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Глава 21 Практика: Използване на теория на игрите 
На протежение на цялата Част 3 прекарахме доста време в изучаване на различни спомагателни 
и реални игри, опитвайки се да добием представа, как различните аспекти на играта ще влияят 
върху оптимална стратегия. Едно от най-трудните неща, обаче, е да вкараш тези предимно 
теоретични концепции в практиката на масата. Искаме да споменем, че няма да пишем 
ръководство за реална игра и дори в тази глава ще говорим основно обобщено (в частност, 
заради сложността на фактори, които оказват влияние върху нашите решения във всеки един 
момент). Все пак, изглежда, че най-добрият начин да илюстрираме процеса на прилагане на 
теория в практика е да предложим един преглед и няколко примера за начина, по който ние 
играем в определени ситуации в една определена игра, демонстрирайки начина, по който някои 
от получените в тази книга резултати могат да бъдат приложени на практика. 

Разбира се, ние не обявяваме нашата стратегия за оптимална, трудна за експлоатиране или 
перфектно балансирана. В същност, ние знаем, че случаят не е такъв, защото ни е известно, колко 
е трудно да играеш по изцяло балансиран начин дори в най-простите игри. Но се надяваме, че 
ще видите, как нашите решения се влияят предимно от две концепции: игра с баланс и наличие 
на подходящо ниво на агресия за извличане на стойност. Играта, която избрахме, е най-
популярна в покера игра: no-limit holdem. 

При дискутиране на която и да е безлимитна игра размерът на стака е от първостепенно 
значение. На определени етапи от тази дискусия ние ще обсъждаме ситуации и идеи, които 
покриват различни размери на стака, докато на другите етапи ще ограничим обсъждането до 
определен размер на стака. В нашата дискусия тук ще игнорираме тенденциите на опонентите 
или телз като източник на информация. Тъй като покер е игра с много играчи, тук няма 
оптимални стратегии (за повече, вижте Част 5). Ние търсим стратегии, близки до оптимални или 
поне балансирани, с които може да бъде играно срещу широк диапазон от играчи при наличие 
на малко или при липса на всякаква информация.  

Една по-задълбочена дискусия за естеството на игра, толкова комплексна, колкото е безлимитен 
холдем, вероятно, би запълнила повече от една книга като тази; затова ще се постараем 
коментарите ни да са кратки. Също така, ще забележите, че ние няма да дискутираме тук „ръце“; 
една конкретна ръка има много малка значимост за нас. Обаче, една определена 
последователност на залагане и разпределението на ръцете, което се пренася през тази 
последователност, е от съществено значение. За какво става дума, когато говорим за близка до 
оптимална стратегия? Ние описваме ситуации без да се обвързваме с картите, които държим. 

Ще започнем с обсъждането на префлоп игра (когато сме първи в играта). 

Префлоп игра (First In) 
Проблемът с избора на стратегия за префлоп игра изобщо не е лесен. Има определен брой от 
фактори, които трябва да обмислим, когато избираме ръцете, с които ще влезем в пота, и 
стратегията, която ще използваме, правейки това. Представете си случая, когато сме първи; това 
е, всичките преди нас са фолднали. 

Префлоп стратегия е по същество разпределение на вероятностите за всяка ръка, както и колко 
често ще рейзваме (и с колко) с една ръка, колко често ще колваме и колко често ще фолдваме. 
Нашият опит в изучаването на игри, такива като играта [0, 1] показва, че много от тези стратегии 
ще са чисти; това е, повечето ръце няма да си служат със смесени стратегии. Като цяло, ръцете, 
които използват смесени стратегии, ще бъдат гранични ръце. В Холдема, обаче, блокърите имат 
огромно влияние и ние очакваме да открием, че смесените стратегии използват повече ръце, не 
само гранични такива. 
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Идентифицирането на тази стратегия не е лесна задача, особено защото дори, ако разделим 
стратегията на отделни елементи, тези елементи са тясно свързани помежду си. Например, 
можем да разделим нашата префлоп стратегия на основни части: 

 Кои ръце да играем 

 Дали да рейзваме или да колваме с тези ръце 

 Какъв е размерът на рейза с ръце, с които ще рейзваме 

Всяка от тези части е комплексна по своя си начин: но те са директно свързани една с друга. 
Например, да предположим, че обмисляме, дали трябва да играем с 88 от ранна позиция със 
стак от 20 bb. Цялостната ни стратегия за игра от тази позиция ще има огромно влияние върху 
решението ни дали да играем или не тази ръка. Да предположим, че сме взели стратегическо 
решение да лимпваме с всички ръце, с които ще продължим. Тогава 88 сякаш имат положително 
екуити при игра с такава стратегия. Обаче, ако нашата стратегия е да рейзваме с 4х от тази 
позиция с всички ръце, с които ще играем, тогава 88 вероятно ще загуба на пари и трябва да 
бъдат фолднати. 

И все пак, в търсенето на баланса в стратегическите алтернативи, които избираме да използваме 
в цялата ни стратегия, ние се нуждаем от информация за всяка конкретна ръка. Да предположим 
за момент, че сме решили да отваряме с рейз с всяка ръка, с която искаме да влезем в пота, и да 
фолдваме с останалите ръце. Тогава единствената задача, която ни остава, е да изберем ръцете, 
с които заслужава да се рейзва въз основа на очакването им като част от диапазона, с който ще 
се играе по този начин. Можем да решим да лимпнем с някои ръце, фолдвайки останалите. 
Тогава, всичко, което е нужно да решим, е дали да играем или не една ръка чрез кол – решение, 
което почива върху очакването от всяка наша ръка, с която играем, като част от диапазона, с 
която се лимпва през цялото време. Третата възможност е да изберем стратегия понякога да 
лимпваме, а понякога – да рейзваме. Ако изберем тази алтернатива, тогава сме принудени да 
обмисляме баланса и на двата диапазона: за рейз и за лимп, за да сме сигурни, че нашата 
стратегия не дава достатъчна информация, за да бъде експлоатирана. Важното в случая е да 
обмислим стойността на целия ни диапазон и да намерим такъв, който максимизира общата ни 
очаквана стойност/ръка. 

Тази цикличност прави намирането на близка до оптимална префлоп стратегия екстремално 
трудно. Това, което ще направим на практика, обаче, е да изберем една от тези променливи и 
да я смятаме за константа и оттук да стигнем до другите променливи. Нашата префлоп стратегия 
е никога да не отваряме с лимп (освен някои случаи от блиндовете). Има няколко причини за 
това. Първо, от всяка позиция ще играем с диапазон, който е силен спрямо случайните ръце, 
които са останали в раздаването. В резултат, очакваме да имаме най-добрата ръка и искаме в 
пота преди флопа да влязат повече пари. Второ, вярваме, че да накараш големия блинд да плати 
рейза, за да види флопа, има по-висока стойност, отколкото потенциалната загуба от рейза (а не 
кола), когато опонентът държи силна ръка. Както видяхме в Част 3, да направиш опонента си 
безразличен е важен принцип в една оптимална игра; в известен смисъл, ние се опитваме да 
създадем някаква зона на безразличие за блиндовете, когато всички са фолднали преди нас. 
Трето, потенциалните загуби, които можем да понесем поради отказа от смесена стратегия на 
лимпове и рейзове, ще бъдат щедро възнаградени от факта, че можем достатъчно ефективно да 
скриваме реалната сила на нашата ръка, играейки със стратегия с рейзове. 

