рейзваме на флопа и ще залагаме на търна и ривъра, опонентът ни едва ли ще колва даун с неговите овър-

чифтове. 

Диапазон в позиция след кол на флопа: 

Търн: 8♥8♦6♣3♣ 

Действия Комбинации Изчисления Брой 

Диапазон след флат-кол на флопа: 
88(1), 66(3), 98s(2), 87s(2), JJ-99(18), 77(6), T9s(4), 54s(3), AKo(12), 
AQ(16),AJs(3), ATs(3), KQs(3), KJs(3), KTs(3), QJs(3) (без пики) 85 

Общ брой комбота: След ефектите на премахване:  85 

Необходим брой защитавани комбота:  85*0,6 51 

Диапазон за рейзове за стойност: 98s(2)  2 

Блъф рейзове: T9s(2) (без пики и спатии)  2 

Диапазон за кол: 
88(1), 66(3), 87s(2), JJ-99(18), 77(6), A♣Q♣, A♣J♣, A♣T♣, K♣Q♣, 

K♣J♣, K♣T♣, Q♣J♣, T♣9♣, 54s(3), AK(9) 
50 

Общ брой защитавани комбота:  2+2+50 54 

Процент защитавани комбота:  54/85 63,5% 

Анализ: 

Това е другият съвсем нормален диапазон за защита, но сега аз рейзвам с някои трипсове, защото сме уязвими и 

можем да бъдем победени от флъшовете на ривъра. Въпреки, че 98s не е супер силна ръка, аз не искам да давам 

безплатни карти на стрейт- и флъш-дроус и по тази причина рейзът (поне понякога) изглежда като най-добро 

отиграване. 

Диапазон в позиция след на кол на флопа и търна: 

Ривър: 8♥8♦6♣3♣7♣ 

Действия Комбинации Изчисления Брой 

Диапазон за колд-кол от BU vs OR MP: 
JJ-33, AKo-AQo, AQs-ATs, KQs-KTs, QJs-QTs, JTs-J9s, T9s, 98s, 87s, 76s, 
65s, 54s 142 

Общ брой комбота: След ефектите на премахване  128 

Необходим брой защитавани комбота:  128*0,6 77 

Диапазон за рейзове за стойност:   0 

Блъф рейзове:   0 

Диапазон за кол: 
88(1), 66(3), 98s(2), 87s(2), JJ-99(18), 77(6), T9s(4), 54s(3), AKo(12), 
AQ(16),AJs(3), ATs(3), KQs(3), KJs(3), KTs(3), QJs(3) (без пики) 

85 

Общ брой защитавани комбота:   85 

Процент защитавани комбота:  85/128 66,4% 



Част XVI: Примерни ръце   
Примери на ръце 

 

приложения на No limit Hold’em 

Приложения на No limit Hold’em 206 

Действия Комбинации Изчисления Брой 

Диапазон след флат-кол на флопа + 
търна: 

88(1), 66(3), 87s(2), JJ-99(18), 77(6), A♣Q♣, A♣J♣, A♣T♣, K♣Q♣,  

K♣J♣, K♣T♣, Q♣J♣, T♣9♣, 54s(3), AK(9) 
50 

Общ брой комбота: След ефектите на премахване: -8♣7♣, -(3)77 46 

Необходим брой защитавани комбота:  46*0,6 28 

Диапазон за рейзове за стойност: 
88(1), 66(3), 77(3), 8♠7♠, A♣Q♣, A♣J♣, 

A♣T♣, 5♣4♣ 
 12 

Блъф рейзове: A♣Kx(3), AxK♣(1)  4 

Диапазон за кол: K♣Q♣, K♣J♣, K♣T♣, Q♣J♣, T♣9♣, 54s(2), JJ(6) 13 

Общ брой защитавани комбота:  12+4+13 29 

Процент защитавани комбота:  29/46 63% 

Анализ: 

Нашият диапазон е доста силен и сме в състояние да рейзваме залозите агресивно, което означава, че, ако опонентът 

залага, то той би трябвало да залага сравнително малко. Нътс флъшовете вероятно са все още достатъчно силни за 

рейз, тъй като опонентът със сигурност би трябвало да чеква с много от неговите фулхаус, за да предпази диапазона 

си за чек. Ако няма вероятност той да играе по този начин, тогава ще е най-добре да колваме с тях. 

А сега да погледнем към отварящия от междинна позиция. 

Диапазон за отварящ рейз от  междинна позиция: 

AA-22, AKo-ATo, KQo, AKs-A7s, A5s, KQs-KTs, QJs-QTs, JTs-J9s, T9s-T8s, 98s-97s, 87s-86s, 76s-75s, 65s, 54s (238 комбинации) 

Флоп: 8♥8♦6♣ 

Действия Комбинации Изчисления Брой 

Диапазон за отварящ рейз от MP: 
AA-22, AKo-ATo, KQo, AKs-A7s, A5s, KQs-KTs, QJs-QTs, 
JTs-J9s, T9s-T8s, 98s-97s, 87s-86s, 76s-75s, 65s, 54s 

238 

Общ брой комбота: След ефектите на премахване 217 

Диапазон за залог за стойност: KK-QQ(12), 99(6), 77(6), 98s(2), 87s(2) 28 

Диапазон за залог с дроу: 97s(4), 75s(4) 8 

Диапазон за блъф: 
T9s(4), 54s(4), KQs(3), ATs(3), A9s(3), A7s(3), A5s(3), 
KJs(3), KTs(3), QJs(3), QTs(3), 76s(3) 

38 

Общ брой комбинации за залог:  28+8+38 74 

% Flop Cbet  74/217 34,1% 

Общ брой комбота за чек:  217-74 143 

Диапазон за чек-рейз: A8s(2), T8s(2), 66(3), 55(6), JTs(3), J9s(3) 19 

Диапазон за чек-кол: AA(6), 86s(1), 88(1), JJ-TT(12), AK(16), AQ(16), AJs(3) 55 

% защитавани чекове:  (19+55)/143 51,7% 

minEV на въздуха на опонента на флопа: 0,659*(8*0,483 - 6*0,517)  0,5 bb 

Анализ: 

Това е екстремално труден за балансиране на диапазони извън позиция борд, защото множество ръце, които не могат 

да вземат три улици стойност (като десетки и деветки), са също така и ръце, които са уязвими и могат да бъдат 

победени от овър карти от диапазона на опонента, който често ще фолдва при залог на флопа. Това е перфектният 

пример на борд, който се смята за „сух“, и все пак, да бъдеш в позиция тук е огромно преимущество. 

Тъй като по-рано предположих, че играчът в позиция ще колва залога на флопа с AK и AQ, аз избирам да чек-колна с 

валета, защото залогът няма да предизвика фолда на ръце с висок очакван дял. Но не съм сигурен, че това е коректно, 

тъй като и двете – залогът и чек-колът с валета са определено рентабилни. Също така, избирам да чек-колна с аса, тъй  

като тази ръка не е уязвима, за да бъде победена на търна, и чек-колът запазва доминираните ръце в диапазона на 

опонента. Нещо повече, както виждате, аз включих седмиците в диапазона за стойностен залог, но моят план е да 

чек-колна с тях на почти всяка търн карта. 
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Фактът, че опонентът може да заложи флопа с намерението да чекне търн и ривъра с маргинална готова ръка, придава 

смисъл на чек-рейза на такава суха текстура на борда. Поради тази причина аз избирам да чек-рейзна с A8s, T8s и 66 

въпреки, че те са достатъчно силни за отложен чек-рейз на следващата улица. 

Няма да можем да блъфираме на по-късни улици с всичките си ръце с овър-карти, с които чек-колваме на флопа, но 

това няма да е проблем. Ръце, като АК, редовно печелят на шоудауна, но блъфирането определено няма да накара 

по-добрите ръце да фолднат. За блъф на по-късни улици могат да се използват други ръце с по-малка шоудаун 

стойност, ако те не се подобрят. 

Накрая, ако ние не защитаваме чековете си достатъчно агресивно и даването на безплатни карти на нашия диапазон 

за чек е рисковано, опонентът ще залага с висока честота. Така, много е по-лесно безразсъдно да залагаме на тази 

текстура и да защитаваме съвсем малка част от нашите чекове, но това почти със сигурност е доста далеч от 

теоретически коректна игра.  

Диапазон извън позиция след залог на флопа: 

Търн: 8♥8♦6♣3♣ 

Анализ: 

Тази търн карта наистина пропуска нашия диапазон и ни затруднява да продължим с агресивен барелинг. Повечето 

от търн-картите вкарват в нашия диапазон или някои топ-пеъри, или стрейтове, но тази – изцяло ни пропуска. Нещо 

повече, опонентът ни няма да има желание да дава безплатни карти на диапазона ни за чек-фолд. Така, въпреки, че 

диапазонът ни е поляризиран, важно е да чек-колваме и/или чек-рейзваме на търна поне с няколко ръце. 

Обаче, тъй като почти всичките ни блъфове са или флъш-дроус, или стрейт-дроус, ние често ще се подобряваме на 

ривъра. И именно това е причината опонентът да рейзва на търна с повечето или с всичките му трипсове, които могат 

да бъдат победени на ривъра от подобрени дроус. 

Диапазон извън позиция след залог на флопа и търна: 

Ривър: 8♥8♦6♣3♣7♣ 

Действия Комбинации Изчисления Брой 

Диапазон извън позиция след залог на 
флопа и търна: 

KK-QQ(12), 99(6), 87s(2), 97s(4), 75s(4), 54s(4), A♣T♣, A♣9♣, 

A♣7♣, A♣5♣, K♣J♣, K♣T♣, Q♣J♣, Q♣T♣ 
40 

Общ брой комбота: След ефекта на премахване: -A♣7♣, 8♣7♣, 7♣5♣, 9♣7♣ 36 

Действия Комбинации Изчисления Брой 

Диапазон извън позиция след залог на 
флопа: 

KK-QQ(12), 99(6), 77(6), 98s(2), 87s(2), 97s(4), 75s(4),  
T9s(4), 54s(4), KQs(3), ATs(3), A9s(3), A7s(3), A5s(3), 
KJs(3), KTs(3), QJs(3), QTs(3), 76s(3) 

74 

Общ брой комбота:   74 

Диапазон за залог за стойност: KK-QQ(12), 99(6), 87s(2) 20 

Диапазон за залог с дроу:  0 

Диапазон за блъф: 
97s(4), 75s(4), 54s(4), A♣T♣, A♣9♣, A♣7♣, A♣5♣, K♣J♣, K♣T♣, 

Q♣J♣, Q♣T♣ 
20 

Общ брой комбинации за залог:  20+20 40 

% Turn Cbet  40/74 54,1% 

Общ брой комбота за чек:  74-40 34 

Диапазон за чек-рейз:   0 

Диапазон за чек-кол: 77(6), 98s(2) 8 

% защитавани чекове:  8/34 23,5% 
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Диапазон за залог за стойност: 
KK-QQ(12), 54s(4), A♣T♣, A♣9♣, A♣5♣, K♣J♣, K♣T♣,     Q♣J♣, 

Q♣T♣ 
23 

Диапазон за залог с дроу:  0 

Диапазон за блъф: 75s(3), 97s(3) 6 

Общ брой комбинации за залог:  6+23 29 

% River Cbet  29/36 80,5% 

Общ брой комбота за чек:  36-29 7 

Диапазон за чек-рейз: 87s(1), 99(1)  2 

Диапазон за чек-кол: 99(2)  2 

% защитавани чекове:  (2+2)/7 57,1% 

Анализ: 

На ривъра, обикновено, трябва да залагаме малко, тъй като диапазонът ни е капнат сравнително ниско и опонентът 

все още може да има множество фул-хаус и нът-флъшове. Ръце, като попове и дами, изискват по-скоро или да се 

залага с малко, или да се чек-колва с тях на ривъра, защото просто няма много стойност в голям залог и, ако бъдат 

рейзнати, те ще се превърнат в блъф-кетчъри. 

