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Част 4: Да бием микро лимитите 

Въведение: Как играят играчите на микрота 
Представете си, че карате през деня по нормална магистрала с обичаен трафик. Въпреки, че сте 
заобиколени от различни видове коли, всички спазват правилата за движението и, с малки 
изключения, всеки кара в рамките на ограниченията за скоростта. Това е начинът, по който се 
усеща играта на високи лимити: различни играчи, различни стилове, но всеки е с едно и също 
разбиране за това, как се играе играта. 

А сега си представете, че попадате на малко по-различен път. Тук повечето хора карат с 15 
мили/час; онези, които не карат с тази скорост, го правят със 120 мили/час. Някои водачи обръщат 
назад направо през четирите платна за движение; другите спират на високоскоростното платно, за 
да си сменят мястото. Така се усеща играта на микро лимитите. Вие се питате: „Какво става тук, по 
дяволите?“ 

Думата, която най-добре описва играта на микро лимитите, е „прекалено“. Какъвто и да е 
естествения стил на играчите, той обикновено е извън всякакви разбирания. Пасивните играчи са 
прекалено пасивни. Агресивните играчи са твърде агресивни. Тайт играчи са комично тайт. А лууз 
играчите са абсурдно лууз. Някои играчи ще пушват префлоп с чифт седмици, другите пък ще 
колват докрай просто с нисък чифт. 

Как се експлоатират тези стилове, които излизат извън рамките на нормалното? Преди да 
очертаем добра стратегия, нека да разясним разликата между защитата и атаката в покера. 

Нападение и защита в покера 
Както повечето игри, покерът се играе по два начина: нападателно и в защита. Когато играете 
нападателно, вие се опитвате да бележите резултат; когато играете в защита, вие се опитвате да 
попречите опонентът да отбележи резултат. 

И така, каква точно е разликата между нападателен и защитен покер? Да го разнищим този 
въпрос. 

Когато играете нападателен покер, вие правите следното: 

1) Вие играете силни ръце префлоп – по този начин е по-вероятно да имате най-добрата ръка 
пост-флоп. 

2) Вие залагате (или рейзвате) за стойност със силни ръце, за да вкарате повече пари в пота. 
3) Вие залагате, когато мислите, че имате най-доброто и за да попречите слабите ръце да 

получат безплатна карта и да ви надиграят. 
4) Вие залагате повече, когато имате страхотна ръка, и по-малко, когато имате добра ръка. 
5) Вие блъфирате, когато мислите, че страхливи опоненти ще се предадат с по-слабите си 

ръце. 

Когато играете защитен покер (дефанзивен), вие правите малко по-различни неща: 



1) Миксирате префлоп ръцете си, комбинирайки силни и спекулативни ръце, така не можете 
да бъдете разчетени лесно и опонентите ви трябва да се страхуват, че всеки флоп може да 
ви помогне. 

2) Миксирате блъфовете и залозите за стойност, така опонентите ви не могат да бъдат 
сигурни, дали имате добра ръка, когато залагате. 

3) Променяте размера на залозите по случаен начин, така опонентите ви не могат да са 
сигурни, дали голям залог означава голяма ръка; и обратно, запазвате размера на залога, 
за да не могат да се направят каквито и да е заключения. 

4) Чеквате с някои добри ръце, така опонентите ви не могат да бъдат сигурни, дали чекът 
означава слабост. 

5) Правите полу-блъфове, когато се представи възможност и опонентите ви не могат да 
определят, какво означават вашите залози. 

Накратко, нападателен покер означава опит за експлоатиране на опоненти и изкарване на повече 
пари с добрите ви ръце. Дефанзивен покер означава да се играе по такъв начин, че опонентите не 
могат да експлоатират вас. Когато играете нападателен покер, вие се опитвате да извлечете 
максимална стойност от силните ви ръце. Когато играете дефанзивен покер, вие внимавате с 
опонентите си и жертвате някаква стойност от силните си ръце, за да попречите на опонента да 
разбере, какво се опитвате да направите. 

Да биеш микро лимитите в повечето случаи означава да играеш силен нападателен покер, докато 
„слушаш“, какво опонентите ти  казват за силата на техните ръце. В повечето случаи, пасивните ви 
опоненти няма да са способни да маскират ръцете си. Когато имат слаба ръка, те или ще фолднат, 
или ще чекнат и колнат. Когато имат силна ръка, те ще залагат и рейзват. След като ви кажат за 
тяхната ръка, вие, съответно, можете да оцените собствената си ръка. Агресивните ви опоненти, от 
друга страна, ще ви бетват, независимо от това, дали имат нещо или не. Основната ви стратегия ще 
бъде да поставите капан, когато имате добра ръка, позволявайки им да залагат повече, когато 
блъфират. 

Докато се премествате от микро към ниски и по-високи лимити, вашият баланс между 
нападателна и дефанзивна игра постепенно ще се изглади. Микрота са нападателни; на ниските 
лимити вие ще срещнете повече играчи, които наблюдават вашите действия и реагират адекватно 
на тях – тогава ще е нужно да балансирате между атака и защита. На по-високите лимити можете 
да приемете, че всичките ви опоненти ви наблюдават внимателно и защитата става първостепенна 
стратегия. 

Общи съвети за побеждаване на микро лимитите 
Не е трудно да биеш микро лимитите. Можете да се научите да бъдете печеливш играч тук доста 
бързо. И в този раздел аз ще ви покажа как. За да биете тези игри е необходимо да знаете, какъв 
тип играчи играят тук, както и характерните им грешки. След като го научите, създаването на 
печеливши стратегии няма да е трудно. Но преди да започнем, нека се върнем назад и да видим, 
как изглежда добър покер и каква е разликата между него и това, което се случва на микро 
лимитите. 

В общия смисъл, добър покер е баланс, наблюдение и гъвкавост. Един добър играч се опитва да 
играе с балансиран стил, който е смес между защита и нападение. Той знае, че трябва да извлича 
пари с добрите си ръце, но и знае, че неговите опоненти го наблюдават. В повечето случаи, той ще 
залага за стойност с добри ръце, но понякога и ще слоуплейва, за да прикрие някои от по-слабите 
си ръце. Той ще блъфира понякога, за да не знаят опонентите му, какво означават неговите залози. 



Същевременно, той наблюдава опонентите си, гледа техните статистики, за да коригира играта си 
съобразно техните действия. Добрият играч е гъвкав в стила и подхода си; няма да е необичайно 
играчите от масата му да са с различна представа за това, какъв играч е той. 

Един добър покер-играч се различава от един добър шахматист или табладжия. В тези игри един 
добър ход си е добър ход. Когато правите силен ход в шахмата, в същност, няма значение дали 
опонентът ви може да отгатне намерението ви или не. Ако ходът е достатъчно силен, той няма да е 
в състояние да му противодейства без значение, колко добре разбира що за играч сте вие. Но в 
покера, разбирането на силата и намерението е всичко. Опонент, който знае вашият подход по-
добре, отколкото вие знаете неговия, ще ви бие на дистанция. Той ще печели повече пари, когато 
ръката му е силна, и ще губи по-малко с по-слаба ръка. В шахмата и таблата намирането на добри 
ходове е ключът за победа. 

Повечето играчи на микро лимитите са начинаещи и като такива търсят формула, която ще им 
позволи да печелят или поне да се забавляват, докато играят. Различни играчи – различни 
формули. За консервативен играч добрата формула може да бъде „Играй само силни начални 
ръце“ или „Изчакай докато удариш сет, тогава бутай всичките си пари“. За една общителна 
агресивна личност това може да звучи така: „Залагай, докато не фолднат“. Формулите са различни, 
но подходът е един и същ. 

Ключовите ви оръжия за победа над микро лимитите са вашия ХЪД и вашите бележки. Тези 
инструменти са относително по-ценни на микро лимитите, отколкото в игрите на високо ниво. На 
по-високите лимити играчите постоянно се адаптират към масата; един играч може да бъде 
агресивен в първата част от сесията си, след това да стане по-тайт съобразно масата или да играе 
по различен начин срещу различни опоненти. На микро лимитите играчите правят това, което 
правят; след като знаете, какво те се опитват да направят, вие ги отбелязвате и играете според 
тенденциите им в остатъка от сесията. 

Да погледнем към различните типове играчи и да видим, какво се опитва да прави всеки един от 
тях. Представете си, че седите на една маса 6-мах на микро лимитите. На масата е събрана цяла 
колекция от различни стилове. Да се запознаем с тях. 

Точно вляво от вас седи Лууз Луи – един симпатичен пич, който обича да играе покер. Да седиш и 
да наблюдаваш другите отстрани не е забавно; той иска да бъде в центъра на действията. Луи 
знае, че в Холдема всеки две карти могат да спечелят и той не се страхува да лимпва постоянно – 
рискуваш пари, за да правиш пари. Ако удари чифт, той иска да стигне до шоудауна и да види, 
дали чифтът му е добър. Хората постоянно се опитват да изблъфират Луи и да го изгонят от пота. 
Той знае това и не харесва този факт. Той е дошъл да играе, а не да муква добрите си ръце. Ако 
има флъш-дроу, той няма да позволи някой да го изгони с блъф. Шансове? Шансовете са за 
„зубъри“. Луи е човешки индивид, но той не се страхува да залага, ако има нещо добро. Ако удари 
стрейта си на търна, той ще залага до дупка. Но Луи е предпазлив. Ако той няма нищо, Луи няма да 
хвърля парите си за залози. Той разбира стойността на кинтите. 

От негова дясна страна е Агро Ал. Както и Луи, Ал разбира, че всеки две карти могат да спечелят. 
Ал разбира и нещо друго. Повечето хора нямат нерви да докарат тези две карти до шоудауна. Fold 
Equity – това е целия холдем. С достатъчно голям залог можеш да изгониш почти всеки от ръката. 
Някои хора мислят, че покера е картите, които държиш. Ал знае по-добре. Покера е картите, които 
се страхуваш, че държи другия пич. Единственото нещо, което харесва повече от това, да изгониш 
някого от ръката чрез блъф, е да му покажеш блъфа си след това. 



Това е то, роялът-нътс, сър. Когато Ал сяда на масата, той я обсебва. Все пак, Ал не е вчерашен. Ако 
той прави голям блъф, а лошия го рейзва, Ал е достатъчно умен да се откаже от ръката. 

Вдясно от Ал е Джони-ОлИн. Джони е известен с един номер, но това е добър номер: Ол-ин. 
Джони откри ключа към покера: хората имат желание да рейзват с ръце, които фолдват при ол-ин. 
Странно, но е истина. Това са безплатни пари от нечий тефтер и Джони просто е готов да ги 
погълне. Нека другите пичове хвърчат с техните пост-флоп теории и диапазони – врели-некипели. 
Това е за глупаците и е загуба на време. Нищо това не е за Джони. Той обича бързо да отбелязва 
резултати в малко потове, и след това, когато всички го забележат и се подготвят, той скача на 
нова маса. Удряй и бягай, удряй и бягай! Покера е лесен. 

Вдясно то Джони, две места вляво от вас, е Майк – грайндър на много маси. Майк играе на 24 
маси. Стилът му е прост; той рейзва със силните ръце, колва с ниски чифтове и фолдва боклука. 
Някои могат да намират този АВС-подход за праволинеен, но Майк никога не е отегчен. При 24 
маси винаги нещо се случва. Той пушва с нътс, фолдва слаби ръце и като цяло избягва проблеми. 
Майк е открил тайната на покера: масова продукция на конвейера. Той не прави много неща на 
всяка маса и се справя добре. Ако Майк беше бизнесмен, той би имал фабрика за пластмасови 
джунджурии по пени парчето. Има достатъчно пари в джунджуриите, стига да ги правиш по много. 