Следващият основен проблем е позицията.  Игра от ранна позиция може би е най-фрапиращия 
пример за силата на позиция. Останалите шест играчи ще действат след нас и всеки има 
възможността да има силна ръка. Влизането в пота със слаба или маргинална ръка, ще доведе 
вероятно до рейз или ри-рейз, когато един от останалите играчи има силна ръка. Затова трябва 
да внимаваме с ръце, с които избираме да играем. 

Един от принципите за игра от ранна позиция е да бъдеш селективен, заради заплахата от 
всичките останали ръце. 
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С придвижването към бутона остават все по-малко и по-малко ръце и ние можем да рейзваме с 
все по-слаби и по-слаби такива. След това, от бутона можем да играем с доста широк набор от 
ръце предвид положителното очакване срещу блиндовете, както и заради ценността на 
позицията на по-късните улици. Все пак, обаче, трябва да внимаваме с по-широката игра и да 
добавяме ръце, които увеличават очакването от разиграването на целия ни диапазон. 

За да намерим тези ръце, ще приемем, че диапазонът ни се състои от нула ръце. След това 
можем да добавяме една по една ръце, които имат положително очакване, докато вече няма да 
можем да добавяме ръце с положително очакване към нашия диапазон. За всяка ръка, обаче, 
трябва да обмислим стойността на ръката в контекста на новото разпределение (диапазон). За 
да разберете, какво имаме предвид, помислете за следното. Да предположим, че първата ръка, 
която добавяме, е АА – най-силната ръка. Просто временно приемете, че сме избрали да 
отваряме с рейз с всички ръце, и, че ще рейзваме от UTG до 2 bb само с АА (с никоя друга ръка). 

В стремежа да не бъдем експлоатирани можем дори приемем, че ще обявяваме на масата 
нашата стратегия предварително. Представете си, че сме го направили, и нашата стратегия е да 
рейзваме само с АА. Ясно е, че нашите опоненти никога не биха ри-рейзнали нашите рейзове и, 
вероятно, биха фолднали техните ръце, с изключение на случаите с много малки стакове. И така, 
нашето екуити тук с АА щеше да бъде приблизително сборът на поставените блиндове. 
Очевидно, можем да се справим и по-добре; да предположим, че ще добавим и КК. Нашият 
диапазон все още е доста силен, но блиндовете, вероятно, могат да колнат с ръце, които имат 
едно асо. Все още, екуитито от всеки рейз, който правим с диапазон от {KK+}, ще бъде около 
сбора на поставените блиндове. 

Да предположим, че ще продължим да добавяме ръце към нашия диапазон: QQ, AKs, AKo и така 
нататък. В един момент ще имаме достатъчно слаб диапазон от ръце, така че нашите опоненти 
ще поискат да играят с нас (особено блиндовете). Когато това се случи, трябва да е ясно, че макар 
стойността на граничните ръце е относително малка, стойността на АА се е увеличила. Така, 
когато рейзваме с диапазон от рода на {99+, AQ+}, АА имат много по-висока стойност, отколкото 
в случаи, когато рейзваме с диапазон от {KK+}. В покера, като цяло, е много трудно да намалиш 
стойността на вече съществуващи в диапазона ръце чрез добавяне на нови, по-слаби ръце. 
Фактически, вече съществуващите ръце увеличават стойността си по този начин. Нашата цел е 
конструиране на диапазон, който максимизира очакването на всичките ни ръце. 

 За да направим това, ние също така трябва имаме предвид влиянието на блокърите и общите 
карти върху бъдещата игра. В повечето игри, които изучавахме досега (като играта [0, 1]), силата 
на ръцете беше монотонна функция; така е, една конкретна ръка е или по-силна, или по-слаба 
от другата. Обаче, природата на общите карти в Холдема отслабва това предположение. 
Вземете, например, двете ръце AJs и 98s. Срещу случайна ръка (и срещу повечето нормални 
диапазони от ръце), AJs е по-силната ръка. Обаче, изниква една сложност, защото флопът има 
съществено влияние върху силата на ръката. Има много флопове, където наличието на 98s ще 
повиши очакваната печалба от разиграването на целия диапазон. Това важи за много типове 
ръце. В главите за игри на много улици (това са Глави 19 и 20) видяхме, колко е важна 
вероятността да имаш силни ръце (т.е. вероятността да станат такива). По-специално, когато 
стаковете са дълбоки, този ефект става все по-изразен. С нарастването на стаковете ние 
добавяме повече и повече ръце (на малки порции, използвайки смесени стратегии) към нашите 
диапазони. Типовете ръце, които добавяме, са ръце, които са или имат потенциал да направят 
нътс на повечето типове флопове, като по-слаби покети, АХs, конектори от една боя и т.н. 

Но това, като цяло, не важи за игра със слаби ръце заради заблудата на опонента. Оптимална 
или близка до оптимална игра не съдържа в себе си подобни губещи отигравания. Вероятността 
на държиш нътс в определена ситуация има някаква цена, но отиграване с ръка с посредствена 
шоудаун стойност коства много. При гигантски стакове (да речем, с размер от милион блиндове) 
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игра с 52s от UTG наистина ще има положително очакване, поне ще можем имитираме нътс на 
борд А34 от същата боя. Обаче, това никога няма да се случи с 52о от UTG. 

