
Лесна покер-математика 

Тайните на безлимитен Холдем  

 By Roy Rounder 

От преводача: 

Тайни, тайни – колко да са тайни!? 

Книжката е много елементарна и е с достъпно съдържание. Предлагат се опростени начини за 
лесни пресмятания. Ще сложа отпред едно обощение, до което се стига чак в края на книгата. 
Полезно е да се припомнят някои елементарни неща. 

Обобщена схема: 
1. Определяме вероятност аута да излезе: АУТОВЕ*2+1 = % (при брой аутове от 3 до 11) 
2. Определяме Пот-шансове: Залог/(Пот + Залог). За още по-лесно, погледнете размера на 

залога, като част от пота, и просто запомнете тези стойности: 
a. Залог с размера на пота:  1/(1+1)=1/2   50% 
b. Залог с размер ¾ от пота  (0,75): 0,75/(1+0,75)  42% 
c. Залог с размер 2/3 от пота:     40% 
d. Залог с размер ½ от пота:     33% 
e. Залог с размер 1/3 от пота:     25% 
f. Залог с размер ¼ от пота:     20% 

3. Сравняваме шансовете (т. 1) с пот-шансовете: 
a. Шансове(%) > Пот-шансове(%) -> можем да колнем; 
b. Шансове(%) < Пот-шансове(%) -> не можем да оправдаем кола; 

Както се вижда, колкото повече залага опонента, толкова повече аутове трябва да имаме, за да 
оправдаем кола, тъй като тогава вероятността аута да излезе е по-голяма. 

Въведение 
Математиката на покера не е ракетостроене. Основите за изчисляването на шансовете в покера в 
същност са много лесни и изискват само познания за събиране, изваждане, умножаване и делене. 

Изучаването на шансовете ще увеличи вашето покер IQ, което ще ви позволи да възприемате по-
напредналите стратегии и теорията доста по-лесно. И това е целта на този материал. Използвайте 
тази информация като още един инструмент заедно с другите стратегии и тайни, които ще намерите 
тук. 

Важно разделите да се четат подред, тъй като всеки следващ е построен върху предишен. И така, на 
работа! 

Пресмятане на аутове 
Първата крачка в изучаването на математиката в покера е умението да определите броя на аутовете, 
които имате. 

Аутовете са картите в тестето, които могат да ви дадат печеливша ръка. Към тях се отнасят карти, 
които могат да дойдат, правейки или подобрявайки вашата комбинация. 

Например, вашите карти са: А♠К♠ 

На флопа излизат: 5♠J♣Q♦ 

Въпрос: колко аута имате? 
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Всяка десетка ще ви даде нътс-стрейт и, вероятно, най-добрата ръка. Ако излязат поп или асо, ще 
имате топ-чифт. Така, тези карти могат да се смята за аутове. 

Отговор: 3 Аса + 3 Попа + 4 Десетки (подобряващи до стрейт) = 10 аута. 

 Раздава се търн и общите карти сега са: 5♠J♣Q♦2♠ 

А сега колко аута имате? 

Вие сте на една пика от флъш, тоест количеството аутове е нараснало: 

3 Аса + 3 Попа + 4 Десетки + 9 пики – Т♠ = 18 аута 

Обърнете внимание, десетка пика я извадихме, защото тя вече е отчетена при десетките. Никога не 
смятайте една и съща карта два пъти! 

Ами ако някой държи вале или дама, които му дават два чифта? Как ще се промени ситуацията? В 
този случай получаването на топ-чифт няма да ни даде най-добрата ръка, което означава, че трите 
аса и трите попа вече не могат да се смятат за аутове. 

И въпросът се трансформира в следния:  как наистина мога да знам, коя ръка ще бъде печеливша? 
И отговорът е НИКАК! 

Това е един от основните недостатъци при изчисляването на шансовете в покера, но това 
същевременно е и великолепно, тъй като запазва непредсказуемата природа на играта и дава път 
за другите стратегии, такива, като езикът на тялото и психология. 

В описания горе пример, ако някой направи бет/рейз и на флопа и на търна, можем да 
предположим, че той има два чифта или три еднакви. В този случай трябва да броите само 4 десетки 
и осемте пики (12 аута). 

Очевидно е, че имате фантастично съчетание от две нътс-комбинации: стрейт-дроу и флъш-дроу. 
Това се случва доста рядко. 

Да минем към следващия пример. Вие държите покет двойки 2♠2♣ и лимпвате. Флоп: 4♦2♦3♦. 
Хванахте сета си, но на борда има няколко дроус, които могат да подобрят ръцете на опонентите ви: 
стрейт-дроу, флъш-дроу, стрейт-флъш-дроу. Всичките тези комбинации БИЯТ вашата ръка. 

Всички до вас чекват, вие от средна позиция залагате и двама играчи колват вашия залог. Ако някой 
от тях вече има стрейт или флъш, тогава вероятно той би рейзнал – така че можем да мислим, че те 
са на дроу. 

Флъш-дроу в тази ситуация има 9 аута и 35% вероятност да уцели флъша до ривъра. 

Стрейт-дроу има 6 аута, ако е с петица, и само 3 – ако е с асо. 