Накрая, непосредствено вляво, е регулар Рон. Сега Рон играе на микролимитите, но в 
действителност той просто ги гази. Целта му е да бъде успешен на по-високи лимити и сега той 
изгражда банката и развива уменията си, за да е готов да се катери по стълбицата. Рон прекарва 
добра част от времето в игра, но прави и други неща. Той чете книги, рови се във форумите и гледа 
тренировките. Той има история на ръцете и преглежда печелившите и губещите ръце. Той иска да 
знае, дали можеше да загуби по-малко или да спечели повече; дали е използвал всичките знания, 
които има, или има някакво решение, което съглежда в ХЪДа на опонента? Рон е любопитен и 
нормално самокритичен; той ще ви хвърля по едно око. 

Ще срещате подобни играчи постоянно по пътя си през микро лимитите. Всеки е уязвим, въпреки 
че са уязвими по различен начин. Нека хвърлим по един поглед към различните тактики и да 
видим, как можем да ги приложим към всеки от тези петима играчи. 

1) Залог за стойност: Залог за стойност с добрите ви ръце е единствената най-важна ключова 
идея в холдема на микро лимитите. Най-често срещания ви опонент ще е някаква вариация 
на Лууз Луи, чийто проблем е твърде честото колване с твърде слаби ръце. За да го 
експлоатирате, вие трябва да залагате с добрите ръце и да се надявате, че той има по-
слаба такава, но ще продължи в ръката. 
Ще залагате за стойност и срещу Регулар Рон и Мулти Майк, но тук просто ще играете 
добър покер – няма да изкарате много тук от стойностните си залози. Но не можете да 
„валю-бетвате“ Джони ОлИн; всичко, което можете да направите, е да решите, дали колът 
на неговия ол-ин е добро отиграване. 
Агро Ал е изключението в залагането за стойност, тъй като това ще го накара да хвърли 
слабите ръце, докато слабите действия ще го окуражат да се опитва да ви изкара от ръката. 
Така че срещу Ал ще чеквате много. 

2) Слоуплей: Слоуплеят е обратното на залога за стойност. Това е много лоша идея срещу 
Луи, тъй като това му позволява да хване безплатна  карта. Това е задължително срещу Ал, 
с което ще сигнализирате, че имате слаба ръка, и той ще продължи да залага с неговия 
боклук. Това е стратегия на случая срещу Рон и Майк. Рон ще внимава и ще отбележи, че 



можете да бъдете опасен и трики играч. Майк няма да е в състояние да внимава и вие 
можете да го хванете, когато той залага с добра ръка, но вие имате по-добра такава. 

3) Блъф: Блъфът има своята роля на микро лимитите, но тя е по-малка в сравнение с по-
високи лимити. Голямата ви мишена за блъф на масата, в същност, е Ал, тъй като той обича 
с някаква ръка да изкарва хората от пота, но може и да се откаже, ако срещне съпротива. 
Блъфовете на търна работят удивително добре срещу него. 
Но блъф срещу Луи е загуба на време. Ако той има чифт, той иска да види, дали той е 
достатъчно добър. Репрезентирането на голяма ръка не го впечатлява; той знае, че 
блъфирате. 
На микро лимитите блъфовете се възприемат повече като лично отношение, а не като част 
от играта. Покажете им блъф и жаждата за отмъщение никога няма да умре. 

4) Полу-блъфове: И полу-блъфовете имат по-малка роля на микро лимитите. За един полу-
блъф трябва да има солидно фолд-екуити, за да покаже профит. Мишените са Майк, Рон и 
Ал; оставете Луи намира.  

5) Продължаващи залози: Продължаващият залог е свързан до голяма степен със 
спецификата на опонента. Вие искате да разберете, каква е вероятната реакция на всеки от 
тях преди да вземете решение. 
Луи ще фолдне, ако изцяло пропусне на флопа, но ще колне, ако има нещо или дроу. Той 
ще колне и търна в този случай. Ако наистина сте ударили на флопа, вие сте в страхотна 
ситуация. Ако сте пропуснали и искате да направите малък залог, той ще има същия ефект 
както и голям. 
Ал ще вижда С-бетовете като блъфове, а не като истински залози. Ако вие залагате, той ще 
колне или ще рейзне. Ако залагате флопа и той колва, а след това чеквате на търна, често 
ще получавате голям залог. Вие можете да правите пари, когато ударите, но просто 
чеквайте, когато пропуснете флопа. 
Срещу Джони – без С-бетове – ще бъде ол-ин в този момент. 
Продължаващия залог работи перфектно срещу Майк. Ако той пропусне флопа, той вече е 
сложил отметката фолд и е продължил към другата маса. 
Срещу Рон играете истински покер, така че използвайте С-бетове често, но не винаги. 

6) Лимп в ранна позиция: Когато получават ръка, например, нисък покет чифт или 
едноцветен конектор в ранна позиция, начинаещите и дори някои опитни играчи са 
изкушени да лимпват. Тъй като ръката не е силна, те не искат да вкарват повече пари в 
пота, но, понеже, ръката би могла да стане много силна при добър флоп, те не искат и да я 
фолднат. Така, лимпът изглежда евтин начин да видиш флопа. 
На по-високите лимити този подход не работи, защото опонентите ви ще разберат, какво се 
опитвате да направите, и ще противодействат с изолиращия рейз, който ще ви накара или 
да фолднете, или да играете извън позиция на по-голяма цена, отколкото искахте 
първоначално. 
На микрота, обаче, не всеки е толкова досетлив. Ако вашите опоненти са като Луи или 
Майк, лимпът може и да проработи. Ако сте срещу Рон или Ал, ще ги провокирате да ви 
атакуват. В този случай просто рейзнете, ако искате да играете ръката – вашите опоненти 
няма да знаят, че това е нисък покет-чифт. 

7) 3-бет: На високите лимити 3-бетът е изкуство. Играчите 3-бетват със силни ръце, но и с 
някаква смес от по-слаби такива (известно като лайт 3-бет). Обикновено, те 3-бетват лайт с 
ръце, които функционират като полу-блъфове – чифтове и едноцветни аса. Когато 
получават кол, те могат понякога да ударят голяма ръка, а ако това не се случи – могат да 
продължат да репрезентират висок чифт. 



На микро лимитите 3-бетът не е толкова обичаен (???) и като цяло означава голяма ръка – 
висок чифт или АК. Това е рационална стратегия, тъй като повечето играчи тук ще колнат 3-
бета, ако те са рейзнали. Всеки тип играчи е малко различен, обаче, ето как трябва да 
изглежда вашата 3-бет стратегия срещу нашите герои: 

 Джони: Няма такава. Първоначалният му рейз е ол-ин и 3-бет от него ще е ол-ин. Тук 
опцията ви е да фолднете или да колнете неговия ол-ин. 

 Луи: Ако Луи рейзне, той ще колне вашия 3-бет, затова бъдете сигурни, че рейзвате с добра 
ръка. 3-бет от Луи почти винаги ще означава премиум чифт. 

 Ал: Той определено ще ви 3-бетва леко. Ако искате да го 3-бетнете, очаквайте кол и 
можете да го 3-бетвате с по-широк диапазон, защото той рейзва още по-широко. 

 Майк: Когато един играч гледа 24 маси, той не прави нищо необичайно с 3-бетове. 
Очаквайте неговите 3-бетове да са с премиум ръце и реагирайте съответно. Той знае, че 3-
бетовете обикновено означават голяма ръка на тези лимити и няма време да се фокусира 
върху вас, затова можете да го 3-бетвате леко по цял ден и да очаквате профит. 

 Рон: Ще е възможно да го 3-бетвате леко докато ви има доверие. Но след това, той ще се 
адаптира. 

8) Размер на залога: На микро лимитите играчите не обръщат внимание върху размера на 
залога, така че имате свобода да рейзвате повече със силни ръце и по-малко – със слабите. 
Тъй като малките промени остават незабелязани и играчите ще реагират по един и същ 
начин, можете да спечелите малко повече. 
По-голям залог с добра ръка ще работи срещу Майк, Ал и Луи. Ал и Луи не ги е грижа, а 
Майк е зает с твърде много маси, за да го забележи. Рон ще отбележи какво правите и ще 
внимава. А Джони или ще влезе ол-ин, или ще се откаже. 

9) Рейзове на по-късни улици: Рейз от лууз-пасивен играч на търна или ривъра почти винаги 
означава голяма ръка (друг е въпроса, какво смятат те за голяма ръка). Играчите на микро 
лимитите са склонни да играят по-праволинейно, затова внимавайте с рейзовете на по-
късни улици. 
Рейз от Луи ще е като специална аларма, защото той не обича да рейзва; целта му е да 
стигне до шоудауна. 
Рейзът от Майк също е от значение, тъй като той играе много директно и няма време да 
прецени дали блъфовете са добри на тази маса – той има да се справя с куп други неща. 
Рон може да блъфира, защото той знае, че това е част от играта, и ще прецени, че сте 
достатъчно добри, за да бъдете блъфирани. 
Просто рейз от Ал е нещо, което се очаква – той само това прави. Обаче, ако Ал залага, вие 
рейзвате и той ви ри-рейзва, тогава той има нещо наистина добро. 

10) Трябва да играете тайт или лууз: Тайт-агресивна игра е лесна за научаване и прилагане. 
Лууз-агресивна игра е по-трудна, но ще печелите много повече, след като научите, как да 
се измъквате от трудни ситуации. 

Това е основното по отношение на микро лимитите. Не е трудно, след като знаете, какво се 
опитват да направят опонентите ви, но не и тривиално лесно. 

Стартови ръце за микро лимитите 
Ще разгледаме тайт и лууз стратегии. Това не е твърд набор от ръце. Трябва да се адаптирате 
спрямо опонентите си. 

Ако опонентът е твърде тайт, вие ще го експлоатирате като разширите диапазона си и ще играете 
повече ръце. Обратно, ако опонентът е твърде лууз, ще стесните диапазона си и ще играете по-
малко ръце. 



Стратегия №1: Тайт-игра 
Ръцете за отварящ рейз по позиции: 

 

Забравете за лимпове. Ако преди вас има един лимпър, рейзвате го с нормален диапазон. 

Ако има 2 лимпъра преди вас, стеснете малко диапазона си. 

При 2 лимпъра можете да участвате с някои от по-слабите си ръце. 

Тези диапазони са примерни – това не означава, че те са оптимални за игра на микро лимитите. 

С натрупването на опита, можете да отваряте по-широко. 

Стратегия №2: Да разширим диапазона 
Това е по-предпочитана стратегия. 



 

С тази стратегия трябва да имате малко повече умения, за да  покажете солиден профит. 

Кражба на блиндовете 
Рейз от късна позиция с последвал продължаващ залог често взима пота и показва постоянен 
профит. 

При какви обстоятелства се налага да стесните диапазона си, бидейки на кътофа или бутона? Като 
цяло, трябва да се фокусирате върху големия блинд и, в частност, върху двете негови статистики: 
“Fold Big Blind to Steal” и “Fold To CBet”. 

Ако FBBSt<60% или FCBet < 50%, или и двете, тогава сте изправени срещу опонент, който най-малко 
има представа за концепцията „защита на блиндовете“ и вие трябва да затегнете диапазона, но не 
и много – позицията ви дава сериозно предимство с всякаква разумна ръка. 

Пример: Хиро е на бутона (NL10 6-max) с 6♣5♦. Всички фолдват. Какво прави той? 

65о е доста маргинална ръка. Да погледнем, кой седи на ВВ и тогава ще решим. 

 

Играч А:
(80)-2

VP12/PF6/AS16/FB80

3B 0/F3 40/AF0.7/1/1/0

CB100/FC30/FT50

W$F38/WtS25/W$S60



ВВ е перфектната мишена. Неговия фолд срещу кражба е 80% и е толкова висок, че можем да 
рейзваме с всеки две карти и да показваме незабавен профит. Ако той колва, ние сме в проблемна 
ситуация, защото той не се предава лесно (неговия фолд на С-бет е само 30%, което е нормално за 
него, тъй като той колва само с добри ръце). Така, ако той колне и ние пропуснем флопа, ще се 
наложи да се предадем или поне съществено да намалим честотата на С-бета. 

Да разгледаме друг тип играч на ВВ 

 

Тук има по-голяма вероятност да бъдем колнати (фолд срещу кражба е само 50%), но шансовете 
ни да правим пари след флопа са много по-добри (висок фолд на С-бет – 70%). 