Обаче, ривърът подобрява доста ръце от диапазона ни за блъф, поради което почти винаги можем да залагаме тук. 

(Това зависи от размера на нашия залог, защото именно той определя, доколко агресивно можем да блъфираме). Но, 

когато правим залог, трябва да залагаме малко, защото рядко ще бием ръцете от диапазона за стойностен рейз на 

опонента. 

РЪКА №6: CO VS BU 

Нека първо да разгледаме диапазоните на колващия от бутона. 

Диапазон за колд кол от бутона срещу отварящ рейз от кътофа: 

TT-22, AQo-AJo, KQo, AQs- A8s, KQs-KTs, QJs-QTs, JTs-J9s, T9s-T8s, 98s-97s, 87s- 86s, 76s-75s, 65s, 54s, AA(1), AK(3) 

Флоп: J♣4♥4♦ 

Действия Комбинации Изчисления Брой 

Диапазон за колд-кол от BU vs OR CO: 
TT-22, AQo-AJo, KQo, AQs- A8s, KQs-KTs, QJs-QTs, JTs-J9s, T9s-T8s, 
98s-97s, 87s- 86s, 76s-75s, 65s, 54s, AA(1), AK(3) 182 

Общ брой комбота: След ефектите на премахване  167 

Необходим брой защитавани комбота:  167*0,6 100 

Диапазон за рейзове за стойност:   0 

Блъф рейзове:   0 

Диапазон за кол: 

AA(1), 54s(2), 44(1), TT-66(30), AJ(12), KQ(16), KJs(3), QJs(3), TJs(3), 
J9s(3), AK(3), AQ(16), ATs(3), KTs(3), QTs(3), T9s(3), T8s(3), 98s(3) 
(без пики) 

111 

Общ брой защитавани комбота:  111 111 

Процент защитавани комбота:  111/167 66,5% 

Анализ: 

Не харесвам рейзването тук, тъй като ние сме в позиция и на борда няма възможни дроус. Моята стратегия тук е да 

се защитавам само чрез кол. Решението да колвам или не с ръце като KQo и T8s е гранично, но реших да колна с тях, 

преценявайки, че те могат да послужат за блъфове на по-късните улици, ако това ще е необходимо. 

Диапазон в позиция след кол на флопа: 

Търн: J♣4♥4♦5♦ 
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Действия Комбинации Изчисления Брой 

Диапазон след флат-кол на флопа: 

AA(1), 54s(2), 44(1), TT-66(30), AJ(12), KQ(16), KJs(3), QJs(3), JTs(3), 
J9s(3), AK(3), AQ(16), ATs(3), KTs(3), QTs(3), T9s(3), T8s(3), 98s(3) (без 
пики) 

111 

Общ брой комбота: След ефектите на премахване:  111 

Необходим брой защитавани комбота:  111*0,6 67 

Диапазон за рейзове за стойност: АА(1)  1 

Блъф рейзове: AQ(1)  1 

Диапазон за кол: 
54s(2), 44(1), AJ(12), KJs(3), QJs(3), JTs(3), J9s(3),TT-77(24), A♦Q♦, 

A♦T♦, K♦Q♦, K♦T♦, Q♦T♦, T♦9♦, T♦8♦, 9♦8♦, AK(3) 
62 

Общ брой защитавани комбота:  62+1+1 64 

Процент защитавани комбота:  64/111 57,7% 

Анализ: 

Ние се защитаваме на търна малко по-малко от 60%, но това не би трябвало да е проблем, тъй като колнахме малко 

повече на флопа. Търн-картата подобрява много малко ръце от нашия диапазон и с толкова малко ръце тип нътс е 

трудно да се защитаваш агресивно срещу залозите на опонента. А той тук може да заложи повече от 75% от размера 

на пота. 

Диапазон в позиция след на кол на флопа и търна: 

Ривър: J♣4♥4♦5♦Q♣ 

Действия Комбинации Изчисления Брой 

Диапазон след флат-кол на 
флопа+търна: 

54s(2), 44(1), AJ(12), KJs(3), QJs(3), JTs(3), J9s(3),TT-77(24), A♦Q♦, 

A♦T♦, K♦Q♦, K♦T♦, Q♦T♦, T♦9♦, T♦8♦, 9♦8♦, AK(3) 
62 

Общ брой комбота: След ефектите на премахване: (-Q♣J♣???)1) 62(61) 

Необходим брой защитавани комбота:  62*0,6 37 

Диапазон за рейзове за стойност: 44(1), 54s(2), QJs(2)  5 

Блъф рейзове: AK(2)  2 

Диапазон за кол: AJ(12), KJs(3), JTs(3), J9s(3), TT(6), A♦Q♦, K♦Q♦, Q♦T♦ 30 

Общ брой защитавани комбота:  5+2+30 37 

Процент защитавани комбота:  
37/62 
37/61 

59,8% 
60,7% 

Забележки: 1) Тази ръка изобщо няма в диапазона ни – тя е премахната още на флопа: наличието на валето на 
флопа автоматически премахва тази ръка. 

Анализ: 

Това, вероятно, е най-лошата за нас карта от тестето, тъй като на търна не сме колнали с нито една комбинация от 

AQo. Все пак ще трябва да колваме с някои чифтове десетки, ако искаме да попречим на опонента да залага 

печелившо с всеки две карти с размер 75% от пота. 

А сега да погледнем към отварящия от кътофа. 

Диапазон за отварящ рейз от  кътофа: 

22+, A2s+, K6s+, Q7s+, J8s+, T8s+, 97s+, 86s+, 75s+, 64s+, 54s, ATo+, KJo+, QJo 

Флоп: J♣4♥4♦                  

Действия Комбинации Изчисления Брой 

Диапазон за отварящ рейз от CO: 
22+, A2s+, K6s+, Q7s+, J8s+, T8s+, 97s+, 86s+, 75s+, 64s+, 54s, 
ATo+, KJo+, QJo 314 

Общ брой комбота: След ефектите на премахване 285 
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Диапазон за залог за стойност: 54s(2), AA-QQ(18), AJ(12), KJ(12), 99(6) 50 

Диапазон за залог с дроу:  0 

Диапазон за блъф: 
AKо(13), KQ(16), ATs-A5s(18), A3s-A2s(6), KTs-K6s(15), QTs-
Q8s(9), T9s(3), T8s(3), 98s(3), 65s(3), 87s(3)1) 

92 

Общ брой комбинации за залог:  50+92 142 

% Flop Cbet  142/285 49,8% 

Общ брой комбота за чек:  285-142 143 

Диапазон за чек-рейз: А4s(2), 64s(2), 76s(3), 75s(3) 10 

Диапазон за чек-кол: 
44(1), JJ(3), AKs(3), QJ(12), JTs(3), J9s(3), J8s(3), TT(6), 88-77(12), 
AQ(16) 

62 

% защитавани чекове:  (62+10)/144 50,3% 

minEV на въздуха на опонента на флопа: 0,502*(8*0,497 – 6*0,503)  0,48 bb 

Забележки: 1) Вероятно, тук при едноцветните карти са махнати пиките. В ръката, изписана като АКо грешно е 
изписано 13, но в същност това е просто АК с една комбинация от една боя (AKo + 1AKs). 

Анализ: 

На тази текстура на флопа аз мисля, че с KJ можем както да залагаме, така и да чекваме. По-слабите валета редовно 

ще се колват даун, но ние понякога ще губим на шоудауна и опонентът понякога ще ни блъф-рейзва на търна или 

ривъра. Освен това, даването на безплатна карта с KJ не е много рисковано и ние ще можем да пресечем блъфовете 

на опонента чрез чек. 

Това е относително лесен борд за игра извън позиция, тъй  като много от нашите ръце за чек-кол, като QJ, едва ли ще 

бъдат победени. Това е също така онази текстура на борда, където високите честоти на залога на флопа, търна и 

ривъра изглеждат съвсем разумно, защото почти няма вероятност да държим множество маргинални ръце на по-

късните улици, с които ще искаме да чек-колваме. 

Нещо повече, единствените много силни ръце в диапазона на опонента са 1 комбо четворки, две комбота 54s и едно 

комбо аса – общо 4 комбота. Това означава, че едва ли ще бъдем рейзнати на флопа или търна и трябва да обмислим 

да заложим повече с една и съща част от пота и на трите улици. С гаранция ние понякога ще приключваме със 

стойностен залог с най-слабата ръка, но ако опонентът има трипс, а ние – овър-пеър, вероятно ще губим огромен пот 

без значение какъв беше размерът на залога ни на флопа. 

Освен това обърнете внимание върху залога ми на флопа с деветки. Причината за това е следната: в диапазона ми на 

търна ще е добре да има някои ръце, с които мога да чек-колна и да взема стойност от овър-карти и някои по-слаби 

чифтове. Нещо повече, това може да накара опонента да фолдне някои ръце с висок очакван дял, ако той няма 

намерения да защитава всичките си KQ, KTs и QTs. 

Накрая, вижте, това не е онази текстура на флопа, където е вероятно той да залага безразсъдно само защото може да 

залага печелившо с всеки две карти. В диапазона му има маргинални по сила ръце, с които той може спокойно да 

чекне бихайнд, и, ако той не залага, ние няма да фолднем нашите AQ, което със сигурност щяхме да направим при 

залог. Чек-колът с АК също е опция, но аз избирам да заложа с тях, защото те могат да се превърнат в стойностен залог 

на търна или ривъра, ако дойде асо или поп. 

Диапазон извън позиция след залог на флопа: 

Търн: J♣4♥4♦5♦ 

Действия Комбинации Изчисления Брой 

Диапазон извън позиция след залог на 
флопа: 

54s(2), AA-QQ(18), AJ(12), KJ(12), 99(6),  AK(13), KQ(16), ATs-
A5s(18), A3s-A2s(6), KTs-K6s(15), QTs-Q8s(9), T9s(3), T8s(3), 
98s(3), 65s(3), 87s(3) 

142 

Общ брой комбота: След ефекта на премахване: -A♦5♦, 6♦5♦ 140 

Диапазон за залог за стойност: AA-QQ(18), AJ(12), KJ(12) 42 
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Диапазон за залог с дроу:  0 

Диапазон за блъф: 

A♦T♦-A♦5♦(6), A♦3♦-A♦2♦(2), K♦T♦-K♦6♦(5), 

K♦Q♦, Q♦T♦-Q♦8♦(3), A♦K♦, T♦9♦, T♦8♦, 9♦8♦, 

8♦7♦, 6♦5♦, AK(8), KQ(11)2) 

42(40) 

Общ брой комбинации за залог:  42+40 82 

% Turn Cbet  82/140 58,6% 

Общ брой комбота за чек:  140-82 58 

Диапазон за чек-рейз:   0 

Диапазон за чек-кол: 54s(2), AK(7), 99(6) 15 

% защитавани чекове:  15/58 25,9% 

Забележки: 2) Просто няма начин да имаме тези ръце (задрасканите) в диапазона си!!! За последващия анализ 
просто ги махам от диапазона. 

Анализ: 

Обърнете внимание на следното: въпреки „блъфирането“ а АК на флопа – повечето играчи биха го нарекли блъф – 

ръката сега може да бъде чек-колната на търна. Множество ръце, с които опонентът блъфира, ще губят от АК на 

шоудауна, а и те все още имат разумен шанс да се подобрят на ривъра. Заради това аз избирам и двете – да заложа с 

някои комбота АК и да чек-колна – с другите. 