Последната част от нашата префлоп-дискусия е размерът на нашия рейз. За да разберете 
логиката, която използваме, за да определим с колко да рейзваме, ще започнем от обмислянето 
на конфликта между рейзъра и играча на блинда. Играчът на блинда е ключов играч във всяка 
ръка. Това е така, защото блиндът е играч, който най-вероятно ще колне един рейз поради 
благоприятни шансове, които му дават мъртвите пари в пота. Има две ситуации, когато той се 
изправя пред рейз. Когато нашите опоненти имат силна ръка, те, вероятно, ще ри-рейзнат или 
поне ще колнат. Когато никой няма силна ръка, обикновено, това ще е хедз-ъп между рейзъра и 
играча на блинда. При избирането на размера на рейза ние искаме да намерим баланс между 
тези два сценария. В първата ситуация (когато един опонент има силна ръка), ние, като цяло, 
искаме направим нашата инвестиция в пота малка. Правейки това, ние губим по-малко от онези 
ръце, които трябва да фолднем при негов ри-рейз, като си запазваме опцията да вкараме повече 
чипове, когато имаме по-силни ръце. Обратно, във втория сценарий, искаме да направим нашия 
рейз достатъчно голям, за да упражним натиск върху големия блинд, докато извличаме 
стойност. Рейзът до 10 bb (например) със силен диапазон ще го принуди да фолдне много ръце, 
които иначе биха имали достатъчно очакван дял за кол на по-малък рейз. Докато, ако следваме 
правилото за рейз до 1.05 единици (вероятно, е грешка – може би 1.5 бб), той би имал лесен 
кол с всеки две карти. Ние избираме такива размери на рейза, които биха накарали големия 
блинд да взима трудно решение в условия, когато всички са фолднали при наш рейз и той държи 
ръка със посредствена сила. Не можем да го направим безразличен към кол с по-добрите му 
ръце – до известна степен, бихме могли да го направим, но това би предизвикало твърде големи 
жертви в екуити, като цяло. 

Това означава, че размерите на нашите рейзове трябва варират в зависимост от силата на нашия 
диапазон, и тъй като позицията става все по-късна и по-късна, ние ще отваряме с все по-слаби 
ръце. Това е така, защото заплахата от играчите след нас е намалена, тъй като броят на 
потенциалните ръце става по-малък. В резултат можем да отваряме с по-слаб диапазон от ръце. 
За да постигнем ефекта, който току що описахме относно отварянето от бутона с по-слаб 
диапазон, ние трябва да рейзваме с по-голям размер. Така, в нашата стратегия за рейз (и само 
за рейз) ние избираме набор от размери на залога, който варира според позиция. Ние избираме 
да не променяме размера на рейза в зависимост от силата на нашата ръка – надяваме се, сте 
осъзнали, че информацията за различен размер на рейза в зависимост от силата на ръката може 
да ни донесе само неприятности. Приблизителният размер, с който ще рейзваме пота, в който 
има само блиндове и няма анте постепенно нараства от минималния рейз до 2 бб от кътофа и 
по-рано до 3 бб – от бутона. Антетата ни принуждават да рейзваме малко повече, за да запазим 
същото съотношение за блиндовете. Например, да предположим, че бихме рейзнали до 1200 
бб, за да спечелим 600 от бутона (блиндовете са 200/400). Тогава блиндът би получил шансове 
1800 към 800 за кол. Добавянето на анте от 25 (в играта са 8 играча), така че потът сега е 800, би 
направило подобно съотношение (ако ние рейзваме до х): (х + 800) към (х – 400). Това се случва, 
ако х = 1350. Така, антетата от 200 (и на осемте играчи) довеждат до по-голям размер на рейза (с 
около 150). 

Да обобщим: ние използваме префлоп стратегия, която има следните елементи: 

 Когато отваряме, ние рейзваме с всяка ръка, с която искаме да влезем в пота. 

 Нашият размер на рейза варира от минималния (2 бб) (като пети или шести от бутона) до 
приблизително 3 бб на бутона. Когато има анте, променяме размера на рейза, за да 
запазим същото съотношение между кола и размера на пота. 

 Ние играем с такива диапазони от ръце, че всичките ръце, с които играем, имат 
положително очакване (доколкото можем да преценим) срещу останалото поле от 
играчи, които играят близко до оптималното. 
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Пуш (Префлоп игра с къси стакове) 
Когато дискутирахме размерите на рейза в предишния раздел, ние предполагахме, че стаковете 
бяха със значителен размер, което винаги би ни накарало да рейзваме с някаква част от нашия 
стак и да участваме в играта. Обаче, тъй като размерът на нашия стак се измерва в блиндовете, 
ще се намерим в ситуация, където е възможно да не искаме да рейзваме с по-малко, както беше 
описано по-рано. Да предположим, че имаме стак само от 3 бб и сме на UTG+1. Решаваме да 
рейзваме с някаква ръка. Съобразно насоките от предния раздел, би трябвало да рейзнем до 2 
бб. 

Обаче, това ще ни постави в много глупава ситуация, ако блиндът реши да колне нашия рейз. 
Потът ще е 4 ½ големи блинда, а в стака ни ще остане само 1 блинд. Ще ни е много трудно да 
фолднем на флопа в този случай. В резултат, нашия опонент може да ни накара да влагаме пари 
в пота кога си поиска, както префлоп, така и постфлоп. От друга страна, това няма да се случи, 
ако рейзнем за ол-ин префлоп. Тогава опонентът няма да има много опции за избор: той може 
или само да колне, или да фолдне. В Глава 12 показахме, че стратегическите опции имат 
неотрицателно очакване. Така, ние трябва да предотвратим ситуация, когато опонентът има 
стратегическа опция. В този случай, рейзът за ол-ин е по-уместен от рейза с 2/3 от нашия стак. 

Но, да предположим, че нашият стак е 4, или 6, или 15 бб? В някой момент ситуацията се променя 
и рейз с по-малък размер отново става актуален. Тази граница не е статична – тя явно ще с 
променя в зависимост от позиция. Но ние можем да се опитаме да оценим, къде се намира тази 
граница, за да играем по-акуратно преди флопа. Ще вземем като пример рейз от средна позиция 
(МР1) и ще тръгнем назад от тук. Да предположим, че играем с диапазон от ръце, както следва: 

{77+, AJs+, AQ+, KQs} 

Можем да пресметнем очаквания дял на този диапазон срещу типичните диапазони за ри-рейз, 
като {TT+. AQs+, AK+}. Нашият диапазон за рейз има шоудаун стойност срещу такъв диапазон от 
41,9%. На пръв поглед изглежда според тази стойност, че ще сме принудени да колваме ри-рейза 
докато имаме пот-шансове за кол с този очакван дял. 

Но това е грешка – тук не се интересуваме, как ще се справи нашия диапазон срещу ри-рейзъра. 
Ние знаем, че колнем ол-ин с аса! Ние се интересуваме от очаквания дял на най-слабите ни ръце. 
В този случай, най-слабите ни ръце са 77, които имат 33% очакван дял, AJs, които имат 32% 
очакван дял срещу ри-рейзъра, и KQs, които имат 31,88%. 

Да предположим, че сме идентифицирали границата х, при която размерът на стака е такъв, че 
ако сме рейзнали до 1 или 2 големи блинда и сме били ри-рейзнати, тогава ще сме принудени 
да колнем. Ако имаме стак, по-малък от х, тогава премахваме стратегическата опция за нашия 
опонент, скачайки ол-ин, вместо да рейзваме малко и да му даваме каквото и да е стойност от 
наличие на стратегически избор. 