Рейзът с 65о е перфектен тук, но трябва да сме готови да изстреляме първи и втори барел, ако 
пропуснем. 

Оразмеряване на залога на микро лимитите 
Да речем, че сте на UTG (NL10) и ръката ви е А♠К♠. това е хубава ръка и вие определено ще искате 
да рейзнете с нея. Колко трябва да рейзнете? 

На този лимит минималният рейз от 2бб ще е $0,20. По множество причини това не е добър 
размер на рейза на микро лимитите. Най-често срещаната грешка тук играчите да играят в твърде 
много потове със слаби ръце и вие трябва да експлоатирате тази тенденция, а не да я поощрявате. 

Когато правите малък рейз, вие давате на играчите след себе си благоприятни шансове за кол. 
Например, ако се фолдне до бутона, потът е $0,35 и той трябва да вложи $0,20 за да колне. Това са 
пот-шансове от 1,75:1, а и той ще има позиция до края на ръката. Това са доста привлекателни 

шансове, ако той държи нещо от рода на Q♥9♥ – ръка, която често се играе на тези лимити; той, в 
същност, получава правилните шансове за кол. 

Ако екшъна стигне до ВВ, неговите шансове са още по-добри – 3,5:1, тъй като той трябва да вложи 
само $0,10 за да види пот от $0,35. Въпреки че той е извън позиция, коректно е той да играе с 
широк диапазон при тези обстоятелства. 

Традиционният размер на залога на пълна маса винаги е бил между 2.5 и 3бб. На микро лимитите 
най-добре е да се рейзва повече. 3бб би трябвало да е минималният размер на вашия залог, но 
3.5бб е още по-добре. 

Можете ли да идете по-далеч и да изберете повече от 4бб? Като цяло, отговорът е не, въпреки че 
това може да проработи срещу някои специфични опоненти. По-голям залог ще накара 
опонентите да спрат да колват със слаби ръце, което е точно обратното на това, което искаме. 
Склонността на повечето играчи от микро лимитите да играят твърде много слаби ръце е фатална 
грешка. А рейзвайки твърде много, вие ги изгонвате и ги подтиквате да играят по-добре. 

Играч В:
(80)+2

VP30/PF8/AS35/FB50

3B 0/F3 75/AF1.2/2/1/0.5

CB50/FC70/FT80

W$F35/WtS20/W$S50



Какво ще кажем за 3-бетове и 4-бетове? Да предположим, че сте на NL10 6-max и играчът от МР 

със стак от $11,20 отваря с рейз от $0,30. СО фолдва, а вие сте на бутона с Q♥Q♦. Колко голям 
трябва да бъде вашият рейз? 

В момента потът е $0,45. Добра практика е да се пресметне, какъв би бил размер на пота, а след 
това да се рейзва с малко по-малко от този размер. За да направим рейз с размера на пота, ние, 
първо, трябва да вложим $0,30 за кол на първоначалния рейз, което прави пот от $0,75; след това 
добавяте допълнителните $0,75, за да рейзнете пота – за общ рейз от $1,05 (0,30+0,75). 
Забележете, че ри-рейз с пълен размер на пота е обикновено между 3 и 4 пъти първоначалния 
рейз. Затова, един добър ри-рейз би трябвало да е $0,90 - $1,00. Забележете също, че това все още 
е доста далеч от размера на неговия стак и не е нужно да се притеснявате, че рейзът ви ще го 
ангажира към пота, ако той продължи в ръката. 

Срещу играчи, които са относително „къси“, трябва да вземете под внимание отношението между 
размера на техния стак и размера на вашия залог. Ако вземем предния пример и предположим, че 
играчът от МР е с къс стак от $1,80. Той пак рейзва $0,30, а вие сте с покет дами на бутона. Ако 
вашия ри-рейз ще е с размер $1,00 и той колне (блиндовете се фолдват), потът ще стане $2,15 при 
ефективен стак от $0,80. В този момент и двамата сте ангажирани към пота (въпреки, че той може 
би не го знае). В тази ситуация вие просто би трябвало да го вкарате ол-ин. Обаче, това не е добра 
игра, тъй като голям залог вероятно ще го изплаши и ще го накара да фолдне слабите му ръце и да 
играе само със силни. По-добро отиграване ще е да рейзнете около $0,80 – залог, който не 
изглежда толкова страшен и който вероятно ще бъде колнат. След това ще го вкарате ол-ин на 
добър флоп с приличен шанс да вземете целия му стак, вместо първоначалните $0,30. 

Преди да оставим темата с размера на залога, трябва да спомена друго важно нещо. На високите 
лимити играчите запазват един и същ размер на залога независимо то силата на ръката, за да не 
могат опонентите им лесно да ги разчетат. Играч, който рейзва с 3bb от UTG, вероятно ще рейзва с 
толкова и от други позиции. 

Но на микро лимитите никой не обръща внимание на това и вие ще правите пари, рейзвайки 
повече с добри ръце и по-малко – със спекулативни (вече е доста спорно твърдение, игрите се 
промениха – бел. на прев.) 

Ето ви един съвет: 

Обобщение: 
1. Залагайте и рейзвайте повече когато: 

a. Сте срещу слаб играч 
b. Вие сте в позиция 
c. Имате силна ръка 

2. Залагайте и рейзвайте по-малко, когато 
a. Сте срещу силен играч 
b. Вие сте извън позиция 
c. Имате по-слаба ръка 

Правейки малки корекции, вие можете да спестите или да изкарате много пари по време на сесия. 

Ако рейзвате от UTG от 3 до 4 бб, тогава с асата рейзвайте максимално, а с чифт 
тройки, например, 3бб. Ако усетите, че опонентите разбират, какво правите, 
спрете и използвайте един и същ размер на залога. 



Атакувайте лимпъри с изолиращ рейз 
Огромна и честа грешка – лимп със слаби ръце. 

Представете си един слаб играч с 45/7, който държи 9♥7♥. Той решава, че ръката му е достатъчно 
добра за игра, защото картите са от една боя и са близки, затова той би могъл да направи флъш 
или стрейт или два чифта. От друга страна, той знае, че ръката му не е достатъчно добра за рейз, 
защото, ами, те са просто две ниски карти. И какво прави този играч? Той лимпва. 

Най-добрият начин за експлоатация на пасивен лимпър е да го рейзнете, при условие, че никой 
друг няма да се намеси. Не трябва да рейзвате с всеки две карти, но ако имате прилична ръка, 

например, К♦Т♣ или 9♥8♥, направете нещо, известно като изолиращ рейз, който изпълнява три 
основни цели: 

1) Можете да изплашите всеки друг и да играете хедз-ъп срещу лимпъра. По този начин 
гоните ръце, които могат да ви бият – те щяха да влязат в ръката, ако просто лимпнете. 
Освен това, можете да спечелите пота още сега. 

2) Можете да си осигурите позиция. Вашият рейз репрезентира силна ръка и намалява шанса 
някой с позиция да влезе в пота. 

3) Имате инициатива и увеличавате шанса да вземете пота чрез С-бет на флопа. Помнете, 
когато рейзвате лууз-пасивен лимпър, вие имате няколко начина за спечелване на ръката: 

a. Можете да спечелите префлоп, ако лимпърът фолдне. 
b. Можете да спечелите на флопа, ако лимпърът чекне и фолдне при ваш С-бет. 
c. Можете да „хитнете“ флопа и да спечелите, дори ако лимпърът колне С-бета. 
d. Можете да спечелите с инициативата, ако лимпърът чекне на по-късна улица и вие 

евентуално хванете печеливша карта до шоудауна. 

Изолиращия рейз е високоефективен инструмент за експлоатиране на определен тип слаби 
играчи, които искат да участват в много потове със слаби ръце, за да видят, какво ще се случи. 

Пример №1: NL10 6-max 

 MP (40/8) limps, CO folds, Hero BU with Q♣T♥ 

Това е ситуация като по учебник. Вие имате позиция и прилична ръка, а лимпърът не анонсира да 
има нещо (неговият PFR от 8% ви подсказва, че той ще рейзва с ръка, която мисли за добра, и е по-
малко опасен от някой с 40/0). 

Колът тук има резон, но залогът е по-добър. 

Вие рейзвате $0,40, блайндовете фолдват. МР колва и потът е $0,95. 

Идва флопът: К♥8♣4♦ и МР чеква към вас. Това е перфектна ситуация за вашия продължаващ 
залог. Лимпът със слаб поп ще е необичаен за опонента. Силните ръце с поп, като АК или KQ, са 
ръцете, с които бихте очаквали опонентът да рейзне. Но, ако той колне този залог, вие, вероятно, 
няма да влагате повече пари в пота. Вие залагате $0,60 и МР фолдва. 

Колко широк трябва да е диапазон за изолиращ рейз? Това зависи от информацията ви за 
опонента. Предполагайки, че лимпващия играч е нов, направете изо-рейз със същия процент ръце, 
с които бихте отворили от СО или бутона. И в повечето ситуации това е 25% - 35%. Ако имате 
някаква история с този играч и той е известен с лимп/фолд, или неговия фолд срещу С-бет е висок, 
или пост-флоп агресията му е ниска, вие можете да рейзвате и с повече ръце. 



Пример №2: NL25 6-max 

 UTG (18/12) limps, Hero BU with 3♥3♣ 

 Тук ситуацията е по-различна. Сега лимпърът не е лууз-пасивен играч – той изглежда тайт-
агресивен (защо тогава лимпва?). В този случай играчът вероятно има повече знания в покера и 
неговата ръка почти винаги ще е нисък чифт или конектор от една боя. Но вие трябва да рейзнете, 
както и преди. 

Някои играчи ще разпознаят, че тяхната ръка няма да получи високи скрити шансове, които са им 
нужни в рейзнат пот извън позиция, и ще фолднат при ваш залог. Други, пък, все още ще искат да 
видят флопа. И в двата случая вашата позиция и знанията за това, което те се опитват да направят, 
ще ви дадат предимство. 

Вие рейзвате до $0,90, блиндовете фолдват и UTG колва: потът е $2,15. 

Флопът е A♥Q♠4♠ и UTG чеква. 

При диапазон, на който поставихме опонента, той почти определено е пропуснал на този флоп, 
докато вие бихте могли да го ударите. Вие залагате $1,40 и той фолдва. 

Лимп и кол 
Когато сте пръв и ръката ви е годна за игра, вие имате избор: да колнете (лимп) или да рейзнете. 
Както видяхме, лимпът е често явление на микро лимитите, където основната маса играчи играе за 
забавление. Колкото по-нагоре се качвате, толкова по-рядко ще го срещате. 

Най-добрият съвет е никога да не отваряте с лимп. Ако имате ръка, с която по вашите стандарти се 
заслужава да се играе и всички са фолднали преди вас, тогава рейзнете. С този рейз не само 
можете да спечелите пота веднага, но и той ви дава инициатива, както и ставате труден за 
разчитане от опонентите ви. 

Съвет за лимпове – да, на микрота се лимпва често. Да, по-евтино е. Ама???  Играта се промени 
доста. Лимпът се предлага да се прави с ниски чифтове, конектори и гапъри от една боя. Ако 
ударим на флопа – перфектно, ако ли не – това ни струва само 1бб. 

Пълен абсурд!!! 

Недостатъците на отварящ лимп: 

1) Наличието на един или двама играчи, които са демонстрирали, че ще атакуват лимповете, 
означава, че това отиграване не е печелившо. В този случай трябва да се върнете към 
основната си стратегия – рейз при влизане в пота. 

2) Отварящия лимп може да се превърне в лош навик, с който ще се наложи да се борите при 
качването на лимита. Не е нужно да го придобивате. 