Отново е разумна опция да направим голям залог на търна, защото опонентът едва ли се е подобрил. Следователно, 

това ще ни позволи по-лесно да влезем ол-ин на ривъра, което, по всяка вероятност, ще искаме да направим с 

повечето от нашите овър-пеъри. 

Също така, тъй като диапазонът ни на търна е доста поляризиран, няма да е изненада, че няма агресивно да 

защитаваме чековете си на търна. Вместо това, ние ще залагаме с висока честота и защитаваме чековете си на търна 

от време на време. Това означава, че чек-кол с някои ръце на търна също ще е добро отиграване, с което ще попречим 

на опонента да направи лесен залог за една улица стойност с маргинални по сила ръце. От нас се изисква понякога да 

залагаме и понякога да чек-рейзваме с нашите овър-чифтове и блъфове.  

Диапазон извън позиция след залог на флопа и търна: 

Ривър: J♣4♥4♦5♦Q♣ 

Действия Комбинации Изчисления Брой 

Диапазон извън позиция след залог на 
флопа и търна: 

AA-QQ(18), AJ(12), KJ(12), A♦T♦-A♦6♦(6), A♦3♦-

A♦2♦(2), K♦T♦-K♦6♦(5), K♦Q♦, Q♦T♦-Q♦8♦(3), 

A♦K♦, T♦9♦, T♦8♦, 9♦8♦, 8♦7♦, AK(8), KQ(11) 

82 

Общ брой комбота: След ефекта на премахване: -QQ(3), KQ(3) 76 

Диапазон за залог за стойност: AA-KK(12), QQ(3), KQ(8), Q♦T♦-Q♦8♦(3), AJ(12) 38 

Диапазон за залог с дроу:  0 

Диапазон за блъф: AK(8), A♦T♦-A♦6♦ (5) 13 

Общ брой комбинации за залог:  13+38 51 

% River Cbet  51/76 67,1% 

Общ брой комбота за чек:  76-51 25 

Диапазон за чек-рейз:   0 

Диапазон за чек-кол: KJ(9)  9 

% защитавани чекове:  9/25 36% 

Анализ: 

Можем да продължим да залагаме ривъра доста агресивно, както и да защитаваме някои от нашите чекове чрез чек-

кол с KJ. Въпреки, че бихме могли да защитаваме малко повече от чековете си чрез чек-рейз с някои силни ръце и 

блъфове, това не изглежда прекалено тревожно, ако опонентът ни е в състояние рентабилно да залага с всеки две 



Част XVI: Примерни ръце   
Примери на ръце 

 

приложения на No limit Hold’em 

Приложения на No limit Hold’em 212 

карти след като чекнем. В края на краищата той получава възможността да блъфира само в около 1/3 от времето и 

обикновено не си струва да полагаме усилия в опитите да балансираме всичко перфектно. 

РЪКА №7: CO VS BU 

Първо да погледнем към колващия от бутона. 

Диапазон за колд кол от бутона срещу отварящ рейз от кътофа: 

TT-22, AQo-AJo, KQo, AQs- A8s, KQs-KTs, QJs-QTs, JTs-J9s, T9s-T8s, 98s-97s, 87s- 86s, 76s-75s, 65s, 54s, AA(1), AK(3) (182 

комбинации) 

Флоп: A♠8♦7♦ 

Действия Комбинации Изчисления Брой 

Диапазон за колд-кол от BU vs OR CO: 
TT-22, AQo-AJo, KQo, AQs- A8s, KQs-KTs, QJs-QTs, JTs-J9s, T9s-T8s, 98s-
97s, 87s- 86s, 76s-75s, 65s, 54s, AA(1), AK(3) 182 

Общ брой комбота: След ефектите на премахване  156 

Необходим брой защитавани комбота:  156*0,6 93 

Диапазон за рейзове за стойност: A8s(2), 87s(3), 88(3), 77(3), T♦9♦, 6♦5♦, J♦9♦ 14 

Блъф рейзове: 97s(3), 76s(3), 75s(3), JTs(3), 54s(3), 86s(3), 6♦6x(3) 21 

Диапазон за кол: 
AK(2), AQ(12), AJ(12), ATs(3), A9s(3), K♦Q♦, K♦J♦, K♦T♦, Q♦J♦, Q♦T♦, 

J♦T♦, 5♦4♦, TT(6), 99(6), T8s(3), 98s(3), T9s(3), 65s(3), K♠Q♠, K♠J♠ 
65 

Общ брой защитавани комбота:  14+21+65 100 

Процент защитавани комбота:  100/156 64,1% 

Анализ: 

Това е доста стандартен диапазон за защита. Дали е най-добре да се колне или да се рейзне с АК е вероятно близко, 

но аз имам чувство, че вече рейзваме достатъчно агресивно и ще е хубаво да имаме няколко силни ръце в диапазона 

си за флат-кол. 

Диапазон в позиция след кол на флопа: 

Търн: A♠8♦7♦8♣ 

Действия Комбинации Изчисления Брой 

Диапазон след флат-кол на флопа: 
AK(2), AQ(12), AJ(12), ATs(3), A9s(3), K♦Q♦, K♦J♦, K♦T♦, Q♦J♦, Q♦T♦, 

J♦T♦, 5♦4♦, TT(6), 99(6), T8s(3), 98s(3), T9s(3), 65s(3), K♠Q♠, K♠J♠ 
65 

Общ брой комбота: След ефектите на премахване: - T♣8♣, - 9♣8♣ 63 

Необходим брой защитавани комбота:  63*0,6 38 

Диапазон за рейзове за стойност: T8s(2), 98s(2)  4 

Блъф рейзове: J♦T♦, 5♦4♦, 65s(2)  4 

Диапазон за кол: AK(2), AQ(12), AJ(12), ATs(2)1), A♦T♦, K♦Q♦, K♦J♦, K♦T♦, Q♦J♦, Q♦T♦ 34 

Общ брой защитавани комбота:  4+4+34 42 

Процент защитавани комбота:  42/63 66,7% 

Забележка: 1) В книгата са посочени 3 комбинации АТs + A♦T♦, което не е възможно. 

Анализ: 

Това е другият нормален диапазон за защита. Тук колваме с всичките си топ-пеъри и блъф-рейзваме с ръце, които 

запазват очаквания си дял добре. Диапазонът ни е силен и по този начин можем да защитаваме 2/3 от него без 

особени усилия. 
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Реших да рейзна с 5♦4♦, за да накарам опонента да фолдне по-добро флъш-дроу. Това е игра, към която съм доста 

привързан, и е лесно да се пренебрегне, особено когато опонентът ни 3-бетва и ни принуждава да фолднем нашите 

флъш-дроу и гътшот. Обаче, аз не мисля, че той често ще 3-бетва на търна, особено когато бордът е пеърнат – така че 

вероятно си заслужава риска. 

Диапазон в позиция след на кол на флопа и търна: 

Ривър: A♠8♦7♦8♣5♠ 

Действия Комбинации Изчисления Брой 

Диапазон след флат-кол на флопа + търна: AK(2), AQ(12), AJ(12), ATs(2), A♦T♦, K♦Q♦, K♦J♦, K♦T♦, Q♦J♦, Q♦T♦ 34 

Общ брой комбота: След ефектите на премахване:  34 

Необходим брой защитавани комбота:  34*0,6 20 

Диапазон за рейзове за стойност:   0 

Блъф рейзове:   0 

Диапазон за кол: AK(2), AQ(12), AJ(7) 21 

Общ брой защитавани комбота:   21 

Процент защитавани комбота:  21/34 61,8% 

Анализ: 

Тъй като колваме само с някои комбинации от AJ, колът и фолдът трябва да имат очаквана стойност 0. И това изглежда 

разумно, тъй като едва ли опонентът ни някога ще залага за стойност с AJ или по-слабо, и ръката ни ще е блъф-кетчър. 

А сега да погледнем към играча, отварящ от кътофа. 

Диапазон за отварящ рейз от  CO: 

22+, A2s+, K6s+, Q7s+, J8s+, T8s+, 97s+, 86s+, 75s+, 64s+, 54s, ATo+, KJo+, QJo (314 комбинации) 

Флоп: A♠8♦7♦ 

Действия Комбинации Изчисления Брой 

Диапазон за отварящ рейз от СО: 
22+, A2s+, K6s+, Q7s+, J8s+, T8s+, 97s+, 86s+, 75s+, 64s+, 54s, ATo+, 
KJo+, QJo 314 

Общ брой комбота: След ефектите на премахване 267 

Диапазон за залог за стойност: A8s(2), A7s(2), 87s(3), AK(12), AQ(11), TT(6) 36 

Диапазон за залог с дроу: K♦6♦, Q♦J♦, Q♦T♦, Q♦9♦, J♦9♦, 6♦5♦, 6♦4♦, 5♦4♦, T9s(3), 65s(3) 14 

Диапазон за блъф: 

99(6), 66(6), J8s(3), K8s(3), Q8s(3), 98s(3), 97s(3), 76s(3), 75s(3), JTs(3), 

J9s(3), 64s(3), 54s(3), KQ(8), K♦Jx(3), Q♦Jx(3), K♠J♠, K♠T♠, K♠9♠, 

K♠6♠, Q♠J♠, Q♠T♠, Q♠9♠ 

66 

Общ брой комбинации за залог:  36+14+66 116 

% Flop Cbet  116/267 43,3% 

Общ брой комбота за чек:  267-116 151 

Диапазон за чек-рейз: 77(3), 88(3), T8s(3), 86s(3), K7s(3), Q7s(3), T♦9♦ 19 

Диапазон за чек-кол: 
AA(3), A♦Q♦, A♦9♦, A♦6♦-A♦2♦ (5), AJ(12), AT(12), KK(6), QQ(6), 

JJ(6), K♦Q♦, K♦J♦, K♦T♦, K♦9♦ 
56 

% защитавани чекове:  (19+56)/151 49,7% 

minEV на въздуха на опонента на флопа: 0,566*(8*0,503 – 6*0,497)  0,59 bb 

Анализ: 

На този борд са възможни много стрейт- и флъш-дроус, затова позицията тук е по-ценна, отколкото на по-сух борд с 

асо-хай (например, А♠7♦3♣). Въпреки това, този борд не е извънредно труден за игра извън позиция и чек-рейзът 

със сетове и блъфове ще попречи на опонента да залага безразборно, след като ние чекнем. 
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Тук залагам с десетки и деветки нито за стойност, нито на блъф. Това се прави, за да накараме опонента да фолдне 

ръце като KQ и KJ. И, ако той колва, вероятно ще чекне бихайнд на търна с по-слаба ръка и ще ни позволи да спечелим 

на шоудауна. Това е страхотен пример, показващ, защо термините „залог за стойност“ и „блъф“ не винаги са коректни. 

Но, когато правя диапазоните си, трябва да вкарам някъде тези ръце. Същата концепция използвам и за ръцете K8s и 

Q8s. 

Също така лесно се вижда, че ако ние никога не чек-колваме с някои флъш-дроус, всичките ръце от диапазона ни за 

чек-кол ще имат шоудаун стойност и това ще ни затрудни ефективно да блъфираме на по-късните улици (тъй като 

същите ръце, а които блъфираме, така или иначе вероятно ще печелят чрез чек). 

Изкушаващо е само да чек-колнем с маргинални по сила готови ръце на флопа, защото те работят много добре по 

този начин, но това ще доведе до небалансиран диапазон. 