Помнете, че, обикновено, отвореният стрейт-дроу има 8 аута (не 6). Но трябва да извадим Асо каро 
и Петица каро, тъй като те са подобряват ръката с флъш-дроу и не ни вършат работа. По този начин, 
на даден момент в тестето има 15 карти, които подобряват опонентите ви. Има 54% вероятност за 
излизането на една от тези карти. 

Но, дори и да излезе една от тези карти, аутовете ви все още не са „мъртви“. В тестето има още една 
Двойка, която ви подобрява до каре. Или може да излезе чифт на борда, което ще ви даде фул-хаус. 
Ясно е, че тази ситуация е опасна и може да доведе до загубата на всичките ви чипове. Трябва да 
внимавате, защото все още имате само сет, особено, ако някой вече е с готов стрейт или флъш. 

Важно: Аутовете са само онези карти от тестето, които ни дават печеливша 

комбинация! 
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Същевременно, ако ръката ви се подобри до каре или фул-хаус, а вашият опонент е с една от 
изброени ръце, вие можете да вземете стака на опонента. „Потенциалните“ ви шансове (за които 
ще говорим по-късно) просто са огромни. 

Така се броят аутовете. Помнете, аутовете се броят СЛЕД раздаването на флопа и търна, но е и когато 
са ви раздали картите. Знанието на вашите аутове е „необходимо условие“ за изчисляването на 
процентното съотношение и определянето на пот-шансовете. 

Разбира се, разпознаването на броя аутовете с времето ще става автоматично. След определено 
време ще запомните, че флъш-дроу има 9 аута, стрейт-дроу – 8 аута, гътшот – 4 аута и т.н. 

Изчисляване на процентното съотношение 
Сега сте готови да научите за процентното съотношение. Използвайки броя на аутовете, които 
имате, можете да пресметнете вероятността той да излезе като процентно съотношение. 

По-надолу ще видите таблица, която можете да използвате на масата, за да изчислите шансовете 
си. 

На пръв поглед тя изглежда страшно, но след като я разберете, тя ще ви стане верен помощник. По-
късно ще разгледаме по-подробно, как се получава всичко това. А сега трябва да обърнете 
внимание върху лявата колонка „Вероятност“. 

 

Стойността в проценти е вероятността аута ви да излезе. 

Например, на флопа имате флъш-дроу на пики. Още една пика ще ви даде флъш. Броят на аутовете 
ви е 9. За да пресметнете процентното съотношение, трябва просто да погледнете таблицата в 
съответния ред и колона. 

По този начин ще видите, че шансът на търна да излезе пика и да завършите флъша си е 19.57%. 
Същото важи и за ривъра от търна (с лека разлика в стойността). Когато искате да видите шансовете 
си от флопа до ривъра (търн+ривър), стойността ще е 34,97% - това е вероятността да ударите флъша 
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си или на търна, или на ривъра. Както ще видите, тази стойност не е толкова важна, защото тя не се 
използва при пресмятането на пот-шансовете. 

Може да ви интересно, защо шансовете на търна и на ривъра не са еднакви. Причината за това е в 
начина за пресмятане: процентното съотношение е броят на аутовете към броя на неизвестните 
карти. След търна той се намалява с 1, за това и стойността е друга. Също така можете да се запитате, 
защо „търн и ривър“ не е равен на сбора „търн“ + „ривър“. Защо е така? 

Отговорът на този въпрос е малко по-сложен и се отнася до вероятностите. Но за любопитните ще 
дам един пример, който ще ви помогне да запомните „защо?“. 

Искате да хвърлите монета 2 пъти и искате да знаете, какви са шансовете да падне „ези“. За първия 
път този шанс е 50%. За втория – той е също 50%. Но какви са шансовете „ези“ да падне или първия, 
или втория път? 

Ако съберете 50% и 50%, ще получите 100%, което очевидно не е така, тъй като съществува 
вероятност монетата да падне и двата пъти като „тура“. Правилният отговор е 75%. Как се е получило 
това: шансовете ПРОТИВ да падне „ези“ първи път (½) се умножават по шансовете ПРОТИВ да падне 
„ези“ втори път (½). Полученият резултат се изважда от 1 (1 – 0,25 = 0,75). Защо е така? Има ли 
значение? (хаха). 

Да се върнем към нашата таблица. Ще вземем още един пример за пресмятането на аутовете и 
процентното съотношение: 

Вие сте с едноцветен конектор: 9♥8♥ 

Излиза флоп: 2♣6♠7♣ 

Вие сте с овър карти и ОСД. Не мислите, че някой има покет чифт или вече два чифта. Какви са 
шансовете да получите печелившата комбинация на търна? Опитайте да пресметнете. 

Отговор: броят на аутовете е 4 петици + 4 десетки + 3 деветки + 3 осмици = 14 аута. 

Топ-пеър не е задължително е най-добрата ръка, но тук ще го разглеждаме по този начин. 

А сега отново да погледнем нашата таблица. 

С четиринадесетте аута шансовете да завършите ръката си са 29,79% на търна, 30,34% - на ривъра 
при общите шансове от 51,16%. 