3-bet и 4-bet на микро лимитите 
Онлайн игрите на микро лимитите приличат много на старомодните игри на живо в един аспект: 3-
бетовете и 4-бетовете са редки действия и почти винаги сочат много силна ръка. Някога, на живо 
не се правеха леки 3-бетове и същото нещо виждаме и на микролимитите. Тук играчите обичат да 
правят странни колове със слаби ръце, но не са готови да ри-рейзват без монстър. Целта на тези 
играчи не е да правят умни ходове, а да играят покер, което в техните очи означава да видиш 



флопа, да хванеш голяма ръка и да спечелиш на шоудауна. Леки 3-бетове не пасват на този 
сценарий, затова и не го виждаме често. 

Типичният 3-бет диапазон за среден играч на микро лимитите е около 3%. Това е много тесен 
диапазон: само QQ+, AK. А някои играят още по-тайт. 

Срещу толкова тесен диапазон опциите са ограничени. Да хвърлим един поглед върху това, как се 
представят някои ръце от диапазона за отварящ рейз срещу подобни диапазони (предполага се, че 
ръката се играе до шоудауна): 

 

Подобни таблици често показват някакви аномалии; например, JJ се справя по-добре срещу 2%-
това диапазон в сравнение с 3%-тов. И това е нормално заради структурата на тези диапазони. 
Преди да се опитаме да изработим добра стратегия за 3-бет и реакция срещу 3-бет, трябва да 
отбележим един основен момент: бележките са от решаващо значение! 

Имайки това наум, хайде да очертаем няколко прости правила за игра в 3-бетнати потове на 
микролимитите. Да започнем: ако вие отваряте и един сравнително непознат играч ви 3-бетва, 
помнете, че той не блъфира (освен ако имате някакво доказателство, например, 3-бета му е 10% 
или нещо такова). С тази информация давайте напред и 

- 4-бетвайте с АА или КК и колвайте ол-ина или влизайте ол-ин при 5-бет; 
- Фолдвайте AQ и по-слабо, както и всички чифтове от валета надолу. 
- Колвайте с АК и QQ в позиция 
- Фолдвайте тези ръце, когато сте извън позиция. 

Този последен съвет изглежда абсурдно тайт и щеше да е точно такъв на по-високите лимити. Но, 
както беше показано по-рано, тези ръце просто не се справят добре срещу екстремално тесен 
диапазон за 3-бет. Ако, от друга страна, имате доказателство, че вашия опонент е способен да 3-
бетва с повече ръце, AK и QQ отново стават силни. 

А сега да предположим, че пота е рейзнат преди вас. Кога трябва да 3-бетвате? Тук ситуацията е 
по-сложна и всяка бележка, която сте направили преди, ще е от значение. 

Ако нямате бележки, обърнете внимание върху две статистики: PFR и “fold to 3-bet” (F3B). 

А сега да разгледаме някои диапазони за PFR и да видим, какво можем да направим за нашата 3-
бет стратегия. 

vs 1% vs 2% vs 3%

QQ 20,70% 50% 55,81%

JJ 19% 40% 36%

TT 19% 40% 36%

88 19% 39,42% 36%

AKs 34,59% 40,24% 41,90%

AKo 30,86% 37% 39%

AQs 27,63% 27,80% 28,61%

AQo 23,50% 23,58% 24,42%

AJs 28,26% 28,12% 29%

JTs 19,75% 31,56% 29,22%

87s 22% 32,70% 30,78%



1) Ниско PFR (0% - 9%): Това е тайт диапазон – съдържа чифтове 55+ и най-добри Бродуей 
карти. Ако стесним диапазона до 5%, ще изгубим някои средни чифтове и някои от 
бродуей картите. Играчът с такъв диапазон би трябвало да има нисък “fold to 3-bet”, тъй 
като много от ръцете му, с които той рейзва, са достатъчно добри за 3-бетнат пот. Ако тази 
стойност е ниска (30% или 40%), тогава вие трябва да 3-бетвате с ТТ+ и AQ+. Но ако тази 
стойност е висока, например, 70% и повече, тогава той ще продължи само с малка част от 
неговия диапазон. Вие можете да експлоатирате това, правейки леки 3-бетове с диапазон 
от 20% - 25%. В този случай вие просто се опитвате да печелите, като го карате да се откаже 
от ръцете си. Ако 3-бетвате леко и не можете да го откажете от ръката му, вие просто 
приключвате с ръката, освен ако не сте започнали с премиум ръка или сте ударили на 
флопа доста добре. 

2) Средно PFR (10% - 20%): Това са щедри диапазони. Например, един 20%-тов диапазон се 
състои от всичките чифтове, целия бродуей и някои конектори от една боя. И отново, ще 
базираме стратегията си върху fold to 3-bet. Ако той е по-нисък от 40% - 50%, ще 3-бетваме 
само за стойност. За тази цел е подходящ 5%-тов диапазон от 99+, AJs+, AQo+. 

3) Високо PFR (> 20%):  Това са лууз диапазони и можете да си помислите, че човек, който 
отваря толкова широко, ще се притеснява, когато получи 3-бет. Но на микро лимитите 
случаят не е такъв. Тъй като те са свикнали да гонят хората от ръцете като рейзват много, 
ще помислят, че и вие правите същото и ще колват. Следователно, техния фолд срещу 3-бет 
ще е нисък и ще е по-добре да 3-бетвате само за стойност. 

4) Имате данни за PFR, но данните за F3B са ненадеждни: Това, в същност, е най-често 
срещаната ситуация на микро лимитите: имате за опонента 100 ръце или по-малко, имате 
някаква представа за PFR, но почти нямате стойности за F3B. Тогава, каква ще е 
стандартната стратегия за 3-бет? 

Предлагам просто правило: 

Например, ако опонентът отваря с 20% от дадена позиция, тогава добър 3-бет диапазон (за 
стойност) е топ 5%. Ако той отваря с 30%, тогава стойностния ви 3-бет диапазон е топ 7,5% и т.н. 
Логиката тук е следната: избирайки горната четвърт от неговия диапазон, вие ще играете ръце, 
които средно имат 55% очакван дял спрямо целия му диапазон в рамките на допустимата грешка. 

Пример 1: NL25 6-max Hero BU. Играч Б (40/27) отваря от СО с $0,80. 

Забелязали сте, че осъзнава стойността на позицията и ще рейзва по-често от късна позиция. 
Нямате данни за неговия фолд срещу 3-бет. Как трябва да изглежда вашия диапазон за 3-бет? 

Ще използваме PFR, който е 27% за всички позиции и, тъй като той осъзнава позицията, ще 
приемем, че от СО той ще отваря с 36%. Според нашето правило можем да помислим за 3-бет с топ 
9% и такъв диапазон изглежда така: 

Ако проверим най-слабите ръце от този диапазон, ще открием, че наистина сме фаворити срещу 
типичен диапазон от 36%: 

3-бетвайте с диапазон, който е 25% от диапазона за отварящ рейз на опонента. 

66+ 

А9s+/ATo+ 



 

 

 

Защитата срещу 3-бет е малко трудна на микро лимитите, защото, когато сте 3-бетнати, трябва да 
внимавате. Да, това върви срещу правилата, ако сте свикнали да доминирате опонентите си и ще 
трябва да залагате с  някои достойни ръце. 

Пример 2. NL10 6-max. Hero CO (100bb) with A♠Q♠ и след като първите двама играчи фолдват, 
вие отваряте с $0,35. Бутонът 3-бетва до $1,35.  

Той е изиграл само 18 ръце и неговия PFR е 11%. Вие все още нямате данни за 3-бет, блиндовете 
фолдват. Какво правите вие? 

Вие трябва да фолднете и това не е близко решение. Ето как се представяте срещу няколко 
сравнително тесни диапазона: 

 

 

 

Също така, в допълнение към тези ужасни числа, вие сте извън позиция. Сега, възможно е 
опонентът ви да е лайт-3бетор, и в този случай AQs се представя добре. 

Но тук, в тези игри такива се срещат рядко, а и цифрите говорят за фолд. 

Подходът на Джони-Ол-ин 
Докато 3- и 4-бетове не се срещат често на микролимитите, има вариант, който в същност се среща 
много по-често. И това е нещо, което ми харесва да го наричам „Ходът на Джони-Ол-ин“. 

Ето и основната идея. Един нов играч сяда на масата. Три ръце по-късно имате J♥J♣ на МР и 
рейзвате 3бб. Точно след вас, Джони рейзва – колко? – за ол-ин. И какво правим сега? 

Това, което е нужно да знаете, е, че Джони рядко прави този ход с наистина премиум ръце (аса, 
попове, дами). Тези ръце той ще играе нормално. Вместо това, неговият ход обикновено 
репрезентира среден чифт, нисък чифт или АХ. Мисловния му процес протича така: 

1) Той не може да ме колне без аса или попове, затова  
2) Аз печеля пота почти през цялото време и 
3) Дори ако той колне, аз мога да ударя сет или моето асо, или флъш, затова 



4) Това е страхотен ход! 

Джони е склонен да бъде в амплоа „удряй и бягай“, грабвайки няколко малки потове и изчезвайки 
в нощта. 

И така, с какъв тип ръце можем да колнем ол-ина на Джони? В същност, разполагаме с по-малко 
ръце, отколкото може би си мислите, макар че отговорът зависи от размера на ефективния стак. 
Но преди да отговорим на този въпрос, да направим някои предположения: 

1) Диапазонът на Джони е JJ+ или по-малко, или всяко асо. 
2) След неговия ол-ин всички фолдват около нас. 
3) Стакът на Джони е 50, 75 или 100 бб. 
4) Ние покриваме Джони 
5) Потът е 4,5бб (1,5бб от блиндовете + 3 бб от нашия рейз) 

Първоначалния стак на Джони има забележително слаб ефект върху шансовете, които ни се 
предлагат. Ако той влезе ол-ин с 50бб, например, потът става 54,5бб, ние трябва да платим 47бб и 
получаваме шансове 54,5:47 или 1,16:1 

Това означава, че се нуждаем от 46,3% очакван дял, за да колнем неговия ол-ин от 50бб. 
(47/(47+54,5) = 0,463) 

Ако той рейзва 75бб, ще ни трябва 47,5% очакван дял (72/(72+75 + 4,5) = 0,475), а при 100бб – 
48,1% [97/(97 + 100 + 4,5) = 0,481]. Както виждате, разликата не е голяма. 

При тези обстоятелства ето какво трябва да направим с някои от възможните ни ръце, с които 
отваряме: 

Гранични ръце 50bb 75bb 100bb 

JJ Call Call Call 

33 Call Call Call 

22 Fold Fold Fold 

A9o Call Call Call 

A8s Call Call Call 

A8o Fold Fold Fold 

A7s Fold Fold Fold 

KQs Fold Fold Fold 

KQo Fold Fold Fold 

Тази таблица много добре показва начина за противодействие: 

И фолдваме всичко останало. 

Малко по-рано приехме, че Джони изключва премиум-чифтовете от диапазона си за ол-ин (той ги 
играе нормално). Но, ако и тези ръце са в диапазона му, оптималната ни стратегия за 
противодействие ще се промени съвсем малко: 

Колваме с: 

33+, А8s+, A9o+ 



Ако Джони реши да позатегне диапазона си, елиминирайки асата от А7о надолу, диапазонът ни ще 
се стесни малко повече: 

Тъй като никога не знаем точния диапазон на Джони, с който той влиза ол-ин, ние ще следваме 
общото правило срещу подобни играчи: 

Отбелязвайте ръцете, които сте видели на шоудауна, за да придобиете някаква представа за 
реалния диапазон. 

Как да играем АК? 
АК, известни като „Big Slick”, е силна ръка. Стойността й, обаче, може да варира в зависимост от 
това, как играят вашите опоненти. На микролимитите АК е малко като хамелеон: тя става много по-
силна в определени ситуации, и много по-слаба – в други. Ще прегледаме няколко примера. 

Да предположим, че рейзвате с АК и получавате кол от някой, който държи 8♣8♠. Флопът е 

К♦7♣3♦. Вие сте ударили ТПТК, а опонентът ви държи нисък чифт. На микролимитите вие можете 
да извлечете три улици стойност – залагате и получавате кол и на трите улици. На по-високите 
лимити опонентът, който колва и трите залога в повечето случаи бие ТПТК и вие, на своя ред, ще 
гледате да забавите нещата, спазвайки принципа „малка ръка – малък пот“. Но тук, на 
микролимитите, срещу повечето опоненти вие попадате в много печеливша ситуация. 