Диапазон извън позиция след залог на флопа: 

Търн: A♠8♦7♦8♣ 

Анализ: 

Тази търн карта не подобрява много ръце от нашия диапазон и А7s сега е по-слаба ръка. Това е причината да ни е 

трудно да залагаме на търна агресивно. Въпреки, че бихме предпочели търн картата да е бланкова, което би ни 

позволило да продължим да залагаме за стойност агресивно, както и да залагаме повече, но понякога съдбата не е 

на наша страна и получаваме по-неблагоприятна карта. 

Също така мисля, че AQ не е достатъчно силна за стойностен залог, тъй като опонентът няма да колва даун с много от 

по-слабите си ръце, а и даването на безплатни карти не е особено рисковано. Освен това, залагането прави диапазона 

ни за чек много слаб. Следователно, аз смятам, че трябва просто да чек-колваме с AQ, защото по този начин наказваме 

опонента за твърде агресивното залагане на търна. 

Другата мисъл, която минава през ума ми, е, че аз би трябвало да залагам на флопа с А♦Х♦ ръце. Тези ръце са в 

състояние спокойно да чек-колват на всяка търн карта и по този начин запазват доминираните флъш-дроус в 

диапазона на опонента. Нещо повече, те също така се представят добре, когато са изправени пред рейз на флопа, 

Действия Комбинации Изчисления Брой 

Диапазон извън позиция след залог на 
флопа: 

A8s(2), A7s(2), 87s(3), AK(12), AQ(11), TT(6),  K♦6♦, 

Q♦J♦, Q♦T♦, Q♦9♦, J♦9♦, 6♦5♦, 6♦4♦, 5♦4♦, T9s(3), 65s(3), 
99(6), 66(6), J8s(3), K8s(3), Q8s(3), 98s(3), 97s(3), 76s(3), 75s(3), 

JTs(3), J9s(3), 64s(3), 54s(3), KQ(8), K♦Jx(3), Q♦Jx(3), K♠J♠, 

K♠T♠, K♠9♠, K♠6♠, Q♠J♠, Q♠T♠, Q♠9♠ 

116 

Общ брой комбота: След ефекта на премахване: 
-(А♣8♣, 8♣7♣, J♣8♣, 

K♣8♣, 9♣8♣, Q♣8♣) 
110 

Диапазон за залог за стойност: AK(12), 98s(2), K8s(2), A8s(1) 17 

Диапазон за залог с дроу:  0 

Диапазон за блъф: 
JTs(1), K♦7♦, K♦6♦, Q♦J♦, Q♦T♦, Q♦9♦, J♦T♦, 6♦5♦, 
65s(3), T9s(3), J9s(3) 

17 

Общ брой комбинации за залог:  17+17 34 

% Turn Cbet  34/110 30,9% 

Общ брой комбота за чек:  110-34 76 

Диапазон за чек-рейз: J8s(2), Q8s(2), T9s(3), 5♦4♦, 6♦4♦  9 

Диапазон за чек-кол: AQ(12), 87s(2), A7s(2), TT(6), 99(6) 28 

% защитавани чекове:  (28+9)/76 48,7% 
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защото бият блъфовете и имат аутове до нътс, когато са назад. При конструирането на диапазона е важно да се мисли 

за предишната улица и да се търсят начините за подобряването му. 

Накрая, не съм сигурен, дали чек-колът с десетки и деветки има положително очакване, особено на практика. 

Обърнете внимание, ние чек-рейзваме търна с разумна честота, което кара опонента да прави по-малки залози, което 

ни дава по-добра цена за нашия кол. Но в действителност, повечето играчи след нашия чек ще залагат твърде много, 

а това прави кола по-лош, отколкото би трябвало да бъде, и допълнително подсилва факта, че залог с А♦Х♦ на флопа 

и чек-кол на търна може би ще е най-добро отиграване. 

Диапазон извън позиция след залог на флопа и търна: 

Ривър: A♠8♦7♦8♣5♠ 

Действия Комбинации Изчисления Брой 

Диапазон извън позиция след залог на 
флопа и търна: 

AK(12), 98s(2), K8s(2), A8s(1), JTs(1), K♦7♦, K♦6♦, 

Q♦J♦, Q♦T♦, Q♦9♦, J♦T♦, 6♦5♦, 65s(3), T9s(3), J9s(3) 
34 

Общ брой комбота: След ефекта на премахване: -6♠5♠ 33 

Диапазон за залог за стойност: АК(12), K8s(2), 98s(2), A8s(1) 17 

Диапазон за залог с дроу:  0 

Диапазон за блъф: J9s(3)1), T9s(3), 65s(2) 8 

Общ брой комбинации за залог:  17+8 25 

% River Cbet  25/33 75,8% 

Общ брой комбота за чек:  33-25 82) 

Диапазон за чек-рейз:   0 

Диапазон за чек-кол:   0 

% защитавани чекове:   0 

Забележка: 
1) В книгата вместо тази ръка е записано 65s(3), след което идва и 65s(2) – стават 5 комбинации от една ръка от 
една боя – а те изобщо са само две. Единствената ръка, която е с 3 комбота от предната улица, е J9s(3) – затова 
вписвам имено нея. 
2) Тук пък е посочено, че нямаме комбота за чек. Все пак, това със сигурност не означава, че останалите 8 
комбота просто ще фолднем без да чекнем. 

Анализ: 

Този ривър пропуска както нашия диапазон, така и диапазона на опонента, затова можем да продължим да залагаме 

за стойност с всичките си силни ръце. На ривъра отново можем да залагаме доста агресивно и вероятно можем да 

направим по-голям залог, защото в диапазона на опонента няма много ръце, които са по-добри от блъф-кетчър. 

Възможно, с някои ръце трябва да чек-колваме на ривъра, но тук няма много ръце (или изобщо няма такива), с които 

бихме искали да залагаме на флопа и търна и да чек-колваме на ривъра. Това е така, защото нашият залог на търна 

ще бъде рейзван разумно често и маргинални ръце като AQ, вероятно, ще са рентабилни като чек-кол. 

Не е възможно да постигнем перфектен баланс във всичко. Затова не си пилейте времето, тревожейки се за малки 

подробности. След като усетите, как да подходите към тази текстура на борда, вероятно, ще е въпрос на време да 

продължите напред, тъй като ръце, които са близки, могат да се играят по няколко начина на теория, а на практика – 

трябва винаги да се опитвате да следвате онази линия, която най-добре експлоатира опонента ви. 

РЪКА № 8: CO VS BU 

Да погледнем към колващия от бутона. 

Диапазон за колд кол от бутона срещу отварящ рейз от кътофа: 
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TT-22, AQo-AJo, KQo, AQs- A8s, KQs-KTs, QJs-QTs, JTs-J9s, T9s-T8s, 98s-97s, 87s- 86s, 76s-75s, 65s, 54s, AA(1), AK(3) (182 

комбинации) 

Флоп: Q♦J♦4♠ 

Действия Комбинации Изчисления Брой 

Диапазон за колд-кол от BU vs OR CO: 
TT-22, AQo-AJo, KQo, AQs- A8s, KQs-KTs, QJs-QTs, JTs-J9s, T9s-T8s, 
98s-97s, 87s- 86s, 76s-75s, 65s, 54s, AA(1), AK(3) 182 

Общ брой комбота: След ефектите на премахване  161 

Необходим брой защитавани комбота:  161*0,6 97 

Диапазон за рейзове за стойност: QJs(3), 44(3), T♦9♦, K♦T♦, A♦9♦, A♦8♦ 10 

Блъф рейзове: T8s(3), 98s(3), 54s(3), A♠9♠, A♠8♠, 7♠5♠, 6♠5♠ 13 

Диапазон за кол: 

AA(1), AQ(12), KQ(12), QTs(3), AJ(12), KJs(3), JTs(3), J9s(3), KTs(3), 

T9s(3), ATs(3), TT(6), AK(3), A♦T♦, T♦8♦, 9♦8♦, 9♦7♦, 8♦7♦, 8♦6♦, 

7♦6♦, 7♦5♦, 6♦5♦, 5♦4♦ 

77 

Общ брой защитавани комбота:  77+13+10 100 

Процент защитавани комбота:  100/161 62,1% 

Анализ: 

Тъй като повечето търн карти ще подобрят някои ръце от нашия диапазон (предотвратявайки той да бъде капнат) и 

даването на безплатни карти е сравнително рисковано, вероятно ще е добре да рейзваме с всичките си силни ръце. 

Освен това, дори ако се слоуплейват едно или две комбота за сет, това няма да попречи на опонента ефективно да 

овърбетва на бланков търн, защото в нашия диапазон няма да има голямо количество много силни ръце. 

Диапазон в позиция след кол на флопа: 

Търн: Q♦J♦4♠6♣ 

Действия Комбинации Изчисления Брой 

Диапазон след флат-кол на флопа: 

AA(1), AQ(12), KQ(12), QTs(3), AJ(12), KJs(3), JTs(3), J9s(3), KTs(3), 

T9s(3), ATs(3), TT(6), AK(3), A♦T♦, T♦8♦, 9♦8♦, 9♦7♦, 8♦7♦, 

8♦6♦, 7♦6♦, 7♦5♦, 6♦5♦, 5♦4♦ 

77 

Общ брой комбота: След ефектите на премахване:  77 

Необходим брой защитавани комбота:  77*0,6 46 

Диапазон за рейзове за стойност:   0 

Блъф рейзове:   0 

Диапазон за кол: 
AA(1), AQ(12), KQ(12), QTs(3), AJ(12), KJs(3), A♦T♦, T♦8♦, 9♦8♦, 

9♦7♦, 8♦7♦, 8♦6♦, 7♦6♦ 
50 

Общ брой защитавани комбота:   50 

Процент защитавани комбота:  50/77 64,9% 

Анализ: 

Тази търн карта, за съжаление, е бланкова и следователно не вкарва силни ръце в нашия диапазон. Лесно е да 

помислим, че трябва да сме сгрешили някъде на предната улица, но е важно да помним, че опонентът не може да 

залага на търна (нито пък да овърбетва) твърде често, защото иначе ще бъде небалансиран. Изправянето пред голям 

залог от балансиран опонент е нежелателно, но това ще се случва само от време на време, или пък ние ще имаме 

възможност да го експлоатираме чрез чести колове. 

Все още е лесно да се колне с балансиран диапазон срещу нормално оразмерен залог, но няма нужда да се колва с 

всяка ръка, по-слаба от KJs (въпреки, че колът с няколко по-слаби валета също може да бъде добра опция). Нещо 

повече, търн картата подобри повечето от нашите флъш-дроус, които сега са вече или чифт, или стрейт-дроу. 

Диапазон в позиция след на кол на флопа и търна: 
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Ривър: Q♦J♦4♠6♣2♠ 

Действия Комбинации Изчисления Брой 

Диапазон след флат-кол на флопа + 
търна: 

AA(1), AQ(12), KQ(12), QTs(3), AJ(12), KJs(3), A♦T♦, T♦8♦, 9♦8♦, 

9♦7♦, 8♦7♦, 8♦6♦, 7♦6♦ 
50 

Общ брой комбота: След ефектите на премахване:  50 

Необходим брой защитавани комбота:  50*0,6 30 

Диапазон за рейзове за стойност:   0 

Блъф рейзове:   0 

Диапазон за кол: AA(1), AQ(12), KQ(12), QTs(3), AJ(2) 30 

Общ брой защитавани комбота:   30 

Процент защитавани комбота:  30/50 60% 

Анализ: 

Тъй като нашият диапазон на ривъра е сгъстен, а диапазонът на опонента е поляризиран, няма смисъл да рейзваме и 

трябва да се защитаваме само чрез кол. Въпреки, че търн и ривър са бланкови, диапазонът ни за кол на ривъра 

включва малко ръце, които са по-слаби от KQ. Фактически, ние колваме само с две комбинации от 12-те комбота AJ. 