Ако рейзваме до 2 и някой след нас рейзва до х, тогава ние ще колваме (х – 2) единици, за да 
спечелим (х + 3.5) единици. За да бъде коректен колът на този бет с всички ръце, нашият очакван 
дял в крайния пот с най-слабата ни ръка трябва да бъде по-голям, отколкото цената на кола. 

(0.3188)(2x+ 1.5) > x - 2  

x > 6.83 

Така, в този пример, откриваме, че долната граница за х е малко по-малко от 7 блинда. Разбира 
се, това е приложимо само за този конкретен диапазон за рейз и този конкретен диапазон за ри-
рейз. Да обмислим следните идеи от теория на игрите: 

 Ние трябва да бъдем безразлични към пушването с най-слабата ръка от нашия диапазон. 
Това е така заради избора ни между фолда и пуша. Тъй като тази ръка е границата между 
фолда и пуша, EV-то на пуша трябва да е около 0. 
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 При размер на стака, който е границата между пуша и рейза до по-малък размер, ние ще 
бъдем безразлични към избора на тези две опции (макар че диапазоните за тези две 
линии ще са различни) 

Да предположим, че опонентът след нас играе близо до оптималното (Игнорирайте за момент 
ръцете, които все още могат да действат след него). Ако той знае, че това е размерът на стака, 
при който сме безразлични към пуша и рейза с по-малко, той би трябвало да се придържа към 
един и същ диапазон от ръце, когато ние рейзваме по-малко, както и когато пушваме. Ако той 
не прави това, ние можем да го експлоатираме, пушвайки с определени ръце от нашия 
диапазон, и, рейзвайки с по-малко с останалите. 

Ще използваме N, за да означим диапазона от ръце, с които той ще влезе ол-ин срещу нашия 
рейз до х единици. Тогава N ще съдържа всички ръце, които имат положително очакване и срещу 
нашия ол-ин. Да предположим, че ние пушваме със стак от 6 единици с диапазон (77+, AJs+, KQs). 
Тогава N ще се състои от всички ръце, които имат очакван дял от поне 12/27 от пота (защо?) или 
44,44%. Този диапазон е (99+, AKs, AKo). Срещу този диапазон най-слабата ни ръка е 77 и тя има 
29,91% очакван дял в пота. Обаче, ако бяхме рейзнали до по-малък размер тук, ние все пак 
щяхме да бъдем ангажирани да колнем ол-ин ри-рейз, тъй като имаме пот-шансове: 

0.2991(13.5) – 4 > 0 

Да предположим, че ще повишим размера на стака сега до 8 единици. Тогава граничният 
очакван дял за ри-рейз ще нарасне до 16/36 от пота или 45,7%. Това изключва 99 от диапазона 
за ри-рейз, оставяйки ни с (TT+, AKs, AKo). Срещу този диапазон 77 все още е най-слаба ръка с 
очакван дял от 31,41% от пота. Ако сме рейзнали до 2 единици, ние вече не можем да колнем: 

 (0.3141)(17.5) – 6 < 0 

Отново, виждаме, че подходящата граница се намира някъде между шест и осем единици, само 
ако сме загрижени, дали ще бъдем принудени да колнем ри-рейза, когато отваряме от ранна 
позиция. Можем да извършим същите пресмятания за много по-широк диапазон, както този на 
бутона: 

{22+, A2+, K2s+, K8o+, Q8s+, Q9+, J8s+,JT, T8s+, 97s+, 87s} 

Да предположим тук, че рейзваме до 3 единици със стак от 10 единици с намерението да 
колваме какъвто и да е рейз. Тогава N съдържа всички ръце, които имат положително очакване 
срещу нашия диапазон за 10 единици. Ръцете от N имат поне 20/43, или 46,5% от пота; този 
диапазон е: 

{33+, A2s+, A5o+, KTs+, KTo+, QJs} 

Това е много по-широк диапазон! След ри-рейз от този диапазон, ние би трябвало да колнем 7 
единици, за да спечелим пот от 14,5. Екуити срещу диапазона за рирейз на най-слабата ни ръка 
тук, която е К8о, е 33,4%. Можем да видим, че 

 (0.334)(21.5) - 7 > 0 

И така, при този стак, виждаме, че ще колваме с всички ръце след ри-рейз при стак от 10 
единици. В допълнение към това, има други потенциални ползи от пуша; ние трябва да сравним 
очаквания дял на стратегията за пуш и този, при стратегия за рейз с по-малък размер (при 
условие, че не нарушаваме принципа за скриване на информация с нито една от тях). 

Има редица трудности в този процес. Едната от тях е, че е доста трудно акуратно да оцениш 
екуити срещу един диапазон, когато има и постфлоп игра. Вторият проблем е, че много от 
ръцете, които имат задоволително шоудаун екуити (имат добра годност за игра), са много 
трудни за постфлоп игра. Помислете, например, за АХ от различни бои. Да предположим, че 
рейзваме с по-малко, както горе, до 3 единици със стак от 12 единици. На флопа, потът ще бъде 
7,5 единици и на нас в стака ни остават 9 единици – малко повече от рейз с размера на пота. 
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Този размер на стака ни оставя малко пространство за маневри; след като опонентът чеква, ние 
попадаме в трудна ситуация. Очевидно, ако ударим едно асо на флопа, ние ще искаме да 
сложим всичките си чипове по средата; същото е вярно, ако ударим чифт с нашия кикър. Но какво 
ще кажете за огромния брой флопове, където ще имаме само асо-хай? На тези флопове имаме 
значителен очакван дял – твърде голям, за да се предадем – но не можем да играем по начин, 
който предлага на опонента скритите ни шансове. Нашият опонент ще има флопнат чифт в 1/3 
от случаите и някакъв тип дроу в допълнителни 1/6 от случаите. Следователно, нашият опонент 
ще бъде в състояние да влезе ол-ин с 50% от неговите ръце. В този смисъл той е по-добър 
ясновидец от нас; и той има ефективна позиция. Тъй като той може автоматично да чекне, той 
ефективно ни принуждава да действаме първи на флопа. Която и стратегия да приложим в тази 
ситуация, тя ще има определени недостатъци. 

Чек бихайнд носи риск от даване на безплатна карта, която ни бие, когато имаме най-добрата 
ръка, и ни подлага на опасност да бъдем блъфирани на търна. За да балансираме това, ние 
получаваме друга карта, за да се опитаме също да направим чифт и да си върнем ефективна 
позиция. 

Залагане с по-малко и фолд срещу чек-рейз ол-ин позволява на нашия опонент много често да 
краде пота с ръце, които ние бием; той ефективно може да обърне неговите 40% или 50% екуити 
с дроус в 100%.  

Залагане с по-малък размер и кол на чек-рейз се справя по-добре срещу дроус, но губи екуити 
срещу готови ръце. Играейки с тази стратегия, ние ефективно позволяваме на опонента да бъде 
селективен по отношение на ръце, с които той ще се комитва. Същата ситуация се случва, ако 
ние просто пушнем на флопа; ние позволяваме на опонента да бъде избирателен в кола на 
нашия пуш и да идентифицира силата на неговите ръце преди да го направи. 