Ако решите да изброите само аутовете, които ви дават стрейт (без да отчитате аутове за топ чифт), 
тогава те са 8. Тогава имате 17,02% шансове на търна, 17,39% - на ривъра и общо 31,45% шансове да 
ударите стрейта си на търна или ривъра. 

Ясно? 

Още един пример. Хайде да пресметнем, какви са шансовете да загубите ръката, ако се позовавате 
само на четенето на опоненти. 

Ръката е покет дами: Q♥Q♣ 

Флопът е А♣Q♠K♣ 

Да предположим, че можете да разчетете двамата си опонента. Мислите, че единият от тях има асо, 
а другият – флъш-дроу на спатии. 

Какви са шансовете те да получат аутовете си и да се подобрят до комбинации, които бият ръката 
ви? 
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И така, флъш-дроу на спатии в дадения случай има 8 аута (дамата е у вас). По таблицата виждате, че 
има вероятност от 31,45% този опонентът да завърши флъша си или на търна, или на ривъра. 

Другият опонент се намира в ситуация, която се нарича рънър-рънър. Това е ситуация, при която, за 
да получи печеливша комбинация, играчът се нуждае от картата и на търна и на ривъра. Такава ръка 
още се нарича бекдор. Ако излезе още едно асо, той ще има трипс, но вие в този случай имате фул-
хаус, който бие тези ръце. 

Засега ще пропуснем изчисленията за бекдора. Общо взето, сега имате 68,55% за победа. Идва търн: 

7♠. Тази карта не помага на опонентите ви, но помага на вас. Защото, ако излезе седмица спатия, 
която дава флъш на вашия опонент, вие ще имате фул-хаус. По този начин опонентът ви губи още 
един аут и остава само със 7 аута. Сега той има 15,22% шансове за спатия на ривъра. Това, на своя 
ред, ви дава 84,78% шансове за победа. 

Идва ривърът: 7♣.  Вашият опонент удря флъша си и влиза ол-ин. Вие колвате с вашия фул-хаус и 
печелите пота. 

А сега да преминем към ситуацията рънър-рънър или бекдор. 

Пресмятане на шансовете в ситуация „рънър-рънър“ 

Вашата ръка са покет десетки: Т♣Т♦ 

Опонентът ви е с покет деветки: 9♥9♠ 

Вие отваряте, опонентът ви колва. Флоп: Т♠2♦6♥ 

Вие удряте сет, залагате, опонентът ви влиза ол-ин. Вие колвате и картите се отварят. В този случай 
сметките не са важни, защото вече нямате контрол над ръката. Но заради примера нека да 
разгледаме шансовете на опонента ви да хване рънър-рънър и да спечели. 

Да се запитаме първо: как опонентът може да спечели? Той може да удари две последователни 
деветки и да има каре. Освен това, му помага седмица и осмица, за да удари стрейт. Това са 
единствените му комбинации. 

За да удари каре, трябва и на търна и на ривъра да излязат деветки. Ще използваме нашата таблица. 
Той има 2 аута на търна, което 4,26% шансове. Да предположим, че единият аут излезе на търна, 
тогава за ривъра той остава само с 1 аут. Шансовете да го уцели са 2,17%. 

За да пресметнем крайната оценка за рънър-рънър с деветки, трябва да умножим тези проценти, 
тъй като трябва да се случат и двете събития. В резултат, опонентът има 0,0924% шанс да удари каре 
от флопа до ривъра. А сега да видим стрейт-дроу. Той има по-голяма вероятност, тъй като има 
повече аутове. В тестето имаме 4 седмици и 4 осмици. Това означава 8 аута на търна (или седмица, 
или осмица). И, ако една от тях излезе, тогава до ривъра остават само 4 аута. По таблицата виждате, 
че 8 аута на търна имат шансове 17,02%, а 4-те аута на ривъра – 8,70%. Сега трябва да умножим тези 
проценти, за да получим шансовете за рънър-рънър стрейт: 0,1702*0,087 = 1,48%. 

Ще съберем тази стойност с първата: 0,0924+1,481 = 1,57% 

Това са нищожни шансове и вие практически печелите. Никой не пресмята шансовете за рънър-
рънър, тъй като това е много малка стойност и практически може да се приеме за 1%. (Странен 
начин за пресмятане – не мисля, че е верен, защото той едновременно има 10 аута, а не 2 и 8. На 
него му трябва излизането на двете карти и на търна и на ривъра. Не мисля, че можем да делим 
аутовете на тези и онези. Но може би за тази ситуация нещата изглеждат логично. По 
принцип, при правилни изчисления – не такива, както тук – рънър-рънър с 10 аута има 
вероятност 4,6%, което е доста по-голямо от 1,6%). 
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А сега да погледнем, как се пресмята размерът на пота и пот-шансовете. 

Изчисляване на размера на пота 
Размерът на пота се определя много лесно. За това трябва да знаете три неща: 

1. Колко пари са вече на масата 
2. Размерът на залога в дадения рунд за залагане 
3. Колко ще бъде заложено в дадения рунд. 

Пояснявам: преди флопа четирима играчи (включително и вие) влизат в ръката; големия блайнд е 
$10. Така, в пота са $40 (т.е. всички са лимпнали?) 