Този анализ показва, защо е трудно да вземеш три улици стойност, когато си извън позиция с маргинално силни ръце. 

Ако опонентът реши да заложи 75% от пота на флопа, търна и ривъра с KQ, той няма да вземе много стойност със 

залога си на ривъра. По-конкретно, формулата за размера на залога на ривъра почти със сигурност ще сметне залога 

от 75% от пота за твърде голям. 

А сега да погледнем към отварящия от кътофа. 

Диапазон за отварящ рейз от  СО 

AA-22, AKo-ATo, KQo, AKs-A7s, A5s, KQs-KTs, QJs-QTs, JTs-J9s, T9s-T8s, 98s-97s, 87s-86s, 76s-75s, 65s, 54s 

Флоп: Q♦J♦4♠ 

Действия Комбинации Изчисления Брой 

Диапазон за отварящ рейз от СО: 
AA-22, AKo-ATo, KQo, AKs-A7s, A5s, KQs-KTs, QJs-QTs, JTs-J9s, 
T9s-T8s, 98s-97s, 87s-86s, 76s-75s, 65s, 54s 314 

Общ брой комбота: След ефектите на премахване 272 

Диапазон за залог за стойност: AA(6), KK(6), AQ(12), QJ(9) 33 

Диапазон за залог с дроу: 
KTs(3), T9s(3), K♦T♦, K♦9♦, K♦8♦, K♦7♦, K♦6♦, T♦9♦, T♦8♦, 

9♦8♦, 9♦7♦, 8♦7♦, 8♦6♦, 7♦6♦, 7♦5♦, 6♦5♦ 
20 

Диапазон за блъф: 
TT(6), 99(6), AK(15), AT(15), K9s(3), T8s(3), 98s(3), A4s(3), 

64s(3), 54s(3),A♠9♠-A♠5♠(5), A♠3♠, A♠2♠ 
67 

Общ брой комбинации за залог:  33+20+67 120 

% Flop Cbet  120/272 44,1% 

Общ брой комбота за чек:  272-120 152 

Диапазон за чек-рейз: 
JJ(3), 44(3), A♦7♦, A♦6♦, A♦5♦, A♦3♦, A♦2♦, JTs(3), J9s(3), 

J8s(3), 6♠5♠ 
21 

Диапазон за чек-кол: 
QQ(3), KQ(12), QTs(3), Q9s(3), Q8s(3), Q7s(3), AJ(12), KJ(12), 

A♦K♦, A♦T♦, A♦9♦, A♦8♦, A♦4♦, 6♦4♦, 5♦4♦ 
58 

% защитавани чекове:  (21+58)/152 52% 

minEV на въздуха на опонента на флопа: 0,559*(8*0,48 – 6*0,52)  0,40 bb 

Анализ: 

Въпреки, че мнозина играчи биха заложили на този флоп с KQ без да му мислят много-много, опонентът ни едва ли 

ще колва даун с нещо по-слабо, ако се залага и на трите улици. На този флоп в типичния диапазон за кол от бутона 
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има ръце като KQ или по-добри в 19% от случаите. Така той едва ли ще колва с по-слаби ръце. Освен това е важно 

адекватно да защитаваме нашите чекове, когато играем срещу силни опоненти, а чек-колът спомага да го изпълним. 

Тъй като на флопа има две високи карти, няма да е прекалено трудно да чек-колваме агресивно. Ръце, като QT, AJ, KJ 

правят превъзходни чек-колове, а чек-рейзвайки и с някои флъш-дроус, ще можем ефективно да блъфираме на 

ривъра, ако опонентът чекне отзад на търна. 

Един от най-трудните аспекти в тази ръка е разпределянето на флъш-дроус в диапазоните за залог, чек-кол и чек-рейз. 

Аз предлагам:  

- да чек-колваме с флъш-дроус, които имат шоудаун стойност и могат да бъдат чек-колнати на два пъти;  

- да залагаме със слаби флъш-дроус без шоудаун стойност, за да накараме опонента да фолдне по-добра 

ръка. 

Диапазон извън позиция след залог на флопа: 

Търн: Q♦J♦4♠6♣ 

Анализ: 

В тази ситуация има множество важни игрови концепции. Първата и, може би най-важната, е, че ние трябва сериозно 

да помислим за овърбет. На флопа имаше много възможни флъш- и стрейт-дроус и опонентът едва ли би слоуплейвал 

силните си ръце. Това е вероятната причина той да няма диапазон за рейз на търна. Нещо повече, нашият диапазон 

за залог на флопа беше доста поляризиран и тук има малко ръце, с които бихме предпочели малък залог. 

Също така, повечето от блъфовете ни имат приемливо количество екуити и често ще се подобряват на ривъра. Тъй 

като няколко от тях вероятно ще станат стойностни ръце, можем да блъфираме на търна малко по-агресивно. 

Освен това, диапазонът ни не включва средно-силни ръце, които се представят добре като чек-кол. А това кара 

опонента да прави по-малки залози, защото няма често да чек-колваме и вместо това ще фолдваме или ще рейзваме. 

Следователно, когато опонентът залага малко, чек-кол с десетки или деветки може да бъде рентабилен, тъй като ще 

получим добра цена, а той, обикновено, няма да залага за стойност със средни чифтове. Аз не искам диапазонът ми 

за чек-кол да бъде твърде прозрачен, затова ще чек-колвам с няколко комбинации от AQ, за да го предпазя. 

Действия Комбинации Изчисления Брой 

Диапазон извън позиция след залог на 
флопа: 

AA(6), KK(6), AQ(12), QJ(9),  KTs(3), T9s(3), K♦T♦, K♦9♦, 

K♦8♦, K♦7♦, K♦6♦, T♦9♦, T♦8♦, 9♦8♦, 9♦7♦, 8♦7♦, 

8♦6♦, 7♦6♦, 7♦5♦, 6♦5♦  TT(6), 99(6), AK(15), AT(15), 

K9s(3), T8s(3), 98s(3), A4s(3), 64s(3), 54s(3), A♠9♠-A♠5♠(5), 

A♠3♠, A♠2♠ 

120 

Общ брой комбота:  -6♣4♣ 119 

Диапазон за залог за стойност: АА(6), KK(6), QJ(6), AQ(10) 28 

Диапазон за залог с дроу:  0 

Диапазон за блъф: 

KTs(3), T9s(3), K♦T♦, K♦9♦, K♦8♦, K♦7♦, K♦6♦, T♦9♦, 

T♦8♦, 9♦8♦, 9♦7♦, 8♦7♦, 8♦6♦, 7♦6♦, 7♦5♦, 6♦5♦, 
AK(15) 

35 

Общ брой комбинации за залог:  28+35 63 

% Turn Cbet  63/119 52,9% 

Общ брой комбота за чек:  119-63 56 

Диапазон за чек-рейз: 64s(2), QJs(3), AT(5)  10 

Диапазон за чек-кол: TT(6), AQ(2) 8 

% защитавани чекове:  (10+8)/56 32,1% 
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Накрая, бихме могли да заложим на флопа с няколко комбота от AJs или Q9s – така в диапазона си щяхме да имаме 

няколко ръце, които работят добре като чек-кол на бланков търн. Вероятно, би било коректно да се залага с няколко 

комбинации от тези ръце (на флопа). Обаче, именно на флопа те се представят слабо срещу рейз и, в частност, не се 

страхуват от даването на безплатни карти. Въпреки, че залагането с няколко техни комбинации може би е най-добре, 

но аз не бих залагал с твърде много от тях.  

Диапазон извън позиция след залог на флопа и търна: 

Ривър: Q♦J♦4♠6♣2♠ 

Действия Комбинации Изчисления Брой 

Диапазон извън позиция след залог на 
флопа и търна: 

АА(6), KK(6), QJ(6), AQ(10), KTs(3), T9s(3), K♦T♦, 

K♦9♦, K♦8♦, K♦7♦, K♦6♦, T♦9♦, T♦8♦, 9♦8♦, 

9♦7♦, 8♦7♦, 8♦6♦, 7♦6♦, 7♦5♦, 6♦5♦, AK(15) 

63 

Общ брой комбота:   63 

Диапазон за залог за стойност: АА(6), KK(6), QJ(6), AQ(10) 28 

Диапазон за залог с дроу:   

Диапазон за блъф: AK(15), KTs(1) 16 

Общ брой комбинации за залог:  28+16 44 

% River Cbet  44/63 69,8% 

Общ брой комбота за чек:  63-44 19 

Диапазон за чек-рейз:   0 

Диапазон за чек-кол:   0 

% защитавани чекове:   0 

Анализ: 

Тъй като нашият диапазон е много поляризиран след маркирането на голям залог на търна, не бих се тревожил за 

защитата на нашите чекове на бланков ривър. Обикновено, няма да е проблем, ако опонентът може да блъфира 

печелившо на ривъра с пропусналите си дроус, тъй като негов кол на търна беше много скъп. Не си заслужава да си 

пилеете време в опитите за перфектно балансиране на всичко. Вместо това бих предпочел да заложа много с всичките 

си стойностни ръце и да блъфирам агресивно. 

Трудно е да се каже, дали е най-добре да блъфираме с АК, тъй като тази ръка има по-добри ефекти на премахване, 

или да блъфираме с пропуснали флъш-дроус, защото те нямат шоудаун стойност. На практика, може би е по-добре 

да блъфираме с ръце, които имат по-малка шоудаун стойност, защото опонентът може да колва нашия залог на търна 

с дроу и да не блъфира на ривъра. Но на теория, аз мисля, че е по-добре да се блъфира с АК, защото тази ръка блокира 

няколко комбинации от AQ и KQ, особено, ако тези ръце присъстват в диапазона на опонента за кол. 

РЪКА № 9: CO VS BU 

Да погледнем първо към колващия от бутона. 

Диапазон за колд кол от бутона срещу отварящ рейз от кътофа: 

TT-22, AQo-AJo, KQo, AQs- A8s, KQs-KTs, QJs-QTs, JTs-J9s, T9s-T8s, 98s-97s, 87s- 86s, 76s-75s, 65s, 54s, AA(1), AK(3) (182 

комбинации) 

Флоп: 8♦4♠3♠ 

Действия Комбинации Изчисления Брой 

Диапазон за колд-кол от BU vs OR CO: 
TT-22, AQo-AJo, KQo, AQs- A8s, KQs-KTs, QJs-QTs, JTs-J9s, T9s-T8s, 
98s-97s, 87s- 86s, 76s-75s, 65s, 54s, AA(1), AK(3) 182 
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Общ брой комбота: След ефектите на премахване  167 

Необходим брой защитавани комбота:  167*0,6 100 

Диапазон за рейзове за стойност: АА(1), 44(3), 33(3), А♠9♠, А♠Т♠, 7♠6♠, 7♠5♠, 6♠5♠ 12 

Блъф рейзове: 76s(3), 75s(3), 54s(3), 5♠5x(3), T♦9♦, 9♦7♦, J♦9♦ 15 

Диапазон за кол: 

88(3), TT-99(12), 77(6), A♠Q♠, A♠J♠, K♠Q♠, K♠J♠, K♠T♠, Q♠J♠, 

Q♠T♠, J♠T♠, J♠9♠, T♠9♠, 9♠7♠, A8s(3), T8s(3), 98s(3), 87s(3), 86s(3), 

65s(3), AK(3), AQ(15),  KQ(7), A♠Jx(3), A♦J♦, A♦T♦ 

80 

Общ брой защитавани комбота:  12+15+80 107 

Процент защитавани комбота:  107/167 64,1% 

Анализ: 

Наистина е удивително, доколко е по-лесно да се защитаваш в позиция в сравнение с извън позиция. Тази текстура 

на флопа е извънредно трудна за добра игра извън позиция, но в позиция съвсем лесно можем да определим, с какви 

ръце можем разумно да колваме, да рейзваме и да фолдваме. Това е причината при анализа да започваме от 

диапазона в позиция, особено при по-нови играчи. 