Всички тези трудности, обаче, са отстранени при префлоп пуш. При някакъв размер на стака, 
обаче, е ясно, че рискуваме прекалено много (или, пушваме с много малко ръце), пушвайки 
преди флопа. Обаче, ние трябва да намерим баланс между пуша и рейза с по-малък размер. 
Можем да повтаряме горния анализ дълго време, търсейки точките на пречупване. Фактически, 
ако бихме могли да оценим екуити много точно, бихме могли вероятно да стигнем до размера 
на стака за всяка позиция. 

На практика, ние препоръчваме да пушваме с всички ръце (вместо да рейзвате с по-малко) 
при стакове, които са приблизително равни 6 пъти пота преди рейза от ранна позиция и 7 
пъти – от късни позиции (около бутона). 

Игра на флопа 
След като приключи префлоп-играта и флопът е раздаден ние получаваме доста информация за 
евентуалната сила на ръцете. Използването на тази информация за акуратна игра на флопа чрез 
внимателно оценяване на диапазоните е умение, което е от съществено значение за добрата 
игра в безлимитен холдем. 

Има два основни елемента, върху които ще се фокусираме в изучаването на влиянието на флопа 
върху бъдещата игра. Първият е, кой беше първоначалният агресор; кой е играчът, който 
заложи или рейзна последен на префлопа? Този играч, като цяло (в условията на близка до 
оптимална игра) притежава по-силен диапазон от ръце, отколкото неговия опонент. В неговия 
диапазон ще бъдат включени и по-слаби ръце, които балансират по-силните му ръце. Вторият 
елемент е текстурата на флопа, терминът, който се използва за описание на приблизителната 
вероятност, дали ръката на играча съдържа дроус и каква е силата им. 

Например, борд, като 9♦ 8♦ 7♣, съдържа голям брой потенциални дроус. Видът на диапазоните 
(балансът префлоп няма значение) се променя в зависимост от естеството на борда. Наричаме 

бордове като този богат на дроу или  динамичен. От друга страна, борд, като K♠ 8♣ 2♦, 
съдържа много малко дроус; фактически повечето дроус на този борд ще бъдат чифтове или два 
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чифта с пет до шест аута. Такъв тип борд се нарича статичен (сух). Екстремалният пример на 

статичен борд е борд като A♥ A♣ A♦, където има само няколко добри дроу за чифт. Типът и 
текстурата на флопа оказва влияние върху играта с диапазони по много съществен начин. 

Има един аспект, който е белязан от идеята за ролята на първоначалния агресор: диапазоните 
на флопа (или след като се случат някакви действия) в реалния покер почти винаги са 
асиметрични – противно на многото наши „измислени“ игри, играчите държат различни набори 
от ръце. Помислете за ситуацията, където рейзърът от ранна позиция се изправя срещу кол от 
големия блинд. Играчът на блинда ще държи на флопа значително по-слаб диапазон от този на 
рейзъра, защото той ще колва с много по-широк набор от ръце, тъй като влиза в пота на по-малка 
цена. Дори в ситуации, където стаковете са дълбоки и рейзърът има малко по-широк диапазон, 
диапазонът на блинда все още ще е много по-слаб. 

Фактически, диапазонът на рейзъра в тази позиция е толкова силен, че той, вероятно, 
автоматично ще залага на повечето флопове: той трябва да залага с всичките си ръце, ако 
опонента чекне към него. В този случай, играчът на блинда трябва да чеква с всичките си ръце 
(можем да покажем, макар и без доказателството тук, че, ако рейзърът прави автоматичен залог, 
тогава чекът от първия играч ще е поне близък до оптималното). Можем да видим, че това води 
до начин за игра, който облагодетелства първоначалния агресор (рейзъра). Някой може да каже, 
че рейзърът може да експлоатира тази стратегия за авто-чек чрез чек бихайнд, но ние смятаме, 
че рейзърът ще има по-високо екуити, използвайки стратегията за автоматичен бет, отколкото 
при опита за експлоатация посредством чек бихайнд. Това е така, защото неговият диапазон е 
толкова силен, че той иска или да извлече стойност, или да вземе пота; тази ситуация леко 
наподобява случая, където единият играч има малко блъфове и неговия опонент може съвсем 
разумно да фолдне голяма част от неговите ръце без да се страхува от експлоатация. 

Ако погледнем откъм страната на блинда, освен слабите ръце ние ще имаме и стойностни ръце, 
с които искаме да продължим да играем – това са чифтове, два чифта, сетове, флъш-дроу, стрейт-
дроу и т.н. След като рейзърът от ранна позиция направи авто-бет, ние трябва да изработим 
стратегия, която максимизира стойност, бидейки балансирана. За да направим това, трябва да 
идентифицираме нашите стратегически опции (избори на действие) и ръцете, които са най-
подходящи за тях. След като чекнем и опонентът заложи, ние можем да рейзнем, да колнем или 
да фолднем. Ясно е, че ние ще фолднем най-слабите ни ръце. Освен това, имаме опциите за кол 
или рейз. Да предположим, че стаковете тук са доста дълбоки. 

Обстойно разглеждане на тези опции при различните размери на стака, позицията на рейзъра и 
т.н. е извън рамките на тази глава. Обаче, можем да идентифицираме някои принципи, които 
ще ни помогнат в изработването на балансирана стратегия. Като цяло, можем да кажем 
следното: 

И двамата, ние и нашият опонент, ще предприемем действия в „зоните на конфликта“, които ще 
са гранични ръце (тези гранични ръце формално могат да са комбинации от ръце). Изграждайки 
балансирана стратегия, нашата параметризация на зони трябва да бъде такава, че да можем да 
създадем безразличие към избора на действие в граничните точки – така той няма да може да 
ни експлоатира чрез преместване на неговите гранични точки. 

Може би не е толкова лесно да се види, но да предположим, че обмисляме да направим чек-
рейз. Нашият опонент (при повечето размери на стака) има три разумни опции. Първата е да 
фолдне срещу нашия чек-рейз. Втората е да колне и трета е да пушне (или да направи ри-рейз). 
За всяка от тези опции ще има гранични точки – фактически, заради това, че неговите действия, 
които не са фолд, ще съдържат и полублъфове за баланс, ще има няколко гранични точки. Освен 
това, тъй като това не е статична игра, ръцете ще имат различна стойност – дроу стойност (която 
е разпределението на силата на ръката на ривъра) и текуща стойност (която е разпределението 
на силата на ръката точно сега). 
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Когато рейзваме, ние искаме да го правим с микс от ръце така, че нашият опонент няма да може 
да ни експлоатира чрез преместване на неговите гранични точки. Да предположим, че играчът 
У има гранична точка между у1 и у2. Тогава неговият опонент трябва да има ръце в различни 
региони така, че за граничната ръка е безразлично как да играе в у1 или у2. Това е малко трудно 
за осъществяване на практика, но ние можем ефективно да заместим идеята, че ако У се опитва 
да експлоатира опонента си чрез разширяване на който и да е от регионите и да играе по този 
начин по-често, тогава опонентът му трябва да има ръце, които ще му донесат повече стойност 
от това разширяване, отколкото ще загубят другите части от неговия диапазон. 