Излиза флопа, вие сте на бутона. Първият опонент залага $25, вторият – колва, третият – фолдва. 
Сега сте вие. Какъв е размерът на пота? 

Към първите $40 на флопа се добавят $25 от първия и $25 от втория играч – стават общо $90. Добре, 
но ако бяхте на мястото на втория играч? Тогава, $40 + $25 + (Неизвестно). Обърнете внимание, тук 
вече са указани и трите неща, споменати горе. А какво точно означава „Неизвестно“? 
„Неизвестното“ се отнася за двамата играчи, които са след вас и ще действат след вашето решение. 
Просто не ви е известно, какво ще направят те: ще колнат, ще рейзнат или ще фолднат. Затова няма 
как да знаете точният размер на пота. 

Това е още един фундаментален проблем, свързан с шансовете. Вие не знаете точния размер на 
пота, тъй като ви се налага да гадаете, какво ще направят останалите играчи. Имено това прави тази 
игра толкова увлекателна и интересна. В същност, не можете да играете само въз основа на 
математиката. Предимството, в края на краищата, ще имат всестранно подготвените играчи. Има 
още едно забъркано нещо в пресмятането на размера на пота. Мнозина играчи се объркват, дали 
трябва да включват собствените си пари в размера на пота. Отговорът е такъв: пресмятат се само 
онези пари, които са вече в пота, но не и тези, които вие само се каните да вложите. В горния пример, 
вие вложихте $10 преди флопа – и това са парите, които вие сте вложили засега. Обмисляте 
решението, дали да колнете – засега тези пари не се включват в размера на пота, тъй като те все 
още не са там. Да речем, двамата играчи фолдват и вие оставате хедз-ъп. Излиза търн, опонентът ви 
залага $50. Какъв е размерът на пота? 

Пот = $40(префлоп) + $50 (флоп) + $50 (залог на опонента на търна) = $140 

Тук, $50, които трябва да колнете на търна, все още не влизат в размера на пота, защото те все още 
не са там. Те няма да се включват, докато вие не колнете. 

Вече знаете, как се изчисляват шансовете и размера на пота и сте готови да преминем към пот-
шансовете и да научим, как всичко това може да се използва в реалността. 

Пресмятане на пот-шансовете 
Тук вече ще използваме дясната част на нашата таблица с вероятностите. 

Сега ще разгледаме „шансовете против“ нещо да се случи, което ще ни помогне да узнаем, дали 
нашето решение е в съответствие с шансовете, или това не е така. 

Ето я и нашата таблица: 

Аутове 
Вероятността аута да излезе Шансове против 

Флоп-Търн Търн-Ривър Флоп-Ривър Флоп-Търн Търн-Ривър Флоп-Ривър 

1 2,13% 2,17% 4,26% 46:1 45,00:1 22,50:1 

2 4,26% 4,35% 8,42% 22,5:1 22,00:1 10,88:1 

3 6,38% 6,52% 12,49% 14,67:1 14,33:1 7,01:1 
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4 8,51% 8,70% 16,47% 10,75:1 10,50:1 5,07:1 

5 10,64% 10,87% 20,35% 8,4:1 8,20:1 3,91:1 

6 12,77% 13,04% 24,14% 6,83:1 6,67:1 3,14:1 

7 14,89% 15,22% 27,84% 5,71:1 5,57:1 2,59:1 

8 17,02% 17,39% 31,45% 4,88:1 4,75:1 2,18:1 

9 19,15% 19,57% 34,97% 4,22:1 4,11:1 1,86:1 

10 21,28% 21,74% 38,39% 3,7:1 3,60:1 1,60:1 

11 23,40% 23,91% 41,72% 3,27:1 3,18:1 1,40:1 

12 25,53% 26,09% 44,96% 2,92:1 2,83:1 1,22:1 

13 27,66% 28,26% 48,10% 2,62:1 2,54:1 1,08:1 

14 29,79% 30,43% 51,16% 2,36:1 2,29:1 0,95:1 

15 31,91% 32,61% 54,12% 2,13:1 2,07:1 0,85:1 

16 34,04% 34,78% 56,98% 1,94:1 1,88:1 0,75:1 

17 36,17% 36,96% 59,76% 1,76:1 1,71:1 0,67:1 

18 38,30% 39,13% 62,44% 1,61:1 1,56:1 0,60:1 

19 40,43% 41,30% 65,03% 1,47:1 1,42:1 0,54;1 

20 42,55% 43,48% 67,53% 1,35:1 1,30:1 0,48:1 

21 44,68% 45,65% 69,94% 1,24:1 1,19:1 0,43:1 

Ще използваме само дясната част от таблицата, където са „шансовете против“. 

Първо, определяме броя на аутовете. След това поглеждаме колонката „флоп-търн“, „търн-ривър“ 
(или „флоп-ривър“, ако искате) в дясната част на таблицата. 

Например, ако имате 14 аута на флопа, шансовете против вас са 2,36:1 от флопа до търна и 2,29:1 – 
от търна до ривъра. 