А сега да си представим, че сте в същата ситуация, но пропускате на флопа. Вие рейзвате и 

получавате същия кол с 8♣8♠, но сега флопът е 9♦7♣3♦. Тук сте в по-лоша ситуация отколкото, ако 
бяхте на високи лимити, защото на „микрота“ играчите не се опитват да ви поставят на диапазон – 
те ви дават само една ръка: АК! 

Опонентът ви няма да фолдне неговия чифт нито на флопа, нито на която и да е друга улица. 
Затова, най-добрата ви стратегия в този случай да направите един С-бет на флопа в случай, че той е 
колнал с нещо, отлично от чифт и е пропуснал на флопа, и, ако този залог бъде колнат, вероятно, 
ще е само загуба на пари да инвестирате още в тази ръка, освен ако успеете да ударите на търна 
или ривъра. 

В този момент мислещият читател може да попита: „Ако той винаги ни поставя на АК, защо тогава 
колва в първия пример?“ Добър въпрос. Най-доброто ми предположение е, че неговия ред на 
мисли прилича на нещо от рода: „Мисля, че той има АК и сега удря попа на флопа, но аз имам 
чифт и, ако той няма АК, струва ми се, че той би рейзнал с много ръце; така, той може би 
рейзва с AQ или дори с AJ; мда, това е. Обзалагам се, че той има AJ, затова колвам…“ Или нещо 
от сорта. 

Залог за стойност на микролимитите 

Колваме с: 

44+, А9s+, ATo+ 

66+ 

ATs+, AJo+ 

Колваме с: 

66+, АТs+, ATo+ 



Залог за стойност е просто залог, който е направен при две условия: 

1) Вие имате причина да смятате, че вашата ръка е най-добра точно сега, въпреки, че можете 
да сте прави или да грешите; това няма значение. Но това, което има значение, е 
наличието на добро основание да мислите, че имате най-добрата ръка. 

2) В диапазона на опонента има много ръце, които биете, но с които той ще колне вашия 
залог. 

Когато и двете условия са налице, вие правите залог за стойност и той постига една от трите цели: 

1. Той вкарва повече пари в пота, когато опонентът ви има готова ръка, но тя не е толкова 
добра, колкото вашата. 

2. Той гони опонентите от пота, предотвратявайки подобряването им до печеливша ръка на 
по-късна улица. 

3. Той кара дроу-ръцете да останат и, ако вашият залог е достатъчно голям, те не получават 
правилните шансове за кол. 

Залогът за стойност е начин за правене на пари на микролимитите. За разлика от по-високи 
лимити, тук играчите ще колват залозите ви няколко улици със слаби ръце, защото не могат да ви 
позволят да ги блъфирате, или просто защото искат да видят, как ще приключи ръката. 

Да хвърлим по един поглед върху няколко често срещани ситуации със стойностни залози. 

Пример 1: NL10, Hero UTG с A♥Q♥ и рейзва $0,30; само СО колва. Неговите статистики са 45/8 и вие 
смятате, че той би могъл да колва с широк диапазон. Потът е $0,75. 

Флопът е: Q♣8♦4♦. 

Вие сте наред и правите класически залог за стойност от $0,50. 

Първо, вие мислите, че ръката ви, вероятно, е най-добрата точно сега. Малко са ръцете, които ви 
бият: 

1) АА, КК и QQ, които са малко вероятни, защото с тях със сигурност опонентът би ри-рейзнал 
префлоп. 

2) 88 и 44, които са възможни, защото с тях само биха колнали префлоп. 
3) Q8, Q4 и 84 от една боя, които също са възможни за такъв играч; но от различни бои – едва 

ли. 

От друга страна, има множество ръце, които биете и с които опонентът ви би могъл да колне 
вашия залог. 

1) Всеки покет чифт, с изключение на 88, между дамите и четворките, както и двата по-малки 
(33 и 22) 

2) Всяка дама, с изключение на AQ 
3) Всяка осмица 
4) В зависимост от това, колко е лууз опонентът ви, може и някоя друга четворка. 
5) Всяка ръка с две кари. 

Това са много ръце за кол и тук може да има и други. Някои играчи ще колват вашия залог просто с 
асо, докато другите – с KJ – преценявайки, че вие можете да държите нисък чифт и К или J могат да 



имат аутове. Точно колко са те – не е от значение. Вие почти винаги имате най-добрата ръка и 
много от по-слабите ръце вероятно ще колват, затова имате добър залог за стойност. 

А сега, малко по-различен случай. 

Пример 2: NL10, Hero е на UTG с A♥K♥, вие рейзвате и получавате кол от бутона, който е 28/16. 
Всички други фолдват. 

Флопът е: J♦T♣7♠. 

Един залог тук би бил просто продължаващ залог и е разумно отиграване, но той няма да е залог 
за стойност. Вие имате най-добрите овър карти, но ръката ви е само „висока карта асо“. Повечето 
колове на вашите опоненти ще бъдат с чифт и вие сте „прегазени“ от тези ръце. Опонентът 
понякога ще колва и със стрейт-дроу или дори с овър карти, но вие вече не можете да кажете, че 
той ще продължи с много от по-слабите ръце. Понякога това ще е така, но няма да е често, защото 
сегашния ви опонент е по-тайт от предишния. 

Пример 3: NL10, Hero е на MP с J♥J♦. До нас се фолдва и ние рейзваме с $0,30 и получаваме кол от 
бутона (24/14). 

Флопът е: К♣7♣7♦. 

Ние можем и трябва да залагаме за стойност, но ще е по-добре да обмислим ситуацията. Ще ни 
колват ръце, които бием: чифтове, по-ниски от валета, и флъш-дроус са очевидни тук, но, тъй като 
нашият опонент е тайт, ние не очакваме колове от ръце без стойност, въпреки че той може да 
колне с нещо от рода на АТ. Обаче, ние ще накараме да фолднат множество ръце и ще вземем 
пота. 

Но тук има и обратна страна. Някои от коловете ще бъдат с ръце, които имат поп, или ще се 
вкараме в капана от седмица, която бие нашите валета. Но това е ограничен брой ръце. 
Следователно, това е добър залог, който ще направи някой друг долар. Обаче, тук той не е толкова 
добър, както е в Пример 1. Това е нещо, което се нарича залог за тънка стойност, един залог, 
който ще има профит, но не толкова голям. 

Една полезна мисъл относно залога за стойност:  

На микролимитите вие понякога ще губите целия си стак с добри ръце, които се 
натъкват на слаби играчи и лоши бордове. Ние наричаме тези ситуации кулъри и не е 
нужно да се тревожите много за тях, когато се случат; те са просто част от процеса 
за валю-бетинг и експлоатиране на слаба игра. 

Ето един типичен пример: 

Пример 4: NL10, Hero е на UTG с А♠А♣. Вие рейзвате с $0,35 и получавате кол от ВВ (44/6). 
Ефективният стак е $8.00. 

Флопът е: J♥9♥2♣. 

Опонентът ви чеква, вие правите перфектно добър стойностен залог от $0,55 и той колва. Потът е 
$1,95. 



Търнът е 4♦ и опонентът отново чеква. Тъй като няма как да е ударено дроу, ние залагаме 2/3 от 
пота или $1.30 и той колва. Потът сега е $4.55 

Ривърът е 5♠. Ефективният стак в $5.80 и опонентът ни сега залага $2.00 

Пристигането на петицата не помага на много ръце. Но той може да ни е „поставил на АК“ и да 
колва с чифт петици, като удря сета си на ривъра. Ако той е ударил стрейт, тогава би трябвало да 
колва от флопа до ривъра или с А3 или с 63, което дори за микролимитите е прекалено, освен ако 
те са купи. Дали той просто е направил 2 чифта? Това е малко вероятно, но тук се случват странни 
неща в тези игри. 

Все пак, малките залози на ривъра на микролимитите рядко са блъфове. Ако той има топ пеър, 
защо тогава чек/колва и на флопа и на търна и след това залага на ривъра? Един овър-пеър е 
малко вероятен, особено след като той не е рейзнал префлоп. 

Накратко, ако той залага за стойност, тогава вероятно има ръка, която ни бие. Но тъй като ние 
получаваме шансове, по-добри от 3:1 и това са микролимитите, където всичко е възможно, трябва 
да колнем, но вероятно сме победени. Също така трябва да отбележа, че рейз за ол-ин на ривъра 
няма да го накара да фолдне която и да е ръка, която ни бие. 

И така, ние колваме и той показва J♦5♦ и взима пота. 

Ръце като тези са разочароващи, но те са неизбежна част от микролимитите. Не им позволявайте 
да ви тилтват! 

Полублъфовете на микролимитите 
Полублъфовете на микролимитите работят малко другояче нежели на по-високи лимити. 

Полублъфовете имат две разновидности: нормалният полублъф, когато правите залог или рейз с 
нормален размер с дроу-ръка, и ол-ин полублъф, когато пушвате с ръка, която би могла да бъде 
дроу-ръка или монстър. А сега да помислим, как всеки вид полублъф работи на микролимитите. 

Нормалният полублъф в повечето случаи работи добре. Когато залагате с дроу, вие карате 
опонента да фолдне някои по-слаби ръце (например, тези, които изцяло са пропуснали флопа) и 
изграждате по-голям пот. И когато наистина ударите дроу, ще е по-вероятно да ви бъде платено 
тук, а не на по-високи лимити, където играчите разчитат ръцете по-добре и могат да фолднат топ 
пеър, виждайки очевидната проява на сила. 

Обаче, срещу маниаците, играчи със статистики 50/35 или нещо подобно, полублъфовете не 
работят. Ако направите полублъф срещу маниак, той вероятно ще ви рейзне, което на свой ред ще 
разруши скритите шансове, които са ви нужни, за да играете дроу ръка. Ако сте на флоп с дроу-
ръка срещу маниак, чек/кол на залог от него (приемаме, че скритите шансове са разумни) е по-
разумна стратегия от полублъфа. 

Ол-ин полублъф с монстър или дроу, общо взето, не е добра идея на микролимитите. Тези залози 
изискват висока вероятност за фолд и, докато това е възможно на високи лимити, в игрите, където 
много играчи са готови да се разделят със стака си само с топ пеър, това е малко вероятно. 

Запазете тези ходове за по-късен етап, когато се качите по-нагоре. 



Пример: NL25 6-max, Hero BU ($26), UTG folds, MP ($18.50) limps (28/8 с ниска агресия). СО фолдва. 

Вие сте с 9♠7♠ и рейзвате до $1.20 (разумно отиграване). 

Забележете, вашата ръка има добра годност за игра и имате позиция. В този момент вашия рейз 
може да спечели пота или да накара блиндовете да фолднат, изолирайки лимпъра. И точно това 
се случва. Потът сега е $2.75. 

Флопът е К♠Т♠4♣ и ви дава флъш дроу; опонентът ви чеква. Би трябвало сега да направите 
продължаващ залог, който ще е полублъф, защото опонентът ви може да фолдне, или вие можете 
да спечелите, ако дойде още една пика. Вашето фолд-екуити е по-малко, отколкото би трябвало да 
е в по-трудна игра, но дългосрочния ви потенциал, вероятно, е по-голям, тъй като опонентът ви 
може да направи грешка и на търна, и на ривъра. 

Вие залагате $1.80 и опонентът колва. Потът е $6.35, а ефективния стак е $15.50. 

Търнът е 8♠ и ви дава флъш, а опонентът ви чеква отново. Трябва ли да чекнете в надеждата 
опонентът ви да колне залог на ривъра? 

Не. Първо, вашият опонент би могъл да държи по-висока пика за по-добър флъш (той може да има 
по-добър флъш още сега). Второ, слоуплеят е сериозна грешка, докато главната грешка на 
опонента е да колва със слаба ръка. Трябва да залагате, за да го накарате да продължи да прави 
грешка. 

Вие залагате $4 и опонентът колва. Потът сега е $14.35 при ефективен стак от $11,50. 