(Или: ние трябва да изградим диапазона си по такъв начин, че ако играчът У се опита да ни 
експлоатира, разширявайки една от тези области, ние ще имаме достатъчно ръце, които в 
този случай ще извлекат повече стойност и по този начин ще компенсират загубите за 
другата част от диапазона). 

Да предположим, че сме разделили всичките ръце на играча, който е на големия блинд, в 
следните категории: 

1. Силни ръце (т.е. сетове, два чифта, стрейтове и т.н.) 
2. Средно силни готови ръце със слаби дроус (чифт) 
3. Слаби готови ръце с много силни дроус (флъш дроу с допълнителна стойност, като гътшот 

или чифт) 
4. Слаби готови ръце със средни дроус (флъш дроу или стрейт дроу) 
5. Слаби ръце без дори и средни дроус 

В същност, единственият начин да определим относителната тежест на тези възможности е да 
се пресметне оптималната стратегия за игра със зададени диапазони на префлопа – дори това е 
извън възможностите на текущото състояние на възможностите за пресмятания. Обаче, ние 
можем да използваме горното, за да разберем, какъв би могъл да бъде разумен и балансиран 
микс от ръце за чек-рейз. 

Ръцете, които печелят най-много от фолдовете на опонента, са дроус, в частност слаби такива. 
Фактически, колкото е по-слабо едно дроу, толкова повече стойност то взима, когато опонентът 
фолдва. Това, разбира се, трябва да бъде балансирано срещу допълнителна загуба на стойност 
срещу по-силните ръце на опонента и полублъфовете му. 

Ако опонентът по-често колва със силните ръце (рейзва по-рядко и колва по-често), ние губим 
стойност със силни ръце, както и губим стойност със средно силни ръце. Дроус, обаче, са 
облагодетелствани, защото те не са принудени да влагат допълнителни пари в пота или да 
фолдват при ри-рейз. 

Ако опонентът по-често колва със слабите ръце (почти не фолдва и колва повече), ние сме 
облагодетелствани със силни  и средно силни ръце, докато с дроус губим стойност. 

Ако опонентът по-често ри-рейзва, от полза са силните ръце, докато дроус се наказват – освен в 
особения случай на много силни дроус. Тези ръце могат да реагират на ри-рейз чрез пуш за ол-
ин, както вече видяхме. 

В стремежа си да изградим балансирана стратегия тук трябва да идентифицираме ръцете, които 
имат висока стойност в едно действие, да ги балансираме и да сме сигурни, че останалите ръце 
(които ще играят като чек-кол) също така са балансирани. 

Много слаби дроус имат висока стойност в чек-рейза, защото те извличат толкова много от 
фолдовете на опонента. Фактически, не е необичайно, че повечето много слаби дроус са негодни 
за игра, ако няма опция за рейз, но те имат положително очакване от рейза. Също така, има 
смисъл да се чек-рейзва с достатъчно голяма част от силните ръце. Това е в съответствие с идеята 
за връзката между размера на пота и силата на ръката ви. Третият тип ръце (наред със силни 
ръце), които помагат при защита срещу „широки“ ри-рейзове, са много силни дроус, като 
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отворен стрейт-флъш дроу и гътшот флъш дроу. Тези ръце имат много ефективен отговор на ри-
рейз – пуш за ол-ин. Спомнете, как дискутирахме тези типове ръце в Част 2. Те са изгодни за пуш, 
дори срещу силните ръце на опонента. Най-лошият начин за отиграването им е да вкараш 
някакви пари в пота и след това да ти се наложи да играеш на следващите улици с къс спрямо 
пота стак. Това е така, защото тяхната стойност намалява с всяка улица, на която те не ударят. 
Освен това, когато те ударят, вероятно, няма да се изплатят. Също така, тъй като можем да 
играем тези дроус с висока стойност по този начин, ние можем да играем така и с някои много 
силни ръце – те извличат стойност, ако опонентът колва по-лууз (например, с чифт), очаквайки 
от нас да бъдем небалансирани, играейки силни дроус. 

Ако изграждаме стратегия за чек-рейз с някои много слаби дроус (с намерението да се предадем 
при рейз или кол, ако пропуснем на търна), с някои много силни ръце (ще ни трябват някакви 
силни ръце, за да балансираме нашия диапазон за кол) и с много силни дроус, ние ще включим 
ръцете, които се правят добре като чек-рейз и ще постигнем баланс. Оставаме със средно силни 
ръце, някои силни ръце и по-слаби дроус (като асо-хай флъш дроу), с които можем да колваме. 
Този втори набор от ръце също така е балансиран, защото той създава ситуация, където след 
картата на търна, диапазонът от ръцете ще бъде такъв, че опонентът няма да може да ни 
експлоатира, залагайки по-често или по-рядко. Това е така, защото комбинацията от силни ръце 
в първоначалния диапазон и ръце, които се усилват заради дроус, ще са достатъчни, за да 
предотвратят такъв тип експлоатация. 

Събрахме много идеи и неща за обмисляне и всичко, обсъждано досега тук, е момент за взимане 
на решение в, общо взето, доста лесна ситуация, когато единият играч има авто-бет (залага 
автоматично). В допълнение, пропуснахме да определим размера на бет/рейза, нито пък 
разглеждахме текстурата на флопа и т.н. Да играеш силен експлойтативен покер е трудно; това 
означава да събирате информация в ситуации, където тя е доста съмнителна и често пъти 
тълкувана грешно, да преценявате влиянието на тази информация и да избягвате на своя ред да 
бъдете експлоатирани твърде много. Но да играеш близък до оптималното покер също е трудно. 
Разглеждането на ситуации, а не ръцете, и гарантирането на балансирана игра предвид 
множество алтернативи е много трудно. 

Да обсъдим някои идеи, свързани с размера на залога. Текстурата на флопа е невероятно важна 
в подхода ни към оразмеряването на залога заради влиянието й върху формата на диапазоните. 
Наличието на две карти от една боя на борда добавя значителен брой ръце (флъш дроу) във 
възможните ръце и на двамата играчи. Тъй като дроу е отворено, това ще окаже значително 
влияние върху играта. Да обсъдим първо, обаче, един доста сух борд като КК4, където ние бяхме 
префлоп агресор със сравнително силен диапазон. На такъв тип флоп нашата тенденция е да 
залагаме приблизително с геометрично нарастващ пот и на трите улици, предполагайки, че 
стаковете са с умерени размери (това геометрично нарастване на пота се получава при залог с 
1/3 от пота до размера на пота). Тази схема за залагане ни дава доста добър баланс между риска, 
когато опонентът ни е силен, и извличането на стойност от неговите по-слаби дроус. Тъй като 
качеството на дроус на този борд е много съмнително, не е нужно да залагаме много, за да 
направим граничните дроус индиферентни. 