Хайде да разгледаме, какво в същност означава това „шансове против“. Ако шансовете против вас 
са 4:1, това означава, че вие НЯМА да получите нужната карта 4 пъти, когато я чакате, и само 1 път 
от 5 раздавания ще я получите (или в 20% от случаите – лесно е: 4:1 = 1/5 или 20%) 

Мнозина се объркват и мислят, че 4:1 е равно на ¼, но това не е вярно. 4:1 = 1/5 – 4 пъти губите и 1 
път печелите, тоест, ЕДИН път от ПЕТ. Много е важно това да се разбере! Това е основополагащ 
момент в математиката на покера. 

Сега, когато чуете фразата „пот-шансове“, това ще означава сравнението на вашите шансове за 
събиране на ръката (или „шансовете против“) с шансовете на залога (съотношението на размера на 
пота с размера на залога). Целта е залогът винаги да е оправдан в съответствие с шансовете при 
други равни условия. 

Например, имате шансове 4:1 и трябва да решите, дали да колнете залога от $5. Това означава, че 
РАЗМЕРЪТ НА ПОТА в сравнение с РАЗМЕРА НА ЗАЛОГА трябва да бъде повече от 4:1. В дадения 
случай, за да се оправдае кол на залог от $5, потът трябва да не е по-малък от $20. 

Ще обясня по-подробно. 

Ако шансовете са 4:1 и ръката се раздаде 5 пъти, ето какво може да се случи (според вероятностите): 

 Загуба 
 Загуба 
 Загуба 
 Печалба 
 Загуба 
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Разбира се, редът няма значение. Тоест, вие ще губите по $5 всеки път в тази ситуация, което ще е 
$20 за четирите пъти. Но в случая на победа (5-ия път) бихте искали да спечелите повече от $20, за 
да имате печалба. Ако спечелите точно $20 - шансовете са равни; а ако $21 или повече – шансовете 
са във ваша полза. Но ако спечелите $19 или по-малко – шансовете са срещу вас. 

Ще се озовавате в многобройни ситуации, в които ще чакате нужната карта да излезе. С течение на 
времето шансовете на всичките ще се уеднаквят, но ако последователно играете само с шансовете, 
които са във ваша полза, вие ще печелите на дистанция. 

Да се върнем към нашите пресмятания. При шансовете 4:1, „1“ означава вашата победа, а „4“ – 
вашите загуби. „1“ е размерът на залога, според който трябва да вземете решение, и в нашия случай 
това са $5. „4“ е размерът на пота. 

Да погледнем друг случай. Шансовете против вас са 7:1. Потът е $150. Вие сте на ход и трябва да 
колнете $20. Какви са вашите шансове? 

За да отговорим на този въпрос, трябва да сравним 150:20 и 7:1. 150:20 = 7,5:1, което е повече от 7:1. 
Тоест, ако бяхте играли тази ръка 8 пъти, бихте спечелили 1 път и щяхте да загубите 7 пъти. Това 
означава, че щяхте да загубите $140 (20*7) и да спечелите веднъж пот от $150. Печалбата е $10. В 
дадения случай трябва да колнете. 

А сега да проверим, какво сте разбрали. Следват 4 въпроса; отговорите ще намерите в края на 
раздела. 

Отново предлагам на вашето внимание таблицата с шансовете против: 

 

А ето и въпросите: 

Изберете „Yes“, ако колът на залога е оправдан или „No“, ако колът на залога не е оправдан 
(игнорирайте потенциалните пот-шансове, ако сте запознати с тях). 

1. Залогът е $2 на търна. Потът е $12. Имате 7 аута. Можете ли да колнете залога в тази 
ситуация? 
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2. Залогът е $4. Потът на флопа е 8$, вие имате 8 аута. Можете ли да колнете този залог? 

 

 
3. Вашият опонент влиза ол-ин на флопа за 275 чипа, потът сега е 500 чипа. Имате гътшот с 

флъш-дроу (12 аута). Можете ли да колнете ол-ина? 

 

 
4. Вие сте на флопа. Залогът е $10. В пота са $65, вие сте с гътшот. Дали можете да колнете този 

залог? 

 

 

А ето и отговорите: 

1 – Yes; 2 – No; 3 – Yes; 4 – No. 

Аз лично не съм съгласна с 3: 12 аута от флопа до ривъра ни дават шансовете против 1,22:1. 
Пот-шансовете са 500:275 = 1,18:1 – колът тук не би бил печеливш. 

А сега да поговорим за още нещо. 

Пресмятане на потенциални пот-шансове 
По-просто казано, потенциалните пот-шансове са допълнителни пари, които ще спечелите, ако 
хванете аутовете си. Да започнем с един пример. 

На търна държите флъш-дроу и имате 20% вероятност да го завършите (4:1). Опонентът е с два 
чифта. Вие сте на ход и трябва да колнете залога му от $20. В пота са $70. От гледната точка на 
„явните“ шансове, вие знаете, че, за да колнете, в пота трябва да има поне $80, но тук има само $70. 
Обаче, тук опонентът ви залага с готова ръка. Вие сте убедени, че той ще залага на ривъра 
независимо от картата, която излезе, и дори ще колне вашия рейз. Тоест тук виждате, че можете да 
вземете от него като минимум още $30, ако ударите флъша си. По този начин, вие добавяте тези 
„потенциални“ пари към текущия размер на пота и виждате, че сега колът ви ще е оправдан. 