Обърнете внимание, аз наблягам на кол с ръце, които запазват доминираните такива в диапазона на опонента, и 

рейзвам с ръце, които карат доминиращите ръце да фолднат. Например, A♠Jx има някои добри свойства за блъф-

рейз, тъй като може да удари на търна топ пеър или нътс флъш-дроу, но рейзът би накарал опонента да фолдне по-

слаби АХ и JX ръце. По тази причина, вероятно, колът е най-доброто действие тук, дори ако рейзът също е печеливш. 

По същият начин аз рейзвам с ръце, като J♦9♦ и Т♦9♦, за да го накарам да фолдне ръце, като AJ или АТ. Това намалява 

честотата, с която ще удряме на търна топ пеър. Освен това, когато на търна дойде флъш- или стрейт-дроу, тези ръце 

са ефективни за втори барел. 

Диапазон в позиция след кол на флопа: 

Търн: 8♦4♠3♠Т♥ 

Действия Комбинации Изчисления Брой 

Диапазон след флат-кол на флопа: 

88(3), TT-99(12), 77(6), A♠Q♠, A♠J♠, K♠Q♠, K♠J♠, K♠T♠, Q♠J♠, 

Q♠T♠, J♠T♠, J♠9♠, T♠9♠, 9♠7♠, A8s(3), T8s(3), 98s(3), 87s(3), 

86s(3), 65s(3), AK(3), AQ(15),  KQ(7), A♠Jx(3), A♦J♦, A♦T♦ 

80 

Общ брой комбота: След ефектите на премахване: -(3)ТТ, Т♥8♥ 76 

Необходим брой защитавани комбота:  76*0,6 46 

Диапазон за рейзове за стойност: 88(3), T8s(2)  5 

Блъф рейзове: 65s(3), 9♠7♠, J♠9♠  5 

Диапазон за кол: 
TT(3), A♦T♦, A8s(3), 98s(3), 87s(3), 86s(3), 99(6), 77(6), A♠Q♠, A♠J♠, 

K♠Q♠, K♠J♠, K♠T♠, Q♠J♠, Q♠T♠, J♠T♠, T♠9♠ 
37 

Общ брой защитавани комбота:  5+5+37 47 

Процент защитавани комбота:  47/76 61,8% 

Анализ: 

Не съм сигурен дали да колна или да рейзна с десетки. Рейзвайки, може би увеличаваме честотата на рейза, но не ми 

харесва и даването на безплатни карти на тази текстура. На практика, срещу повечето играчи, вероятно бих рейзнал, 

особено когато малко играчи овърбетват на бланков ривър. Но не бих се изненадал, ако на теория колът е страхотно 

отиграване. 

Диапазон в позиция след на кол на флопа и търна: 

Ривър: 8♦4♠3♠Т♥J♣ 
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Действия Комбинации Изчисления Брой 

Диапазон след флат-кол на флопа + 
търна: 

TT(3), A♦T♦, A8s(3), 98s(3), 87s(3), 86s(3), 99(6), 77(6), A♠Q♠, A♠J♠, 

K♠Q♠, K♠J♠, Q♠J♠, J♠T♠, T♠9♠ 
37 

Общ брой комбота: След ефектите на премахване:  37 

Необходим брой защитавани комбота:  37*0,6 22 

Диапазон за рейзове за стойност: TT(3), J♠T♠  4 

Блъф рейзове: 98s(2)  2 

Диапазон за кол: A♦T♦, A♠J♠, K♠J♠, K♠T♠, Q♠J♠, Q♠T♠, T♠9♠, A8s(3), 99(6) 16 

Общ брой защитавани комбота:  4+2+16 22 

Процент защитавани комбота:  22/37 59,6 

Забележка: В тази ръка има толкова много грешки: поставяне на една и съща ръка в два диапазона, неправилно 

изброяване на комбота – аз просто ги „понагласих“, за да е всичко точно. (Например, блъф-рейзнахме с J♠9♠ на 

търна, но авторът я постави в диапазон за кол на ривъра) 

Анализ: 

Това е доста трудна ривър карта, тъй като сега имаме само няколко топ-пеъра. От нас се изисква или да колваме с 

деветки, или да позволим на опонента да блъфира печелившо с всеки две карти. Обаче, тъй като той няма да блъфира 

с ръка, по-силна от деветки и няма да залага за стойност с по-слаба ръка, то това ще е все още блъф-кетчър. 

Ние също така можем да фолдваме достатъчно тук, когато позволяваме на опонента да блъфира печелившо, ако 

мислим, че ривър-картата е особено брутална, но не мисля, че случаят е такъв. Освен това, наличието на десетки в 

нашия диапазон ни помага съществено, защото това прави овърбетовете на опонента по-малко печеливши. 

А сега да погледнем към отварящия от кътофа. 

Диапазон за отварящ рейз от  СО 

22+, A2s+, K6s+, Q7s+, J8s+, T8s+, 97s+, 86s+, 75s+, 64s+, 54s, ATo+, KJo+, QJo 

Флоп: 8♦4♠3♠ 

Действия Комбинации Изчисления Брой 

Диапазон за отварящ рейз от СО: 
AA-22, AKo-ATo, KQo, AKs-A7s, A5s, KQs-KTs, QJs-QTs, JTs-J9s, 
T9s-T8s, 98s-97s, 87s-86s, 76s-75s, 65s, 54s 314 

Общ брой комбота: След ефектите на премахване 293 

Диапазон за залог за стойност: 
QQ-99(24), 77(6), 66(6), A♠8♠, K♠8♠, T♠8♠, 8♠7♠, 8♠7♠, 

8♠6♠ 
42 

Диапазон за залог с дроу: 
A♠5♠, Q♠J♠-Q♠7♠(5), J♠T♠-J♠8♠(3), K♠Q♠, 7♠6♠, 7♠5♠, 
65s(3) 

15 

Диапазон за блъф: 

A5s(3), A2s(3), 75s(3), 76s(3), AK(15), KQ(7), A♠Tx(3), QJ(7), 

A♦T♦, A♦9♦, A♦7♦, A♦6♦, K♦J♦, K♦T♦, K♦9♦, K♦6♦, J♦T♦, 

T♦9♦, 9♦7♦ 

55 

Общ брой комбинации за залог:  42+15+55 112 

% Flop Cbet  112/293 38,2% 

Общ брой комбота за чек:  293-112 181 

Диапазон за чек-рейз: 

AA(3), KK(6), 88(3), 44(3), 33(3), A♠9♠, A♠2♠, 6♠5♠, K♠Jx(3), 

AJ(7), Q♦T♦, Q♦9♦, J♦9♦, 5♠5x(3), A4s(3), 64s(3), 54s(3), 
A3s(3) 

49 

Диапазон за чек-кол: 
AA(3), AQ(15), A8s(2), K8s(2), Q8s(2), J8s(2), T8s(2), 98s(2), 

87s(2), 86s(2), A♠K♠, A♠Q♠, A♠J♠, A♠T♠ 
38 

% защитавани чекове:  (38+49)/181 48,1% 

minEV на въздуха на опонента на флопа: 0,618*(8*0,519 – 6*0,481)  0,78 bb 

Анализ: 
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Трудно е да конструираме диапазони за тази ситуация, тъй като диапазонът на отварящия от кътофа е много широк, 

а този флоп е труден за игра извън позиция. Въпреки, че и двата диапазона – на кътофа и бутона – имат около 50% 

очакван дял и включват множество силни и слаби ръце, а и позицията е доста ценна на тази текстура, все пак има 

смисъл да приемем, че бутонът е в по-благоприятно положение. 

Също така е важно да се помни, че, ако на този флоп няма да предприемем адекватна защита на нашите чекове, 

опонентът ни почти винаги ще залага. Просто, както на нас няма да ни харесва да даваме безплатни карти на ръцете 

от неговия диапазон, така и на него няма да му харесва да дава безплатни карти на нашия диапазон за чек-фолд. 

Мнозина играчи предпочитат безразсъдно да залагат на тази текстура на флопа и рядко чек-колват, но това 

определено е слаба стратегия срещу силен опонент. И, тъй като очаквам опонентът да залага често, стратегията ми е 

да чек-рейзвам с всичките сетове, както и с някои овър-карти. 

Освен това, стратегията ми е да залагам с чифтове и флъш-дроу, защото искам да имам възможност да чек-колна с 

тези ръце на търна. Без тях вероятно ще бъде трудно да запазя флъш-дроус в диапазона си за чек-кол на търна. Освен 

това, тези ръце се представят добре, когато се изправят пред рейз на флопа, тъй като те са добри както за кол, така и 

за 3-бет. 

Когато залагаме с ръка, като седмици или шестици, ние се надяваме опонентът да фолдне, въпреки, че обикновено 

сме напред, когато ни колнат. Причината да залагаме с тези ръце е да накараме опонента да фолдне ръце с висок 

очакван дял и, ако опонентът колва, с тях можем да чек-колнем на много от търн-карти. 

Накрая, обърнете внимание, че макар и най-силната ръка от диапазона ни залог на флопа са чифт дами, то ако търн-

картата е неутрална, тази ръка ефективно ще стане нътс. Опонентът едва ли ще слоуплейва на този флоп и, ако той 

колва, можем да бъдем уверени, че много от нашите ръце са най-добри на повечето от търн-карти. 

Диапазон извън позиция след залог на флопа: 

Търн: 8♦4♠3♠Т♥ 

Анализ: 

Действия Комбинации Изчисления Брой 

Диапазон извън позиция след залог на 
флопа: 

QQ-99(24), 77(6), 66(6), A♠8♠, K♠8♠, T♠8♠, 8♠7♠, 8♠7♠, 

8♠6♠,  A♠5♠, Q♠J♠-Q♠7♠(5), J♠T♠-J♠8♠(3), K♠Q♠, 7♠6♠, 

7♠5♠, 65s(3),  A5s(3), A2s(3), 75s(3), 76s(3), AK(15), KQ(7), 

A♠Tx(3), QJ(7), A♦T♦, A♦9♦, A♦7♦, A♦6♦, K♦J♦, K♦T♦, 

K♦9♦, K♦6♦, J♦T♦, T♦9♦, 9♦7♦ 

112 

Общ брой комбота: След ефекта на премахване:  -АТ, - (3)ТТ 108 

Диапазон за залог за стойност: 
QQ-JJ(12), A♠Tx(2), A♦T♦, K♦T♦, J♦T♦, T♦9♦, Q♠T♠, J♠T♠, 
99(6) 

26 

Диапазон за залог с дроу:  0 

Диапазон за блъф: 
Q♠J♠, Q♠9♠, Q♠7♠, J♠9♠, J♠8♠, K♠Q♠, 7♠5♠, 7♠6♠, A♠5♠, 

65s(3), 9♦7♦, J♦9♦, QJ(7), AK(4) 
25 

Общ брой комбинации за залог:  26+25 51 

% Turn Cbet  51/108 47,2% 

Общ брой комбота за чек:  108-51 57 

Диапазон за чек-рейз: TT(3), AK(3)  6 

Диапазон за чек-кол: 77(6), 66(6), A♠8♠, K♠8♠, T♠8♠, 9♠8♠, 8♠7♠, 8♠6♠, AK(8) 26 

% защитавани чекове:  (6+26)/57 56,1% 
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Това е страхотен пример за ситуация, където е важно използването на няколко размера на залога. Опонентът ни рядко 

ще бие дами или валета и голям залог с тези ръце ще е силно отиграване. Противно на това, голям залог с ръка, като 

деветки, няма да е ефективен, защото опонентът ще ни бие по-често. 