Когато стаковете са по-големи, ние често ограничавам себе си да залагаме по-малко от размера 
на пота; вместо това ние можем да използваме схемата за геометрично нарастване на пота на 
четири улици, позволявайки на опонента потенциален рейз на една от улиците. На сухи 
(статични) бордове, ние никога не овърбетваме пота, предпочитайки да вземем предимството 
от сухата природа на борда, за да вземем стойност с нашия диапазон. 

Когато бордът съдържа две карти за флъш или свързани карти, обаче, ситуацията е различна. 
Преди всичко, съществена част от ръцете на опонента ще остане без стойност на ривъра. За да 
ни направи „безразлични“ към блъфирането, опонентът трябва да мисли само за ръце, които 
бият блъф. Това, което се случва тук, е че на ривъра опонентът с по-слабият диапазон има 
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предимство в залагането на ривъра, заради това, че само той знае, дали държи по-слабо или по-
силно дроу. Той ще е по-голям „ясновидец“ от нас на ривъра и, когато пропусне флъша, изобщо 
няма да има нужда да плаща с тези дроус. Ние ще предпочитаме като цяло „очевидно дроу“, 
което е обикновено флъш дроу на борд, където такъв е възможен, или стрейт дроу на борд като 

J♣ T♥К♥4♠. 

Заради този засилен ясновидски ефект, ние сме по-склонни да залагаме с по-голям размер на 
залога на по-ранните улици, измествайки неблагоприятното положение по екс-шоудаун 
стойност, което ще имаме на по-късните улици. На бордове, които имат само средно количество 

дроус, като K♠ 7♥ 2♥, можем просто да увеличим размера на залога само наполовина спрямо 
правилото за геометрично нарастване на пота на три улици. Оттук, ако бихме залагали с ½ от 
пота при геометрично нарастване, можем да заложим ¾ от пота на борд, като този. Когато 

бордът е много „мокър“ (пълен с дроус), като бордът, който накратко дискутирахме по-рано (9♠ 

8♠ 7♦), нашият залог често пъти ще бъде според геометричното нарастване на пота на две улици, 
за да се опитаме да максимизираме стойност срещу пълен с дроус диапазон на опонента. И 
когато бордът има три карти за флъш, диапазоните са  повлияни от флопа още повече; и тук често 
ще използваме геометричното нарастване на пота на две улици. 

Всеки от тези размери на залога изискват адаптиране в набора на ръце, които играем. Ако 
залагаме с по-голям размер, ние трябва да го правим с по-малко ръце, за да предотвратим 
експлоатация. Това изисква от нас да имаме ефективен баланс в нашата игра чрез чек както със 

слаби ръце, така и със силни ръце. Вземете, например, флоп с три карти за флъш като този K♣ 

7♣ 4♣. На този тип флоп по всяка вероятност е препоръчително (приемайки, че на този флоп 
нашият залог ще е с размера на пота) да чекваме бихайнд с ръце като AQ без спатия и други 
подобни. За да балансираме това, ние ще трябва да чекваме бихайнд и някои ръце с висока 
шоудаун стойност. 

Опасността от чека бихайнд се състои в това, че даваме безплатна карта на по-слаби ръце, които 
могат да ни бият. Тук опасността от безплатната карта е прекалено голяма поради естеството на 
флопа – която и да е безплатна карта, която е спатия, може да бъде катастрофална. В опита да 
балансираме нашата игра тук ние търсим ръце, които не са извънредно уязвими от даването на 
безплатна карта спатия, но имат висока шоудаун стойност, ако картата е бланкова. Ръце, като 

A♣Ax или A♣Kx перфектно подхождат под това описание; в известен смисъл те са може би най-
добрите готови ръце. Чеквайки бихайнд на флопа, ние, в известен смисъл, предизвикваме 
полублъфове на търна. Това е извънредно важно за извличане на стойност с някои от нашите 
ръце. 

Игра на търна 
Следващият етап е играта на търна. Този раздел ще е съществено по-къс, отколкото раздела за 
игра на флопа, най-вече защото множеството концепции, които се прилагат на търна, са същите, 
които бяхме дискутирали на флопа. Важността на баланса в нашата игра измежду различните 
стратегически опции, разпределянето на нашите силни ръце според тези стратегически опции 
така, че ние да държим силна ръка при всякаква линия за игра, са толкова съществени неща при 
играта на търна, колкото и на флопа. Двата аспекта, които отличават съществено играта на търна 
от тази на флопа, са реализацията на екуити от дроу и допълнение към тази ситуация, когато на 
търна излиза бланкова карта. 

Да помислим, първо, за ситуация, когато няма очевидни дроус. Стойността на „готовите ръце“ 
остава горе-долу същата, с дроус, които са пропуснали, стойността спада драстично, защото като 
цяло имат 20% шанс да бъдат завършени. Очевидно, рангът на картата, която удря на търна, 
може да промени стойността на някои средно-силни ръце, правейки или два чифта, или по-висок 
чифт. Обикновено, по-силният диапазон (от предната улица) има предимство в тази ситуация, 
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тъй като той едва ли има дроу. По принцип, нашата стратегия за продължаващ залог се състои в 
следното: 

Да предположим, че на флопа заложихме с един набор от ръце. От тези ръце, сега ще чекваме 
със следните видове ръце: 

 С малко на брой много силни ръце 

 С ръце, които бяха средно-силни на флопа, които са се подобрили на търна (например, 
ръце които удрят два чифта) 

 С някои средно-силни ръце, с които сега ще чек-колваме (Тази група често включва 
чифтове, които не са топ пеър) 

 С някои по-слаби ръце, с които сега ще чек-фолдваме (Често пъти тук попадат слаби 
дроус, или ръце с овър карта). 

Ръцете, с които ще продължим да залагаме, са: 

 Другите много силни ръце 

 Ръце с прилична стойност, като топ-пеър или два чифта (с намерение за кол при рейз) 

 По-силни полублъфове (с намерение за кол на рейз, за да балансираме горното) 

 Някои по-слаби полублъфове (които ще фолднем при рейз) 

Изборът на ръцете тук не е абсолютен – очевидно е, че структурата на борда, силата на картите 
на него и т.н. – всичко това има важно влияние върху избора на конкретни ръце. Това, което е 
важно, е, че за всяко възможно действие трябва да изберем диапазон от ръцете така, че нашата 
игра няма да може да бъде експлоатирана от опонента. Ние познаваме много играчи, които са 
много уязвими от гледната точка на експлоатация, когато те рейзват префлоп и получават кол 
бихайнд. Идва флопът и те залагат и отново получават кол, след това - чекват и фолдват срещу 
залог твърде често спрямо тяхната честота за чек. Те могат да бъдат експлоатирани по-малко, 
ако чекват по-често със силни ръце и с ръце, които могат да колнат залог на търна. 