Потенциалните шансове не се проявяват във всяка игрова ситуация; те са само там, където ръката 
ви не е очевидна или опонентът ви вече е вложил в пота почти всичките си чипове. 

Важното условие за наличие на потенциалните шансове е умението да разчитате опонентите си. Ако 
завършите ръката си на ривъра, можете да предизвикате опонента си да влезе ол-ин и да му вземете 
стака. 

Ето една ситуация. Вие сте покет аса А♣А♦. 

Бордът е А♥4♣8♣9♣ 

Вашият опонент е с K♣Q♣. Той има готов флъш, а вие сте само със сет. Очаква се още една карта на 
ривъра. Опонентът ви е чип-лидер и залага $2800 в пот от $800. 

Вие имате много аутове: 

1 асо + 3 четворки + 3 осмици + 3 деветки + 7 спатии = 17 аута 
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Със 17 аута нямате нужните шансове, за да оправдаете този кол. Обаче, знаете, че ако дойде 
нужната карта, ще спечелите голям пот. Това е екстремалния пример (тъй като опонентът е чип-
лидер, има вероятност да приключите турнира), но той показва важността на потенциалните пот-
шансове. Повечето решения за ол-ин се взимат въз основа на потенциалните пот-шансове. 

А сега да минем към дисконтирани или намалени шансове. 

Пресмятане на дисконтирани шансове 
Лесно е да изброим аутовете, които имаме. Проблемът се появява, когато единият от вашите аутове, 
е необходим и на вашия опонент, при това той събира комбинация, която ви бие. Това драстично 
променя нещата. 

Например, вие сте с Q♣J♥. Флоп: 9♣Т♣4♦. Вашата ръка е ОСД, но да предположим, че опонентът ви 

е с флъш-дроу (А♣2♣). Това означава, че, ако излезе поп спатия или осмица спатия, вие ще имате 
стрейт, но опонентът ви вече ще има флъш. Тъй като аутовете са тези карти, които ви дават 
печелившата комбинация, тогава поп и осмица спатия не трябва да се броят и вие оставате само с 6 
аута. Това е дисконтиране на аутовете и намаляване шансовете. Разбира се, никога не знаеш със 
сигурност, държи ли някой флъш-дроу, както е в този пример, но въз основа на информацията за 
опонента и това, как той играе, бихте могли да направите някакви предположения. 

Важен фактор тук е и броят на играчите в ръката. Да речем масата е 10 човека и 5 от тях са видяли 
флопа. Вие предполагате при такова количество играчи някой от тях може да има асо, а може би 
дори и две аса. Ако на вас ви трябва асо, като единият от аутовете ви, ще е разумно да извадите 
едно-две аса от сметките си. Ще се наложи да комбинирате пресмятането на шансовете ви с вашето 
усещане за играта на опонентите, за да използвате намалените шансове. 

Грешно пресметнати шансове 
Има три основни грешки, които се допускат при пресмятането на шансовете в безлимитния Холдем. 
Първата е неправилното определяне на аутовете. Да предположим, че държите ОСД и сте убедени, 

че опонентът ви е с флъш-дроу. Вие сте с 5♠4♠ на флоп Т♥3♦6♦. Вашият опонент е с J♦T♦. 
Обикновено, ще имате 8 аута при ОСД. Но, тъй като опонентът ви е с флъш-дроу, трябва да махнете 

2♦ и 7♦ от вашите изчисления. По този начин оставате само с 6 аута: 7♣, 7♥, 7♠, 2♣, 2♥, 2♠. 

Дисконтираните карти са 2♦ и 7♦.  

Запомнете! Ако искате да взимате решения, използвайки математиката, трябва да сте точни. Трябва 
да дисконтирате аутовете си, да не преброявате повторно една и съща карта и да обхващате 
всичките възможни аутове в дадена ситуация. 

А сега да погледнем към една друга грешка. Това е сравняването на шансовете на залога на флопа 
със шансовете за завършване на ръката на ТЪРНА и РИВЪРА заедно. 

Запомнете, при изчисляването на пот-шансовете вие трябва да обръщате внимание върху 
вероятността за уцелване на аута само на СЛЕДВАЩАТА карта, но не и следващите ДВЕ карти. Всеки 
рунд за залагане е независим. Ето защо по-рано ви казах, че колонката „Търн и ривър“ (или флоп-
ривър) от таблицата не се използват за пресмятането на пот-шансовете. 

Ако трябва да колнете залога от $20 в пот от $100, шансовете ви за завършването на ръката трябва 
да са по-добри от 5:1. 

Да речем, че имате 6 аута. Това означава, че шансовете да завършите ръката си на търна, са 6,83:1, 
а на ривъра – 6,67:1. Шансовете да завършите ръката си или на търна, или на ривъра са 3,14:1. 