Освен това, не ми харесва да чек-колвам на този борд с ръце тип нътс – той е толкова мокър. Със сигурност, опонентът 

може да овърбетне за ол-ин на съвсем бланков ривър толкова често, че даването на безплатни карти е рисковано. 

Нещо повече, няма да е изненада фактът, че сме в състояние комфортно да защитаваме нашите чекове, защото 

диапазонът ни за залог на флопа не беше особено поляризиран. С други думи, залагахме с шестици и седмици на 

флопа, знаейки, че на търна вероятно ще чек-колваме с тях. Направихме това в надеждата да фолднат ръце с висок 

очакван дял, а и опонентът ни почти винаги държи две овър-карти срещу нашите шестици. 

Накрая, вкарах АК в три различни диапазона – има смисъл да залагаме с тази ръка като блъф, да чек-колваме с тях за 

шоудаун стойност и ридроу и да чек-рейзваме с тях за блъф. Ако с тази ръка винаги следваме една и съща линия, 

опонентът лесно ще започне да ни експлоатира, защото в диапазона ни има много комбинации от тази ръка. 

Диапазон извън позиция след залог на флопа и търна: 

Ривър: 8♦4♠3♠Т♥J♣ 

Действия Комбинации Изчисления Брой 

Диапазон извън позиция след залог на 
флопа и търна: 

QQ-JJ(12), A♠Tx(2), A♦T♦, K♦T♦, J♦T♦, T♦9♦, Q♠T♠, J♠T♠, 

99(6), ♠J♠, Q♠9♠, Q♠7♠, J♠9♠, J♠8♠, K♠Q♠, 7♠5♠, 7♠6♠, 

A♠5♠, 65s(3), 9♦7♦, J♦9♦, QJ(7), AK(4) 

51 

Общ брой комбота: След ефекта на премахване: -3 JJ, - Q♠J♣ 47 

Диапазон за залог за стойност: 
QQ(6), JJ(3), QJ(6), Q♠9♠, 9♦7♦, A♠J♠, K♠J♠, Q♠J♠, J♠T♠, 

J♦9♦, J♠8♠, K♠T♠, A♦T♦, A♠Tx(2) 
27 

Диапазон за залог с дроу:  0 

Диапазон за блъф: AK(4), K♠Q♠, Q♠7♠, 7♠6♠, 7♠5♠, A♠5♠, 65s(3) 12 

Общ брой комбинации за залог:  27+12 39 

% River Cbet  39/47 83% 

Общ брой комбота за чек:  47-39 8 

Диапазон за чек-рейз:   0 

Диапазон за чек-кол: Q♠T♠, 99(4)  5 

% защитавани чекове:  5/8 62,5% 

Анализ: 

Този ривър подобрява множество ръце от нашия диапазон, особено след като залагахме с осем комбинации от QJ на 

търна. Така ще е лесно агресивно да залагаме на ривъра. Обаче, на този ривър и опонентът би трябвало да има 

няколко много силни ръце, с които би могъл да рейзне нашия залог, и ние понякога ще бъдем изправени пред рейз, 

особено, ако правим по-малък залог. 

Разбира се, има смисъл да залагаме на ривъра агресивно при тази великолепна за нашия диапазон ривър-карта. 

Въпреки, че това рядко се случва – да залагаме на ривъра с честота над 80%, но тук това е оправдано, защото в 

диапазона ни има много топ-пеъри. 

РЪКА № 10: CO VS BU 

Първо, да погледнем към колващия от бутона: 

Диапазон за колд кол от бутона срещу отварящ рейз от кътофа: 
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TT-22, AQo-AJo, KQo, AQs- A8s, KQs-KTs, QJs-QTs, JTs-J9s, T9s-T8s, 98s-97s, 87s- 86s, 76s-75s, 65s, 54s, AA(1), AK(3) (182 

комбинации) 

Флоп: К♣9♦6♥ 

Действия Комбинации Изчисления Брой 

Диапазон за колд-кол от BU vs OR СО: 
TT-22, AQo-AJo, KQo, AQs- A8s, KQs-KTs, QJs-QTs, JTs-J9s, T9s-T8s, 
98s-97s, 87s- 86s, 76s-75s, 65s, 54s, AA(1), AK(3) 182 

Общ брой комбота: След ефектите на премахване  161 

Необходим брой защитавани комбота:  161*0,6 97 

Диапазон за рейзове за стойност: 99(3), 66(3) 6 

Блъф рейзове: 75s(4), T8s(4), A8s(3) 11 

Диапазон за кол: 

AA(1), AK(2), KQ(12), KJs(3), KTs(3), TT(6), A9s(3), J9s(3), T9s(3), 98s(3), 
97s(3), QJs(4), QTs(4), JTs(4), 87s(4), 88(6), 86s(3), 76s(3), 65s(3), 
AQs(3), AJs(3), ATs(3) 

82 

Общ брой защитавани комбота:  6+11+82 99 

Процент защитавани комбота:  99/161 61,5% 

Анализ: 

На този борд има изненадващо голям брой възможни стрейт-дроус и това е причината да предпочитам да рейзвам 

със сетовете тук. Решението да колваме с някои от тях е близко и вероятно също ще бъде добро отиграване. На теория, 

очакването от рейза и кола вероятно е едно и също. Но, ако ние винаги рейзваме или никога не рейзваме с нашите 

сетове, опонентът със сигурност ще може да ни експлоатира. Въпреки това, както обикновено, не си струва да се 

задълбочаваме в детайли при анализа на текстура. 

Трудно е да се каже, дали трябва да рейзваме с аса или АК. Асата са доста силни, но не ми харесват ефектите им на 

премахване, тъй като те блокират половината от комбинациите от АК в диапазона на опонента. Освен това, тъй като 

няма да е необходимо опонентът да колва даун с някои ръце, по-слаби от АК, аз бих предпочел с тях да колвам 

въпреки факта, че той понякога ще ни побеждава с блъфовете си. 

Тази текстура на борда е малко по-трудна за защита, отколкото това изглежда на пръв поглед. Причината за това е 

флопове с висока карта поп не усилват нашия диапазон толкова добре, колкото флопове с висока карта асо, дама или 

вале. Ако вярваме, че нашия диапазон за префлоп кол не прави достатъчно силни ръце на флопове с висока карта поп, 

тогава, може би, той трябва да включва ръце тип KJo или повече комбинации от АК. Както дискутирахме по-рано, 

теорията е полезна за да установим дали префлоп диапазоните ни са грешни, но няма начин да установим, дали те са 

оптимални. Затова при анализа винаги трябва да се мисли за предишните улици и да се търси начин за подобряване 

на предишния диапазон. 

Диапазон в позиция след кол на флопа: 

Търн: К♣9♦6♥5♠ 

Действия Комбинации Изчисления Брой 

Диапазон след флат-кол на флопа: 

AA(1), AK(2), KQ(12), KJs(3), KTs(3), TT(6), A9s(3), J9s(3), T9s(3), 98s(3), 
97s(3), QJs(4), QTs(4), JTs(4), 87s(4), 88(6), 86s(3), 76s(3), 65s(3), 
AQs(3), AJs(3), ATs(3) 

82 

Общ брой комбота: След ефектите на премахване: -6♠5♠ 81 

Необходим брой защитавани комбота:  81*0,6 49 

Диапазон за рейзове за стойност: 65s(2)  2 

Блъф рейзове: 86s(2)  2 

Диапазон за кол: 
87s(4), AA(1), AK(2), KQ(12), KJs(3), KTs(3), TT(6), A9s(3), J9s(3), 
T9s(3), 98s(3), 97s(3) 

46 

Общ брой защитавани комбота:  2+2+46 50 
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Процент защитавани комбота:  50/81 61,8% 

Анализ: 

Аз избирам да колна с 87s вместо да рейзна, тъй като не са възможни никакви флъш-дроус и опонентът често ще 

дроува без никакви шансове срещу нътс. Можем да загубим някаква стойност чрез слоуплей, ако той се уплаши до 

ривъра, но аз предпочитам да колна и да му позволя да продължи да блъфира. Освен това колът с нътс ще му попречи 

да овърбетва ефективно на определени ривър-карти. 

Дали да рейзваме или не с 65s е малко по-сложно и тъй като не съм сигурен, според мен, това е рейз. Искам да взема 

стойност от ръцете на опонента, като аса, АК и KQ, и не ми харесва да му позволявам да види евтино допълнителна 

карта. Нещо повече, нашата ръка блокира повечето възможни сетове шестици и петици (в случай, че те са в диапазона 

му) и той може да не залага с покет попове или деветки на флопа. Така, ако сме назад на търна, това често ще бъде 

стрейт, а опонентът не би трябвало да го има достатъчно често, за да се оправдае кола вместо рейза. 

Също така, това, че рейзвам за стойност не означава непременно най-доброто действие. На търна ще бъда доволен 

да спечеля пота незабавно и определено не искам да се изправя пред 3-бет от някого, чийто диапазон почти сигурно 

ще включва сетове, стрейтове и блъфове. 

Диапазон в позиция след на кол на флопа и търна: 

Ривър: К♣9♦6♥5♠3♣ 

Действия Комбинации Изчисления Брой 

Диапазон след флат-кол на флопа + 
търна: 

87s(4), AA(1), AK(2), KQ(12), KJs(3), KTs(3), TT(6), A9s(3), J9s(3), 
T9s(3), 98s(3), 97s(3) 

46 

Общ брой комбота: След ефектите на премахване:  46 

Необходим брой защитавани комбота:  46*0,6 28 

Диапазон за рейзове за стойност: 87s(4)  4 

Блъф рейзове: 98s(2)  2 

Диапазон за кол: AA(1), AK(2), KQ(12), KJs(3), KTs(3), TT(1) 22 

Общ брой защитавани комбота:  4+2+22 28 

Процент защитавани комбота:  28/46 60,9% 

Анализ: 

Тази ривър карта е бланкова, но за щастие, тъй като на търна просто колнахме с нашите стрейтове, диапазонът ни не 

е капнат. Това ни позволява да рейзваме агресивно дотолкова, доколкото да принудим опонента да залага по-малко. 

Въпреки, че ривърът е бланков и не подобрява ръцете от нашия диапазон, почти всяка ръка от нашия колинг-рейндж 

все още е топ-пеър или по-добро. Ако търнът или ривърът бяха подобрили повече ръце от диапазона ни, тогава 

нямаше да е необходимо да колваме с всичките ни топ-пеъри.  

А сега да погледнем към отварящия от кътофа. 