Ривърът е J♦ и опонентът ви пушва. Трябва ли да колнете? 

Да. Възможно е той да има по-добър флъш, но все пак диапазонът му все още е доста широк и е 
вероятно валето да е помогнало на ръката му по някакъв начин. И така, вие колвате и опонентът 

показва J♥T♥ – втори два чифта. 

Той не беше способен да се раздели със среден чифт въпреки, че сте показали сила през цялата 
ръка. В същност, бихте могли да вземете целия му стак дори, ако валето не беше дошло на ривъра. 

Поставяне на капан (трапинг) 
Един от образите на микролимитите е лууз агресивен маниак. Тези играчи имат високо VPIP, 
високо PFR и висок фактор агресия. Те разбират една ключова идея: в по-голямата част от времето 
играчите нямат ръце, с които са готови да вкарат целия си стак, и, ако залагаш достатъчно много, в 
един момент те ще фолднат. 

Маниаците ще залагат постоянно, дори с нищо, когато опонентът показва слабост, чеквайки и 
колвайки. Тяхната цел е да спечелят всичките потове, които никой не иска. Ако играете след тях с 
рейз, те често ще фолдват, освен случаите, когато наистина имат ръка. 

Каква е правилната защита срещу такива играчи? За да хванеш вълка, трябва да се престориш на 
овца. Това е, най-добрият начин е капан! 

Вкарването в капана е просто да имаш силна ръка, която играеш сякаш тя е слаба и могат да те 
изгонят от ръката с достатъчно силен натиск. 



Вместо да залагате, ще чеквате. Вместо да рейзвате, ще колвате. В същност, вие ще имитирате 
стила на лууз пасивен играч със слаба или средно-силна ръка. В някои случаи можете да играете 
ръката така през цялото раздаване, друг път – можете да щракнете капана с рейз на търна или 
ривъра. 

Поставянето на капан е инструмент, който се използва на всички нива срещу извънредно 
агресивни опоненти. На микролимитите това е извънредно ефективен инструмент срещу лууз 
агресивни маниаци. 

В същност, „трапинг“ наред със стойностни залози ще е един от най-печелившите ви инструменти 
на тези лимити. 

Пример 1: NL10, 6-max. Играчът с две места вдясно от вас е „терминатор“; неговия HUD е: 

Term/ (98)/+16 

VP50/PF40/AS86/FB12 

3B15/F3 na/AF8/-/3/2 

CB100/FC40/FT50 

W$F32/WtSD20/W$S38 

Notes: PostFlop: bet/raise, fold vs reraise 

Turn: bet/fold=2 

Това е типичен профил на маниак от микролимитите. Преди флопа той играе половината от 
неговите ръце, като с 80% от тях рейзва и 3-бетва в 1/6 от случаите, когато има такава възможност. 
Постфлоп агресията му е невероятно висока. Подходът му може да се обобщи по следния начин: 

 „Всичките потове принадлежат на мен, освен ако не ми докажеш обратното!“ 

В тази ръка вие сте с ВВ ($12.50). UTG фолдва, Терминатор ($8.60) рейзва до $0,35 от МР, СО, BU и 
SB – фолдват. 

Вашата ръка е Q♥Q♦ на ВВ и вие колвате. На микролимитите да НЕ рейзнеш тук би било огромна 
грешка в почти всички ситуации, но предвид опонента, това е добро отиграване. 

Потът е $0,75. 

Флопът е Т♥6♦5♦, който е добър за вашата ситуация. Той частично предлага и стрейт и флъш дроу, 
което ще позволи на опонента ви да прецени, че сте на дроу, ако той се държи така, както се 
очаква от него. 

Вие чеквате, показвайки слабост, и той залага $0,60. Тъй като неговия С-бет е 100%, това не е 
изненада и вие просто колвате. Потът е $1.95. 

Търнът е J♣. Обикновено, бихте заложили тук, тъй като бордът вече предлага много дроус. Но 
вашата цел е Терминаторът да мисли, че играете на дроу – вие правите това, което би направил 
лууз пасивен играч с дроу и чеквате. Терминаторът, както се очаква, залага $1.50 и вие отново 
колвате. Потът е $4,95 при ефективен стак от $6,25. 

Ривърът е 2♠. Вие чеквате, репрезентирайки пропуснало дроу или нисък чифт. Ако бяхте на дроу, 
вие, вероятно, ще се предадете при голям залог; а ако имате нисък чифт, вие можете и да колнете. 

На по-високите лимити това е игра с обмислен риск. Ако Терминаторът има ръка като K♣J♠, той 
може да чекне с неговия чифт валета на края, мислейки, че финалния залог би се колнал само от 
по-добра ръка. 



Но това не е начинът, по който работя микролимитите. Залозите на края често се колват от слаби 
ръце, така играчите се научават да залагат с топ пеър на ривъра след серия от чек/колове. 

Терминаторът сега пушва с останалия си стак и вие колвате с овър пеър. Неговата ръка е К♥9♥ и 
вие взимате пота. 

Добре де, дайте да погледнем борда отново: Т♥6♦5♦ J♣ 2♠  

Къде е логиката тук? Да рейзне префлоп с тази ръка – перфектно, залозите на флопа и търна 
– добре (бекдор флъш, на търна – гътшот), но защо да пушва на ривъра? Но и ние не се 
отказваме, защото имаме дами?! Така би играл всеки разумен играч при сегашния начин на 
игра, защо да е маниак? 

Терминаторът не е имал нищо и просто се надяваше да ни изгони от пота, след като нито веднъж 
не сте показали сила. Ако бяхте чек-рейзнали на търна, щяхте да спечелите по-малко. (Или щяхме 
да загубим целия стак на ривъра, ако беше излязла дама – нали сме със сет). 

Пример 2: NL10 6-max. Вдясно от вас седи играч PwnMaster с HUD: 

PwnMaster/(31)/+220 

VP55/PF39/AS100/FB na 

3B0/F3 50/AF4/4/-/1 

CB100/FC0/FT100 

W$F47/WtSD29/W$S40 

 

В тази ръка сте на SB със стак от $19.50, а Мастер е на МР със стак от $34.30. UTG лимпва, Мастер 
рейзва до $0,40, СО и BU фолдват. 

Вие държите Т♥Т♣ и избирате да ри-рейзнете. Забележете, тук колът е по-опасен, отколкото в 
предния пример, защото има по-голям риск от овър карта на флопа. В същност, нямате нищо 
против да спечелите незабавно, но с Мастер в ръката това няма да е лесно. Обаче, вашия рейз 
вероятно ще изгони лимпъра от UTG и ще останете изолиран срещу вашата мишена. 

ВВ и UTG фолдват, Мастер колва. Потът става $3.05 

Флопът е К♦7♦5♥. Има една висока карта, но иначе е доста добър. Малко ръце от диапазона на 
опонента съдържат поп, така вие очаквате да сте в добра ситуация. 

Вие действате пръв и залагате $1.50 (около ½ от пота). Тъй като неговото FCb е 0, от него се очаква 
да колне, но тъй като сте 3-бетнали префлоп, един залог ще предпази ръката ви, ако той има овър 
карти, които ви бият. Но вместо да колне, той рейзва до $6.00 

В този момент вие трябва да решите, дали искате да въвлечете целия си стак в тази ситуация. Ако 
отговорът е „да“, тогава ще е добре да решите, как да го направите. 

А отговорът би трябвало да е „да“, защото с даден HUD на опонента вие все още сте голям 
фаворит, ръката ви да е най-добрата. И така, каква е вашата стратегия? Правилният начин е просто 
да колнете и да позволите на Мастер да се опита да ви изгони на по-късни улици. Забележете, 
докато неговия FCb е 0, той фолдва срещу С-бет на търна в 100% от случаите. С други думи, ако ри-
рейзнете на търна, той може да фолдне някои от ръцете, които биете, а по-пасивната игра ще му 
позволи да заложи с всичките му ръце. 

Вие колвате. Потът сега е $15.05 при ефективен стак от $12.10 



Търнът е К♠ и вие чеквате. Това е добра карта за вас. Ако той вече има поп в ръката си, вие губите 
така или иначе, а сега шансът е намалял с още 1/3. 

Чекът все още е добър ход. Той показва, че може би имате нисък чифт или дроу на кари, и това 
окуражава опонента ви да заложи отново, независимо от ръката му. 

Мастер пушва. Вие колвате и той показва Q♠9♦. Ривърът е 8♣, вие взимате пота и получават лекция 
в чата – колко зле сте играли. Вие отговаряте, че просто се опитвате да научите играта и сте 
благодарни на шанса да играете срещу майстор. 

Как да се справим със силни постфлоп залози? 
Най-важното правило в победата над микролимитите е безпощадно залагане за стойност с добри 
ръце. 

Второто най-важно правило е: 

Мнозина играчи се заблуждават, мислейки, че лууз пасивни опоненти не могат да имат силна ръка. 
Те могат и имат! Но, когато ударят силната ръка, те, обикновено, ви го „казват“, което ви позволява 
да се махнете от ръката. Но вие трябва да слушате това, което ви казват. Лууз пасивен играч не 
обича да прави големи блъфове. Скъпи ходове на по-късни улици е нещо, което противоречи на 
цялата им същност, която е да стигнат до шоудауна и да видят, дали ръката им е добра. Така че, 
когато те рейзват или, още по-зле, ри-рейзват, това означава, че са уверени в силата на ръката си. 

Като цяло, би трябвало да се страхувате повече от подобни ходове на търна или ривъра, отколкото 
на флопа. Дори по-слаб играч разбира, че залози на флопа са част от играта. До тук бяхме с лууз 
пасивни играчи. 

Супер-агресивният играч, който ще залага и на трите улици с нищо, е съвсем друга история; и 
отново, срещу него вие трябва да имате готова ръка, с която да извървите целия път. 

Ето един хипотетичен пример на описаните ситуации: 

Пример 1: NL10 6-max, Hero е на UTG ($10) с A♦Q♦. 

Това е добра ръка и вие рейзвате с $0.30, само бутонът ($10 – 33/6, с нисък фактор на агресия) 
колва. Потът е $0.75 

Флопът е Q♣7♣3♦. Вие удряте ТПТК, залагате $0.60 и бутонът колва. Потът е $1.95. 

Търнът е 9♠. Вие все още имате ТПТК и залагате $1.40. Но този път бутонът рейзва до $5.00. Какво 
правим сега? 

Вие фолдвате и това не е близко решение. Лууз пасивни играчи не правят това на блъф и това не е 
някакъв залог с дроу. Той има голяма ръка, която на този борд, вероятно, е сет, а може би два 
чифта. Във всеки случай, имате много малко аутове. 

Да сте в състояние да фолднете тук е едно от важните отигравания на микролимитите. Вие вече 
сте загубили 23бб, но ако продължите, ще загубите 100бб. 

Ако лууз пасивен играч се „събуди“ и направи голям залог на търна или ривъра, 
той има нещо, което смята за много силна ръка. Внимавайте!!! 



А сега да погледнем към малко по-сложен  пример с рейз на флопа, вместо на търна. 

Пример 2: NL5 6-max. Hero е на CO ($13.10) с K♥J♥ и първите двама играчи фолдват. Вашата ръка е 
достатъчно добра за рейз от тази позиция и вие го правите с $0.20 (малко е множко за NL5 и СО; а 
и ръката е добра за ОР от всички позиции) и бутонът колва. Той е имал добра сесия, стакът му е 
$20.50. Неговият HUD изглежда така: 

Играч Х/(82)/+104 

VP43/PF14/AS25/FB50 

3B0/F3 33/AF1/1/0/4 

CB100/FC0/FT38 

W$F61/WtSD44/W$S75 

Блиндовете фолдват. Потът е $0.47. 

Флопът е K♠Q♠7♠ и вие удряте ТП на монотонен борд. Поглеждайки към хъда на опонента, вие 
виждате няколко интересни тенденции. На пръв поглед, той е лууз пасивен играч: той не 3-бетва, 
фолдва рядко срещу 3-бет и срещу С-бет – почти е невъзможно да го разкарате от ръката. 