Когато дроу завършва, могат да се приложат същите принципи. Обаче, тъй като много от 
полублъфовете сега се представят като силни ръце, много от ръцете, които биха били чек-
колове, стават по-слаби бетове, докато ръце, които биха били по-слаби бетове, сега се 
превръщат в чек-фолдове. Също така, когато дроу завърши, често пъти се създава ново дроу. Да 
предположим, че картата, която прави дроу на търна, беше флъш-карта. Тогава тази карта дава 
на асо от същата боя нътс флъш дроу срещу всички току що направени флъшове и други готови 
ръце.  

В оптималната стратегия, наличието на бекдор нътс флъш дроу на флопа (едно асо при две карти 
от една боя на борда) е от огромно значение. Наличието на тази карта в ръката има два важни 
ефекта. Преди всичко, тя създава потенциала за рънър-рънър нътс дроу, което разбира се е 
важно за екуити. Освен това тя намалява шанса опонентът да държи силно флъш-дроу, когато 

пушва ол-ин на флопа. Да предположим, че вие държите A♣ K♦ на флопа, който е K♣ 7♣ 2♥, и 
нещата приключват с пуш от опонента ви срещу вашия рейз на флопа. Ако държахте Аh, 
диапазонът на опонента ви би могъл да съдържа някакви АсХс флъш дроус, очаквайки в повечето 
случаи да има 12 аута, ако бъде колнат (9 карти за флъш и три аса). Обаче, тъй като вие държите 

A♣, можете да дадете малко повече тежест на фолда, защото диапазонът на опонента не 
съдържа нито една от тези ръце, въпреки че той не го знае. 

Блокърите, като този, имат допълнително влияние на ривъра – това е темата, която ще обсъдим 
в следващия раздел. 

Игра на ривъра 
Ривърът е най-лесната улица за игра; той е и улицата, където потът е най-голям и допускането 
на грешки има най-висока цена. Ривърът е основната улица, където грешките при предишния 
избор на ръце се обръщат в реалните загуби, въпреки начина, по който повечето играчи 
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обикновено мислят, че този ефект е почти невидим. Няма да е голямо преувеличение да кажем, 
че целта на една покер ръка е да стигне до ривъра с диапазон, който се състои от микс на силни, 
средно-силни ръце, които не реализират пълния си потенциал поради липса на карти и слаби 
ръце, съобразно размера на пота, който отговаря на силата на този диапазон. 

Игра на ривъра, следователно, е добре сравнима с играта [0, 1] с асиметрични разпределения, с 
изключение на факта, че силата на ръцете е дискретна, не е непрекъсната и налице е влиянието 
на блокъри (ефектът на премахването на картите). В тази светлина, често пъти се намираме в 
положение, в което следваме правилото за залагане съобразно геометричното нарастване на 
пота на ривъра с ръце, които са достатъчно силни за тази стратегия. 

Обаче, ако погледнем към безлимитната игра AKQ, ние допълнително можем да приложим 
„инициативни бетове“ на ривъра. Те са малки бетове, които правим със смесен диапазон от 
ръце, които имат някаква шоудаун стойност, но не искат да колват голям блъф на ривъра, и ръце, 
които са много силни. Правейки това, ние принуждаваме опонента или да ни рейзва с неговите 
блъфове, и в този случай ще печелим повече пари с нашите силни ръце, или да се предаде с тези 
ръце и в този случай ние няма да дадем пота на блъфовете. При това, не сме застраховани, че 
ще губим допълнителни пари, когато опонентът рейзва и ние трябва да фолднем на ривъра. Тези 
инициативни (предпазни) залози често са около 1/10 – 1/6 от пота. 

Най-често срещаният сценарий, в който ние ще правим подобни залози, е когато завършват 
очевидни дроус, но нашият диапазон съдържа значителен брой ръце, които  би направиха флъш. 
В тези случаи, нашият диапазон все още включва някакъв брой комбинации, които са средно-
силни ръце и имат стойност, и не бихме искали накрая да колваме голям блъф. Това е причината 
да правим предпазни залози с микс от флъшове и чифтове (обикновено), наред със стандартни 
стойностни залози с някои флъшове и други ръце. 

Ефектът на премахването на карти (т.е. блокъри) също играе съществена роля при взимане на 
решение, с кои ръце да блъфираме. Като цяло, когато избираме измежду ръцете, които имат 
достатъчно малка шоудаун стойност, за да са подходящи за блъф, ние трябва да изберем ръце, 
които със сигурност няма да бъдат колнати от ръката на опонента. По същия начин, трябва да 
внимаваме с картите си, когато решаваме, дали да колнем даун един опонент, който може да 
блъфира. 

Помислете за Стъд със седем карти, където опонентът има явно флъш-дроу, а ние сме с два 
чифта. На ривъра, опонентът е ефективен ясновидец (предполагайки, че ние нямаме фул-хаус). 
Той ще блъфира, за да ни направи безразлични към кола, ако не сме хванали някоя от неговите 
флъш-карти, защото това е най-вероятния сценарий. Той не може да ни направи безразлични, 
ако сме хванали една от неговите флъш-карти; все пак ние би трябвало просто да колваме през 
цялото време, когато държим такава. 

Трябва да се запомни 

 Понякога може да изглежда сякаш сте експлоатирани на определена улица, докато 
играете близко до оптималното. Все пак, това често се случва, защото опонентът е 
пожертвал неговото екуити на предишната улица, за да има предимството сега. 
Например, помислете за игра, която изучавахме в раздела за игра на много улици, където 
откритата ръка трябваше да колва в 1/6 от случаите на ривъра, защото опонентът е бил 
принуден да колва залога на търна, за види ривъра. 

 За всяка последователност от действия (линия) би трябвало да има зони на баланса. 
Зоните за стойностни залози, полублъфове и блъфове би трябвало да се виждат заедно 
в една стратегия. 

 За всяка последователност от действия (линия) предвид, че все още остава значителна 
част от действия, е изключително важно да има заплаха от наличие на силна ръка, за да 
не бъдете експлоатирани от опонента, който иска само да овърбетва пота. 
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 Текстурата на борда оказва силно влияние върху разпределенията на ръцете и, 
изграждайки диапазони за игра на ранни улици, е необходимо да разбирате очакването 
на всякакъв възможен борд. Това, разбира се, е невъзможно на практика поради 
технически възможности за пресмятания. 

 