Диапазон за отварящ рейз от  СО 

AA-22, AKo-ATo, KQo, AKs-A7s, A5s, KQs-KTs, QJs-QTs, JTs-J9s, T9s-T8s, 98s-97s, 87s-86s, 76s-75s, 65s, 54s 

Флоп: К♣9♦6♥ 
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Действия Комбинации Изчисления Брой 

Диапазон за отварящ рейз от СО: 
AA-22, AKo-ATo, KQo, AKs-A7s, A5s, KQs-KTs, QJs-QTs, 
JTs-J9s, T9s-T8s, 98s-97s, 87s-86s, 76s-75s, 65s, 54s 

314 

Общ брой комбота: След ефектите на премахване: 275 

Диапазон за залог за стойност: АА(6), AK(12), K9s(2), KQ(12), TT(6), A9s(3), Q9s(3) 44 

Диапазон за залог с дроу: 87s(4) 4 

Диапазон за блъф: 
QJ(16), QTs(4), JTs(4), T8s(4), 75s(4), Q8s(3), Q7s(3), 
J8s(3), A8s(3), A7s(3), A5s(3), A4s(3), A3s(3), A2s(3), 
AQ(8) 

67 

Общ брой комбинации за залог:  44+4+67 115 

% Flop Cbet  115/275 41,8% 

Общ брой комбота за чек:  275-115 160 

Диапазон за чек-рейз: 99(3), 66(3), 86s(3), 76s(3), 65s(3), 64s(3) 18 

Диапазон за чек-кол: 
KK(3), QQ-JJ(12), 88-77(12), KJ(12), KTs(3), K8s-K6s(9), 
J9s(3), T9s(3), 98s(3), 97s(3), AQ(8), AJs(3), ATs(3) 

77 

% защитавани чекове:  (18+77)/160 59,4% 

minEV на въздуха на опонента на флопа: 0,582*(8*0,406 – 6*0,594)  -0,184 bb 

Анализ: 

Избирам да заложа с KQ, защото бутонът едва ли е колнал префлоп с АК. Тази ръка е достатъчно силна за залог, но 

вероятно тя не е достатъчно силна за залог с размер 75% от пота и на трите улици. Затова ние или трябва да чекваме 

с нея в някой момент, или да заложим по-малко. 

Тъй като защитавам 59,7% от чековете ни на флопа, опонентът няма да може да направи незабавен профит чрез залог. 

Възможно е някои от ръцете, с които избирам да чек-колна – като AQ или 77, да имат отрицателно очакване, но, мисля, 

че те са леко печеливши. Обаче, това не е нещо, което може да се докаже, и тези ръце са несъмнено трудни за игра – 

при конструиране на диапазона направете най-доброто си предположение. Новаците трябва да се съсредоточат 

върху по-тайт игра в близки ситуации. 

Диапазон извън позиция след залог на флопа: 

Търн: К♣9♦6♥5♠ 

Анализ: 

Всичко изглежда доста нормално на търна. Не залагаме особено агресивно, но не е трудно да защитаваме голяма 

част от нашите чекове на търна, а това пречи на опонента да колва печелившо на флопа със слабите си ръце. 

Действия Комбинации Изчисления Брой 

Диапазон извън позиция след залог на 
флопа: 

АА(6), AK(12), K9s(2), KQ(12), TT(6), A9s(3), Q9s(3), 
87s(4),  QJ(16), QTs(4), JTs(4), T8s(4), 75s(4), Q8s(3), 
Q7s(3), J8s(3), A8s(3), A7s(3), A5s(3), A4s(3), A3s(3), 
A2s(3), AQ(8) 

115 

Общ брой комбота: След ефекта на премахване:  - 7♠5♠ 114 

Диапазон за залог за стойност: AA(6), AK(12), K9s(2), KQ(6) 26 

Диапазон за залог с дроу:  0 

Диапазон за блъф: A7s(3), Q7s(3), QJ(16), 75s(3) 25 

Общ брой комбинации за залог:  26+25 51 

% Turn Cbet  51/114 44,7% 

Общ брой комбота за чек:  114-51 63 

Диапазон за чек-рейз: 87s(4), QTs(4)  8 

Диапазон за чек-кол: A9s(3), Q9s(3), TT(6), KQ(6) 18 

% защитавани чекове:  (8+18)/63 41,3% 
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Тъй като няма да залагаме с всичките комбинации от KQ, вероятно би трябвало да съм блъфирал на флопа по-малко 

агресивно. Ръце, като А4s и А3s може би трябва да се чек-фолднат, тъй като по-тайт диапазон за залог на флопа ни 

позволява да залагаме на търна с по-висока честота. От друга страна, чек-фолдът с малко повече ръце на флопа не 

изглежда проблематично, защото защитаваме достатъчно количество чекове. 

Диапазон извън позиция след залог на флопа и търна: 

Ривър: К♣9♦6♥5♠3♣ 

Действия Комбинации Изчисления Брой 

Диапазон извън позиция след залог на 
флопа и търна: 

AA(6), AK(12), K9s(2), KQ(6), A7s(3), Q7s(3), QJ(16), 
75s(3) 

51 

Общ брой комбота:   51 

Диапазон за залог за стойност: AA(6), AK(12), K9s(2), KQ(6) 26 

Диапазон за залог с дроу:  0 

Диапазон за блъф: QJ(10) 10 

Общ брой комбинации за залог:  26+10 36 

% River Cbet  36/51 70,6% 

Общ брой комбота за чек:  51-31 20 

Диапазон за чек-рейз:   0 

Диапазон за чек-кол:   0 

% защитавани чекове:   0 

Анализ: 

Ривър картата е бланкова и диапазонът ни остава поляризиран, докато този на опонента – е сгъстен. Аз очаквам той 

да чеква отзад на ривъра с висока честота, защото диапазонът му се състои основно от средно-силни готови ръце. 

Поради тази причина не мисля, че трябва да се тревожим за защитата на който и да е от нашите чекове. Вместо това 

трябва да  продължим да залагаме за стойност с всичките ни силни ръце и подходящо количество блъфове. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

При сегашното състояние на покера е лесно да се разочароваш, когато си припомняш „славните години“, когато 

онлайн покера беше млад. Играчите често изпитват съжаление, мислейки за купища пари, които биха могли да 

направят, ако имаха машината на времето, за да се върнат във времена, когато игрите бяха много по-лесни. И докато 

бъдещето на покера все пак остава неопределено, едно нещо е сигурно – отдадените играчи ще продължат да се 

подобряват, тъй като информацията става все по-достъпна, а и те продължават да работят върху играта си. 

Обаче, вярно е, че игрите в миналото бяха по-лесни, но играчите често преувеличават текущото ниво на умения на 

опонентите им и не се опитват да разпознаят собствените си лийкове. Така, онези, които са загрижени за печалбите 

си, трябва да положат необходимите усилия, за да останат в челната част на кривата за обучение, или в противен 

случай ще трябва да очакват да печелят по-малко и да свалят лимита, на който играят. 

Надявам се, че тази книга успя да подобри разбирането ви на теорията на покера и да ви даде необходимите 

инструменти за подобряване на играта ви. Нещо повече, надявам се, че всеки път, когато откриете лийк или 

идентифицирате неправилно разбиране на концепция, вие ще бъдете въодушевени. 

Всяко нещо е възможност за повишаване на вашия уинрейт и, докато оправянето на някои лийкове може и да е трудно, 

вярвам, че ще се забавлявате в процеса на подобряване и разбиране на покер теория. В края на краищата, ако покерът 

не включваше трудни концепции, по-трудно щяха да се откриват преимуществата и играта нямаше да е толкова 

забавна. 
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Към момента има множество съществени предимства, чакащи да бъдат развити от талантливи и отдадени играчи. 

Искам да ви представя кратък списък от грешки, които, вярвам, допускат повечето сегашни играчи: 

1. Слаба реакция чрез 3-бет и агресивен кол срещу отварящ рейз от бутона. По същество, малцина 

играчи осъзнават, доколко агресивно трябва да се защитават, когато отварят от бутона много широко 

и се изправят пред 3-бет. 

2. Използване на един общ размер на залога в ситуации, където са по-ефективни или големи, или 

малки залози. Трудно се балансират няколко диапазона, но обикновено не е прекалено трудно да 

се идентифицират ситуации, в които ще е най-добре да се овърбетне и повишеното очакване от по-

голям залог може да бъде значително. Повечето играчи дори не правят усилие да помислят за 

размера на техния залог преди да заложат и този лийк ще става все по-съществен, защото другите 

играчи се подобряват. 

3. Липса на разбиране, как се променят честотите и съотношенията в зависимост от улицата. 

Можем да блъфираме по-агресивно на флопа, отколкото на ривъра, и причината за това са 

допълнителните карти, които все още не са раздадени. Освен това, малко играчи блъфират, 

рейзвайки достатъчно агресивно, когато се намират в позиция. 

4. Безразсъдно залагане като префлоп рейзър и неадекватна защита на диапазона за чек. 

Балансиране на няколко диапазона е трудно, но защитата на чековете срещу умели опоненти е от 

решаващо значение. Въпреки, че инициативата няма теоретична стойност, играчите често избират 

безсмислено да залагат извън позиция просто защото те не са положили усилия, за да научат, как да 

предпазят диапазона си чек. 

5. Малцина играчи наистина разбират, защо не всичките очаквани дялове се формират еднакво и 

защо очаквания дял не може да се конвертира в очаквана стойност. Това обикновено води до 

малки лийкове, които се развиват в почти всеки аспект от тяхната игра. 

Искам да добавя още, че играчите често се тревожат за все по-голямата достъпност на информация, сякаш тази 

информация ще бъде моментално възприета и приложена и никой вече няма да прави грешки. Но не е достатъчно 

просто да разбереш обяснената от някого концепция – необходимо е и да я прилагате по време на игра. И като 

повечето други неща в живота, това изисква труд, практика и талант. 

Продължавайки с тази идея, помислете, колко е глупаво да се мисли така, ако го приложим към друг обект или игра 

със свободно достъпна информация. Всеки един в учебна стая има еднакъв достъп до цялата информация, 

необходима за добро представяне в курса или на изпита. Но все пак, единствените, които превъзхождат другите, са 

обикновено онези, които полагат най-много усилия. Самият достъп до информация не е достатъчен. 

Нещо повече, не бих препоръчал да се престаравате, прилагайки няколко концепции наведнъж. Няма магическо 

хапче и оправянето на лийкове отнема време. Опитвайки се да оправите твърде много неща едновременно, можете 

да се провалите в играта си. По-добре ще е да се фокусирате върху един или два лийка и методично да се опитвате 

да ги отстраните преди да преминете към другите. Понякога са необходими драстични мерки при поправянето на 

неправилно разбрани концепции, но обикновено е по-лесно непрекъснато да прогресирате, „щипвайки“ играта си 

оттук-оттам, вместо изцяло да я преработвате. 

Накрая, бих искал да ви благодаря за четенето на тази книга и да ви пожелая късмет. Надявам се, че тази книга ви е 

въодушевила не само за покера, но и за начините за прилагане на математиката и теорията, които могат да бъдат 

полезни в хвърлянето на светлина върху сложни ситуации, дори когато решението не може да бъде намерено. Не 
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забравяйте да проверявате мисловния си процес за наличие на противоречия и се забавлявайте, когато откриете поне 

едно, защото това означава, че сте открили възможност за подобряване. 

Е, ПРОЧЕТОХТЕ Я, НАЛИ!? И СЕГА ЕДВА ЛИ СИ МИСЛИТЕ, ЧЕ СТЕ РАЗБРАЛИ ВСИЧКО – ПРОСТО, САМО 

ЧЕТЕНЕ НЕ Е ДОСТАТЪЧНО. ТРЯБВА ДА СЕ РАБОТИ, ЗА ДА СЕ ОСЪЗНАЯТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ ТУК  КОНЦЕПЦИИ. 

НО НИКОЙ НЕ Е КАЗВАЛ, ЧЕ ЩЕ БЪДЕ ЛЕСНО, НАЛИ? – БЕЛ. ПРЕВ. 

 