Шоудауна му също е интересен: след като види флопа, той иска да стигне до шоудауна и да види, 
дали печели. Но тук има една интересна аномалия. Агресията му на ривъра е много висока (4). Ако 
той има нещо на ривъра, той ще залага. 

Както и да е, сега сте в добра ситуация и определено трябва да залагате. Тъй като опонентът ви 
много колва и лимпва префлоп, никога не фолдва на С-бет и след като види флопа иска да стигне 
до шоудауна, един залог е задължителен. 

Вие залагате $0.35 и той рейзва до $1.05. Какво правим сега? 

Упс, време е за преоценка. Голям рейз на флопа от лууз пасивен играч е необичайно и трябва да 
погледнем флопа с трезви очи. Този ход определено не говори за ръка тип КТ или QJ – ръце, които 
биете. И това определено не е полублъф с пика. 

Този залог репрезентира готова ръка, която не е рейзнала префлоп. Тъй като неговия 3-бет е 0, има 
вероятност той да не рейзва дори с високите чифтове: аса, попове или дами. Тъй като не блъфира, 
ние можем да го поставим на няколко ръце: 

Нашият ТП се проваля срещу този диапазон и ние трябва да фолднем. Но вместо това, Хиро решава 
да колне. Потът е $2.52 

Търнът е J♦. След кол на рейз на флопа, тази карта е направо кошмар. Забележете, вие не сте се 
подобрили достатъчно, за да биете която и да е ръка от диапазона му за рейз, освен чифта му с 
аса, макар че ръката ви леко се подобри. 

За много играчи карта, като тази, ще ги вкара в капана и те ще загубят целия си стак – това са 
капаните, които трябва да избягвате, за да биете микролимитите. Вие чеквате, опонентът ви залага 
$2.50. 

Сетове с KK, QQ, 77 

Чифт аса 

KQ 

Готов флъш 



Лууз пасивен играч, чиято агресия на търна е 0, сега прави залог с размера на пота. Алармата 
звъни! Два чифта не са достатъчно добри! Но Хиро колва и потът е $7.52. 

Ривърът е 3♣. Вие чеквате и опонентът влиза ол-ин. 

Вие все още имате $9.75, така че си заслужава да направите правилно отиграване, което е фолд. 

Но вместо това, вие колвате, опонентът показва А♠6♠ и взима пота с нът-флъш. 

Вие сте профукали 260бб в тази ръка, повечето от които бихте могли да спасите. Просто като всеки 
друг, лууз пасивен играч може да флопне нътс и вие трябва да му позволите да ви каже, кога да се 
разкарате. 

Досега описвахме примери, където вашият топ пеър в бит. Какво се случва, ако лууз пасивен играч 
играе, но вие в същност имате доста силна ръка? 

Пример 3: NL10 6-max. Hero е на BU с K♦T♦, първите трима играчи фолдват. Ръката ви е доста силна 
за рейз за стойност и вие рейзвате до $0.30 и двата блинда колват. SB е 35/0, ВВ е 60/5. 
Ефективният стак е $10.20, потът е $0.90 

Флопът е Т♣Т♠5♣, което очевидно е страхотен флоп, който ви дава трипс с втори най-добър кикър 
плюс позиция. В този момент ви се иска да проверите  постфлоп статистиките на опонентите ви, за 
да намерите начина за игра срещу тях. 

SB: AF0; FC0 – в комбинация с 35/0 това е доста слаб лууз пасивен играч. 

ВВ: FC100, но AF1.7/1/2/4 – той, изглежда, започва пасивно и увеличава агресията си в ръката – 
вероятно, на него му харесват опитите да открадне пота. 

SB чеква, ВВ прави мин-бет, потът е $1. 

Имате две възможности: да рейзнете за стойност или просто да колнете, имитирайки слаба ръка. 
Както вече казахме, вие не искате да бъдете пасивни като цяло. 

Слоуплеят, когато можете да рейзнете и да получите кол от по-слаба ръка, е голяма грешка 
(блъндър). 

Трябва ли да се тревожите за флъш дроу на този борд? Не. Въпреки, че знаете, че широките 
диапазони генерират повече флъш-дроус от по-тесните, шансът единият от играчите да има флъш-
дроу е само 6%, а да го имат и двамата – 12%. 

Рейзът срещу флъш дроус не е необходим, ако усещате, че колът е по-добра идея. 

Трябва ли да се притеснявате от донк-бета от ВВ? Също не. Донк-бетовете се срещат често на 
микролимитите и почти винаги репрезентират блъф или слаба ръка, която ще фолдне при рейз. 

Сега, колко голям трябва да бъде рейзът? Ако колнете залога, потът ще стане $1.10, така че добър 
размер на рейза би бил $0.70 или $0.80. 

Вие рейзвате до $0.60 и SB пушва за $10.20, ВВ фолдва. Потът сега е $11.80, а колът ви струва $9.60. 
Какво да правим? 



Установихме вече, че SB е същински лууз пасивен играч с широк диапазон за кол и лимп префлоп и 
екстремална пасивност пост флоп. Този залог не е блъф, тъй като блъфовете не влизат в неговия 
репертоар. Той мисли, че има ръка, с която ще продължи. 

Ние нямаме нътс и този кол трябва да се обмисли по-внимателно. 

Точно сега има само 3 ръце, които ни бият: Т5, 55, АТ. Първата ръка е малко вероятна дори за него, 
но другите две са напълно възможни. 

А сега да погледнем към ръцете, които бием, но които според SB могат да са достатъчно добри за 
пуш. Това са десетки с по-слаб кикър и чифтове, които не са на борда. 

Освен това неговия PFR е 0, което означава, че той не рейзва дори и с добри ръце, които третира 
като потенциален капан. Такива играчи няма да скочат ол-ин при първия шанс – те ще искат да 
„издоят“ повече пари. 

Пушът на малкия блинд най-вероятно е надеждата да ви разкара, което предполага той да държи 
нисък чифт. 

И на края: получаваме пот-шансове 1.2:1. Ние колваме и той показва 7♠7♥. Търн и ривър са ниски 
карти и ние прибираме пота. 

Поглеждайки напред 
Досега обсъждахме, как да бием микролимитите. Но играта няма да е такава нагоре. Ще трябва да 
играем и да мислим по различен начин. 

Какви са адаптациите? Да разгледаме няколко задачи (проблеми) 

Задачи 

Задача №1 
Масата: 

UTG Player A 
$12,50 

HUD 
Pl. A/(40)/+39 
VP60/PF3/AS8/FB0 
3B 0/F3 0/AF 1.1/1/1/3 
CB 0/FC 50/FT na 
W$F33/WtS 33/W$S 38 
Note: R: хванат блъф 

МР Играч В $4.80  

СО  Вие 
$16.90 

HUD 
(42)/+105 
VP 36/PF 24/ AS 33/ FB na 
3B 0/F3 33/AF 4.7/4/-/3 

BU Player C 
$6.25 

(29)/+42 
VP 41/PF 21/AS 29/FB 0 
3B 10/F3 100/AF 3.8/8/3/2 

SB Player D 
$4.50 

 



BB Player E 
$2.50 

 

Ситуация: 

NL5 6-max, Hero CO with A♦8♦. 

Действия до вас: А лимпва, В – фолдва, вие? 

Въпрос: Какво правим сега? 

Отговор: А има широк диапазон (60/3) и ръката ви е достатъчно силна за изо-рейз. Има 
опасност от играч С, който има позиция и е агресивен с 3-бет от 10%. Ако той 3-бетне, вие 
трябва да хвърлите ръката. 

Действие: Вие рейзвате до $0.20, останалите играчи фолдват, играч А колва. Потът е $0.47. 

Флоп: К♣Т♥3♠ 

Действие: Играч А чеква. 

Въпрос: Какво правим? 

Отговор: 

Това е по-трудно решение, отколкото изглежда на пръв поглед. Въпреки широкия 
диапазон, комбинация с попа и десетката удрят голям брой от стартовите му ръце. Вие тук 
имате 45% очакван дял спрямо неговия диапазон на този флоп. Неговият fold-to-Cbet от 
50% показва, че малко вероятно той да се предаде. Залагането е разумно, но чекът, може 
би, е малко по-добър избор, тъй като не е нужно да залагате на всеки флоп, дори срещу 
лууз играч. 

Действие: вие чеквате и потът остава $0.47 

Търн: А♣ 

Действие: играч А чеква 

Въпрос: Какво правим сега? 

Отговор: 

Асото на търна променя ситуацията. Сега сте солиден фаворит в ръката и трябва да 
започнете да изграждате пота. Залог от 2/3 – ¾ от пота изглежда разумен. 

Действие: вие залагате $0.35, играч А колва. Потът е $1.17 

Ривър: 7♣ 

Действие: играчът А залага $0.90 

Въпрос: Какво правим сега? 

Отговор: 



Появява се третата спатия и той залага. Има малко ръце, като J♣T♣ или Q♣J♣, които биха 
могли да играят по този начин. Изходът, обаче, се съдържа в хъда и бележките. Вече сте го 
видели да блъфира на ривъра. Освен това, забележете линията на агресията му: 1, 1 и 3 на 
ривъра. Изглежда той е научил, че големия брой блъфове на ривъра са ефективни. 

С това наум и шансовете 2,3:1 за кол, вие трябва да колнете и да видите, какво има той. 

Действие: вие колвате, опонентът ви показва К♦9♠ и вие взимате пота. 

На по-високи лимити, фактът, че този опонент вече е показал блъф на ривъра може да ви 
разколебае да колнете залога на теория, тъй като той знае, че е бил хванат с блъф, както и че всеки 
го е видял. И ще е малко вероятно да залага тук без да има ръка. 

Но на микролимитите, играчи, които блъфират, обичат да го правят и разглеждат това като 
печеливш стил. И тенденцията им ще се запази – тя няма да се промени. 

Задача №2. 
Масата: 

 

Ситуация: NL10, 6-max 

Вашата ръка: А♦К♦ 

Действия преди вас: играч А фолдва, играч В лимпва; потът е $0.25 

Въпрос: Какво правим? 

Отговор: 

Вие имате много малко информация за играч В, но във всички случаи ще рейзнете. 
Технически, това е изо-рейз на някой, който може да е лууз-пасивен играч, но ръката ви е 
силна и вие рейзвате за стойност. 

Действие: вие рейзвате до $0.40, играч С прави 3-бет до $0.70. Блиндовете фолдват, както и 
играчът В. Потът сега е $1.35. 

Въпрос: Какво правим? 



Отговор: 

Мин-3бетът е изключителен приоритет на микролимитите. Той обикновено няма някакво 
специално значение. Играчът С, вероятно, харесва да рейзва, удряйки бутона “рейз“, 
затова рейзът е минимален. Той може и да има нещо, но диапазонът му е широк. 

Очевидно и перфектно отиграване ще е 4-бет за около $2, даващ шанса на играч С да пушне. По 
този начин ще ликвидираме недостатъка от игра извън позиция. 

От друга страна, от бележките се вижда, че този играч има тенденция да преиграва слабите си аса 
в надеждата да удари асо на флопа. В тази ситуация ще сте още по-голям фаворит, отколкото сега. 
Но в диапазона му има много повече ръце, отколкото просто средни аса, и, ако пропуснете флопа, 
ще се окажете в трудна ситуация, тъй  като той, със сигурност, ще направи С-бет. 

Очевидно, най-доброто отиграване тук е 4-бет. 

Действие: Вие просто колвате и потът сега е $1,65 

Флоп: А♥Q♣6♣ 

Въпрос: Какво е нашето действие сега? 

Отговор: 

Това е страхотен флоп за вас и, ако играчът С наистина има слабо асо, вие можете да 
вземете всичките му чипове. 

Тъй като сте само колнали 3-бета и нивото на неговата постфлоп агресия е високо, чек с 
идеята за чек/рейз изглежда най-добре. 

Ако има асо, той ще заложи, а ако няма – вашият чек ще го окуражи да заложи. 