3,14:1 е по-добро от 5:1, означава ли това, че можем да колнем? НЕ! Еднозначно, не. И ето защо: 
залогът от $20 е САМО за картата, която ще дойде на търна. Стойността, която ни интересува тук, е 
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6,83:1, което е недостатъчно, за да бъде колът оправдан. Помислете, след търна опонентът отново 
ще залага и залогът, вероятно, ще бъде още по-голям. Ако той заложи $40 в пот от $140, ще сте 
принудени да колнете, за да видите ривъра. Тоест, ще вложите $60, за да видите и търн и ривър. Ето 
защо съотношението 3,14:1 е неуместно тук. 

Възниква въпрос: а за какво ни е тогава тази колонка? Тя се използва за взимане на решение при 
влизане ол-ин на флопа. 

Например, на флопа имате много дроус в ръката и някой влиза ол-ин. Тогава можете да използвате 
шансовете „от флопа до ривъра“, за да решите, дали да колнете ол-ина или не. 

Третата груба грешка при пресмятането на шансовете е използването им в неправилен момент. 
Мнозина новаци и „рибки“ взимат глупави решения на масата. Когато се сблъсквате с такива играчи, 
често се налага да взимате решение въз основа на ситуацията, а не въз основа на шансовете ви. 

Например, ако някой играе пасивно през цялото време и изведнъж започва да играе агресивно на 
флопа, можете да сте сигурни, че той е с монстър-ръка. Дори ако шансовете ви диктуват да колнете, 
може би е по-добре да фолднете, за да „дочакате следващия ден“. Същото се отнася и за 
агресивните играчи. Дори ако пот-шансовете ви казват да фолднете, понякога колът е най-доброто 
решение. Всичко това зависи от играчите, с които сте на една маса. Математиката на покера е само 
инструмент и нищо повече. Шансовете не са предназначени за всяка ситуация и не можете да се 
ръководите от тях изцяло, особено в безлимитния Холдем (където шансовете са всичко, хаха) 

Бързите пресмятания 
Вече сте запознати с основите на математиката на покера, знаете, как да пресметнете пот-
шансовете, и, взимайки предвид потенциалните шансове, да направите нужните корекции при 
взимането на решението. 

Досега използвахме таблицата като база с данни. Сега искам да ви покажа, как да използвате 
шансовете без нея. 

И така, да започнем. 

Първо, ще ви покажа най-краткия път за пресмятанията въз основа на таблицата с процентните 
съотношения. Ето я и таблицата: 

Аутове 
Вероятността аута да излезе Шансове против 

Флоп-Търн Търн-Ривър Флоп-Ривър Флоп-Търн Търн-Ривър Флоп-Ривър 

1 2,13% 2,17% 4,26% 46:1 45,00:1 22,50:1 

2 4,26% 4,35% 8,42% 22,5:1 22,00:1 10,88:1 

3 6,38% 6,52% 12,49% 14,67:1 14,33:1 7,01:1 

4 8,51% 8,70% 16,47% 10,75:1 10,50:1 5,07:1 

5 10,64% 10,87% 20,35% 8,4:1 8,20:1 3,91:1 

6 12,77% 13,04% 24,14% 6,83:1 6,67:1 3,14:1 

7 14,89% 15,22% 27,84% 5,71:1 5,57:1 2,59:1 

8 17,02% 17,39% 31,45% 4,88:1 4,75:1 2,18:1 

9 19,15% 19,57% 34,97% 4,22:1 4,11:1 1,86:1 

10 21,28% 21,74% 38,39% 3,7:1 3,60:1 1,60:1 

11 23,40% 23,91% 41,72% 3,27:1 3,18:1 1,40:1 

12 25,53% 26,09% 44,96% 2,92:1 2,83:1 1,22:1 

13 27,66% 28,26% 48,10% 2,62:1 2,54:1 1,08:1 

14 29,79% 30,43% 51,16% 2,36:1 2,29:1 0,95:1 
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15 31,91% 32,61% 54,12% 2,13:1 2,07:1 0,85:1 

16 34,04% 34,78% 56,98% 1,94:1 1,88:1 0,75:1 

17 36,17% 36,96% 59,76% 1,76:1 1,71:1 0,67:1 

18 38,30% 39,13% 62,44% 1,61:1 1,56:1 0,60:1 

19 40,43% 41,30% 65,03% 1,47:1 1,42:1 0,54;1 

20 42,55% 43,48% 67,53% 1,35:1 1,30:1 0,48:1 

21 44,68% 45,65% 69,94% 1,24:1 1,19:1 0,43:1 

Както вече знаете, в същност не е нужно да знаете точните проценти. Например, 2.13% можем да 
приемем за 2%, 6.38% - за 6%, 27.66% - за 28%. 

Другият начин за получаването на процентите е:  

(Броят на аутове)*2 + 1 = % за получаване на аута 

Тази формула работи всеки път, когато имате от 3 до 11 аута. Ако имате по-малко от 3 аута, би 
трябвало да фолднете, нали? Ако пък имате повече от 11 аута, разполагате с великолепни шансове 
и трябва да колват или да рейзвате. 