Действие: Вие чеквате и играчът С залага $0.70. Потът е $2.35, ефективния стак е $4.60 

Въпрос: Какво да правим сега? 

Отговор: 

Играчът С залага малко по-малко от ½ от пота. Заедно с неговия мин-3бет, това вероятно 
означава, че неговия стил са малките залози. Тъй като на борда има и дроу, вероятно, ще е 
добре да чек/рейзнете, отколкото просто да колнете и да заложите на търна. Стандартният 
рейз би бил около $2. 

Ако направите рейз от $2, потът ще стане $4.35. Ако той влезе ол-ин след това, потът ще е 
$8.95 и неговия ри-рейз ще ви струва само $2.60 – лесен кол. 

Действие: Вие рейзвате $2, той пушва и вие колвате. 

Търнът и ривърът са К♠ и А♠, той показва А♣7♣, а вие прибирате пота. 

Задача 3. 
Масата: 



 

Ситуация: NL25, 6-max 

Вашата ръка: 9♥9♣ (BU) 

Действия преди вас: Играч А рейзва до $0.90, другите двама фолдват. 

Въпрос: Какви са нашите действия? 

Отговор: 

Вашата ръка е достатъчно добра за кол, но и 3-бетът би бил интересен. Проблемът е, че вие 
нямате информация за опонента и не можете да му дадете диапазон. 

Действие: Вие колвате, блиндовете фолдват. Потът е $2.15 

Флоп: 8♦7♦2♣ 

Действие: Играч А залага $1.30 

Въпрос: Какво правим ние? 

Отговор: 

С овър чифт на борда срещу непознат, фолдът не е опция. Вие или ще рейзвате, или ще 
колвате. 

Обаче, в същност, не ви се иска да играете за огромен пот срещу непознат само с чифт 
деветки, но ако колнете и се изправите пред друг голям залог на търна, вие все още няма 
да имате представа, какво се случва. Той може да има реална ръка или е решил, че може 
да ви изгони от ръката, тъй като не сте показали сила досега. 

Ако знаехте, че това е един супер агресивен опонент, който просто залага, докато срещне 
съпротива, вашите деветки щяха да бъдат достатъчно добри за кол и залагане на капан, но 
вие не го знаете. 

Затова, ще е предпазливо отиграване да се придържате към рейза и да видите, какво ще се 
случи. Ако той няма нищо, той ще се предаде. Ако не спечелите пота по този начин, 
вероятно ще се наложи да предадете ръката. 

Не съм привърженик на подхода „заложи, за да видиш, къде си в ръката“, но това е 
ситуация, където това може да има смисъл – нямате никаква информация за опонента и 
трябва да потърсите начини да намалите загубите си. 

Действие: вие рейзвате до $3.50 и играчът А колва. Потът е $9.15. 

Търн: 4♥ 



Действие: играчът А влиза ол-ин за $11.60 

Въпрос: какво правим сега? 

Отговор: 

Достатъчно. Ако той е маниак, ще има по-добър момент да му вземете парите. Но, не и 
сега. 

Действие: вие фолдвате. 

Задача 4. 
Масата: 

 

Ситуация: NL5, 6-max 

Вашата ръка: К♠К♣ (на бутона) 

Действие до вас: Играч А рейзва до $0.10, играч В колва, играч С фолдва. Потът е $0.27. 

Въпрос: Какво правим? 

Отговор: 

Ще направите 3-бет, но първо, нека да прегледаме ситуацията. Не сте играли дълго и хъда 
е малко схематичен, но все пак имате достатъчно информация, за да поставите играчите А 
и В в категория на лууз-пасивни играчи засега. 

 Те нямат пълен стак и не са агресивни играчи. Фактът, че играят на малък брой маси, също 
предполага липса на увереност. 

 Техните VPIP/PFR са 28/8 и 60/0 и, понеже те се пълнят бързо, можем да им вярваме. 

 AF не противоречи на досега споменатите факти. 

 Бележките ни показват определена схема за лимп и кол. 

Мин-рейзът от UTG (играч А) вероятно означава, че той има ръка, която му харесва повече, 
отколкото нормалната ръка за лимп. Тъй като той рейзва с 8% от ръцете си, това предполага 



среден чифт или ниски бродуей карти. Колът на играч В просто казва, че той има ръка, която е 
по-добра от средното, което почти нищо не означава. 

Рейз с размера на пота би бил $0.47 (0.10 за кол, което формира пота от $0.37, следователно, 
плащаме $0.10 + повишаваме залога с $0.37, т.е. общо $0.47). Това е минимумът за рейз в тази 
ситуация. 

Действие: вие рейзвате $0.50, блиндовете фолдват, а двамата играчи (А и В) колват. Потът е $1.57 

Флоп: 9♦4♣4♥ 

Действие: А и В чекват 

Въпрос: Какво правим? 

Отговор: 

Това е добър флоп за вас. Играчът В, вероятно, има някои четворки в диапазона си, но това 
няма да ви спре да залагате. Няма дроу тук, затова залогът ви не е нужно да е голям, но 
дори залог от ½ от пота ще бъде достатъчен, за да застраши стака на някой играч, ако 
получите кол. 

Действие: Вие залагате $0.90, играч А рейзва до $1.80, като в стака му остават $1,90. Играч В 
фолдва. 

Въпрос: Какво правим? 

Отговор: 

Основния принцип на игра на лууз-пасивни играчи на микролимитите е добре да 
осъзнават, кога да показват сила. Като цяло, когато те залагат, те имат силна ръка. Това е 
особено вярно, когато те колват на флопа и след това правят голям залог на търна или 
ривъра. В този случай, те почти винаги държат монстър. 

Но рейзовете на флопа не са толкова силни. Често рейзът означава, че той предполага, че 
сте с АК и може да бие висока карта асо. В този случай, той би могъл да държи някакъв 
чифт или ръка като А9 и тук вие не можете да фолднете. 

Единственият проблем тук е как да вкарате останалия му стак в пота. 

Действие: Вие пушвате за ол-ин и играчът А колва, показвайки J♥J♦. Търнът и ривърът са ниски 
карти и вие взимате пота. 

Задача 5. 
Масата: 



 

Ситуация: NL25, 6-max, Hero A♥Q♥ (CO) 

Действия: ние рейзваме, бутона 3-бетва – 3-бетнат пот извън позиция срещу стабилен играч. 

Като цяло ръката A♥Q♥ не е добра ръка за кол в 3-бетнат пот. 

Флоп: А♦К♦J♦ 

Ужасен флоп! Чек/фолдът ще е най-доброто действие. 

Опонентът прави малък залог, който прилича на изцеждане на стака. Ръката ни не се подобрява 
изобщо, а той продължава да залага по-малко. Време е да се откажем и ние фолдваме. 

Задача 6. 
Масата: 

 

Ситуация: NL25, 6-max, Hero Q♥Q♣ (BU) 

MP изглежда стабилен играч, има бележка за лимп/кол. 

МР лимпва. Преди да рейзнем, хайде да помислим, с какво би лимп/колнал този играч. Това могат 
да бъдат: ниски чифтове, аса от една боя, гапъри, някои конектори от различни бои. 

Това са ръце, които изглеждат добре и са с добра годност за игра, които лесно биха рейзнали, но 
този играч явно не иска да влага повече пари. 

Ние рейзваме с 3ВВ+1ВВ (за лимпър) и той колва. 

Флоп: К♥8♠4♦ 

Играчът на МР чеква. Най-добрата линия срещу негов чек? 

Какъв е негов диапазон на този флоп? – сетове с 44, А8, 98, Т8, ниски чифтове, но няма попове. Ние 
подхващаме линията бет/бет/бет. Накрая, опонентът фолдва. 



Задача 7. 
Масата: 

 

Ситуация: NL10, 6-max – срещу лууз-пасивен играч (лимпър) извън позиция. 

Ние сме с A♥Q♠. МР лимпва, ние рейзваме, МР колва. 

Флоп: А♣К♠7♣ 

Линията ни тук срещу лимпър бет/бет/бет с ТПДК. 

Както се очаква, опонентът колва всеки залог с АХ. 

Задача 8. 

 

NL10. В ръката са 3-ма лууз-пасивни играчи, които лимпват. Ние сме на големия блинд с А♥А♣. 



Размерът на рейза е 3ВВ + 1ВВ*3 = 6 ВВ. Но тук срещу трима лимпъри рейзът с АА може да е по-
голям и дори трябва да е по-голям (вместо 6ВВ да е 10ВВ, например). По този начин правим 
изолация, за да остане само един играч. Точно това се случва. 

Флоп: Т♦8♣2♣ 

На борда има флъш-дроу. Решението ни трябва да е залог и само залог от 2/3 от пота. 

Търн: Q♣ 

Залагаме, с идеята да влезем ол-ин на ривъра. 

Задача 9. 
NL10, 6-max 

Поле от играчи: 2-ма лууз-пасивни и 2-ма лууз-агресивни играчи. 

Ние сме на бутона с J♥T♠. Агресивен играч от UTG рейзва, двама колват, колваме и ние. 

Флоп: J♦8♥6♠ 

Ръката ни е ТП със среден кикър. Изглежда линията ни ще е кол и на трите улици, ако не излязат 
по-високи карти или не завършат дроус. 

Нашата игра: Пасивна линия срещу играч, от който се очаква да залага и на трите улици. 

Задача 10. 
NL25, 6-max 

Ние сме на големия блинд с К♠9♠. 

Лууз-пасивен играч лимпва, ТАГ – рейзва. ТАГът вероятно изолира лимпъра с широк диапазон. 
Следователно, можем да 3-бетнем широко с тази ръка (не можем да колнем тук). След нашия 3-
бет всички фолдват. 

Задача 11 
NL 10, 6-max 

Ние сме на кътофа с 9♠9♦ и рейзваме, ВВ (23/4) колва. 

Флоп: 7♥5♠2♣ 

ВВ чеква, ние рейзваме, ВВ чек/рейзва. 

Чек/рейзът тук би трябвало да означава голяма ръка, но все пак, ръката ни е овър чифт на нисък 
борд. И ние решаваме да колнем, но вероятно ще фолднем при следващ залог, ако не се 
подобрим. 

Търн: 9♥ 

ВВ залага. Изглежда, той смята, че има голяма ръка, което ни навежда на мисълта да влезем ол-ин 
и ще ни бъде платено. 



Което и правим, ВВ показва АА, а ние за пореден път си казваме: „Абе, пич, така ли се играят аса?“ 

Задача 12 
NL10, 6-max 

МР е супер-фиш, СО е просто фиш, ние сме на бутона с А♠К♠. 

Двамата юнаци лимпват. Ние рейзваме и те плащат. 

Флоп: А♣7♦2♣ 

Двамата чекват, ние залагаме с ТПТК и само един играч колва. 

Търн: 8♥ 

МР чеква. Ние трябва да продължим да залагаме – бордът изобщо не е страшен. Ние залагаме, МР 
чек/рейзва. 

Тук няма съмнения, че сме бити и трябва да фолднем – пасивен играч никога не прави такъв ход 
без нътс. 

Ние фолдваме и това е ключов момент – да съумеем да фолднем в тази ситуация. 

Задача 13 
NL25, 6-max 

SB е супер фиш (62/0) при малка извадка. Ние сме на ВВ с А♠Т♠. 

SB допълва и ние с тази ръка правим нормален рейз, който той плаща. 

Флоп: Q♥Q♣8♣ 

Линията ни е залог и на трите улици. Опонентът колва и накрая муква – типично за микролимитите. 

Задача 14 
NL5, 6-max 

Полето на играчите: трима добри играчи. Нормално агресивен ТАГ рейзва, играч В колва, ние сме 
на бутона с Q♣Q♠. Какво правим ние? 

Играч А е с малък стак, а ръката ни е за 3-бет в тази ситуация. Най-доброто действие рейзът да е 
толкова голям, че да го вкара ол-ин. Това по всяка вероятност ще откаже другия играч. Точно това 
се случва. Играчът показва Q♥9♥, бордът е неутрален с висока карта А и ние прибираме пота. 

 