За да бъдем по-точни: 

1 – 3 аута: (Броят на аутове)*2 = % за получаване на аута 
3 – 11 аута: (Броят на аутове)*2 + 1 = % за получаване на аута 
> 12 аута: (Броят на аутове)*2 + 2 = % за получаване на аута 

Например, имате ОСД и 8 аута. Вместо да гледате в таблицата, можете да го пресметнете наум: 

(8*2) + 1 = 17% (17,02% по таблицата) 

Лесно е, нали? 

А как това може да се използва при пресмятането на пот-шансовете? 

Както го обсъдихме по-рано, пот-шансовете се определят чрез сравняване на шансовете във вид Х:1 
с шансовете на залога в същия формат. Ако получавате много пари при малък залог, колът е 
оправдан. За да бъдем по-точни: ако числото от пот-шансовете (във формат Х:1) е ПО-ГОЛЯМО от 
числото в шансовете против, трябва да се колва. Ако е по-малко, тогава – фолд. 

Например, по-шансовете са 4:1, а шансовете са 2:1 – колът е оправдан. Ако пот-шансовете са 4:1, 
шансовете са 8:1, тогава колът не е оправдан. 

Тук има един малък проблем. По-рано взимахме числото във формат Х:1 от колонката „шансове 
против“. Как можем да сравняваме шансовете наум, използвайки този метод? 

Решението е в трансформирането на пот-шансовете в проценти. Има няколко решения, но следният 
начин е най-бърз и лесен. Искам да кажа, че ще сравняваме шансовете в процентно изражение. 

И така, как да пресметнем „пот-шансовете в проценти“. Нужни са ни същите числа, както и преди: 
размерът на пота и размерът на залога. По-рано ги сравнявахме по следния начин: „Размер на пота: 
Размер на залога“. Тоест, ако в пота има $100 и трябва да колнете залог от $20, съотношението ще 
изглежда така: 100:20 или 5:1. 

Сега трябва обърнем това в проценти. Това е много лесно: трябва да разделим РАЗМЕРА НА ЗАЛОГА 
върху (РАЗМЕРА НА ПОТА + РАЗМЕР НА ЗАЛОГА). Формулата изглежда така: 

Размер на залога/(Размер на пота + Размер на залога) 
20/(100 + 20) = 20/120 = 1/6 -> 5:1 (обратно: 5:1 -> 1/(5+1) или 1/6) 

След като сме получили 1/6, трябва да го обърнем в проценти. Ето как изглеждат тези съотношения: 

½ = 50% 
1/3 = 33% 

¼ = 25% 
1/5 = 20% 
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1/6 = 16,5% 
1/7 = 14% 
1/8 = 12,5% 
1/9 = 11% 

1/10 = 10% 
1/11 = 9% 
1/12 = 8%

Следващата стъпка е просто да сравним пот-шансовете в проценти с шансовете. Ако шансовете за 
получаване на аута в проценти са по-големи от пот-шансовете в проценти, колът е оправдан. 
Шансове за аут в % > Пот-шансове в % -> Може да се колне 
Шансове за аут в % < Пот-шансове в % -> Не може да се колне 

А сега да погледнем някои примери. 

Вашата ръка е К♥3♥. Флопът е А♥4♣2♥. Вие сте на бутона. Потъ преди флопа е $80. След флопа един играч 
залага $40, трима плащат. Сега сте вие.  

Първо, трябва да определим размера на пота: 80 + 40 + 3*40 = 240. Трябва да решите, дали можете да 
колнете (което и без пресмятания е ясно). Имате 9 аута с флъш-дроу (и гътшот). 

9*2+1 = 19% - това са шансовете ви (точното число е 19,15%) 

Сега пот-шансовете: потът е 240, залогът е 40. Тогава: 

40/(240 + 40) = 40/280 = 1/7 или 14%. 

19% > 14%, следователно, колът е оправдан. 

Разбира се, тук не отчетохме и някои други фактори. При такова количество играчи, бихме могли да 
премахнем някой друг аут. Но тук не отчитаме и потенциалните пот-шансове, тъй като нашето дроу е до нътс 
и бихме могли да вземем стака на някой друг с по-ниско дроу. 

Друг пример. Вие сте с 4♠3♠. Флопът е 5♦А♥К♣. Имате гътшот, т.е. 4 аута. Да речем, потът е $100, залогът е 
$20. Можем ли да колнем? 

4*2+1 = 9% - шансовете ви 

20/(100 + 20) = 20/120 = 1/6 или 16,5% 

9% < 16,5% - не можем да колнем. 

Да направим обобщение: 

1. Умножаваме броя на аутове по 2 и добавяме 1. Това са шансовете в %. 

(Аутове)*2 + 1 = % за излизане на нужната карта на следващата улица. 

2. Делим размера на залога върху размера на пота + размер на залога и определяме проценти. 

Размер на залога/(Размер на пота + Размер на залога) = % пот-шансове 

3. Сравняваме получените числа. Ако шансовете (в %) са по-големи от пот-шансовете (в %), тогава 
можем да колнем. 

Всичко, което остава да направим, е вземем предвид потенциалните шансове, дисконтираните шансове, да 
направим корекции в съответствие с играта на опонентите и да вземе крайно решение в съответствие с 
конкретна ситуация. 

 


