
Глава 26: Удвояваме се – Турнири, част 1 
Най-бързо развиващата се сфера на покера през последните години са турнири. Броят на 
формите и видовете им не могат да се изброят – шампионът може да стане всеки било то за $1 
или за $10 000. Обаче, от гледната точка на теория, всичките турнири се подчиняват на два 
основни принципа: 

Не можеш да си купиш допълнителни чипове (вече не е съвсем така, но като цяло, да) 
– загубата на целия стак е равносилна на безславното завършване на турнира. 

Тази особеност изисква определени адаптации, които не са характерни за кеш-игрите. Така, 
колкото е по-високо нивото на играта, толкова по-рядко трябва да се въвличате в гранични 
раздавания, запазвайки по този начин стака си за по-доходни ситуации. 

Е, някои играчи взимат този съвет прекалено близко до сърцето. Не можете да се откажете от 
агресията изцяло, ако наистина искате да имате „предимство над полето“, а не да раздавате 
очакването си на цялата маса в поредицата на „незначителни“ ръце. В края на краищата, 
блиндовете няма да ви чакат вечно, а колкото са по-къси стаковете, толкова е по-сложно да 
получиш съществен превес над опонентите. 

И все пак, необходимо е да отчитате собственото си преимущество и в тази глава ще се опитаме 
да разберем, как можем да го оценим. Интересно е, но слабите играчи трябва да действат по 
съвсем друг начин – имайки отрицателно очакване от турнира, те са длъжни да рискуват всеки 
път, когато имат такава възможност. Само така те могат да „разклатят“ вариацията и да заемат 
по-високо място. 

Наградният фонд се изплаща в съответствие с предварително договорена 
структура и редът на местата се определя не от количеството чипове, които имат 
играчи, а от поредността на „излитания“ от турнира. 

В кеш-игрите максимизирането на математическото очакване се отъждествява с 
максимизирането на очакването по чипове, тъй като там всеки чип е свързан с някакъв доларов 
номинал. В турнирите, особено в късните етапи, това правило не работи. 

Няма да отричаме, че съществува силна взаимна връзка между размера на стака и размера на 
наградата, обаче, в турнирите трябва да различаваме очакване по чипове (каква част от всичките 
чипове в турнира ще е при вас) и очакване по наградите (колко струват тези чипове сега). 

Да разгледаме един пример. Турнир Лимит Холдем с 200 участници. Тук няма явни фаворити. В 
играта остават 19 човека, картите се раздават едновременно на всички маси до първото 
отпадане. Местата от 10 до 18 взимат $250, първото място е $6 000, а общият награден фонд е 
$20 000. Общо, в турнира са 300 000 чипове, блиндовете са 300-600. 

На една маса имаме трима играчи с много къси стакове. Играчът А има само 100 чипа и той е на 
бутона. Играчът В, на своя ред, има 400 чипа и е в позиция UTG. Играчът С е с 500 чипа и неговата 
позиция е UTG+1. 

В началото на турнира чиповете на всичките играчи би стрували еднакво количество пари – 
според съответните дялове в наградния фонд. Например, стака на играча А би се оценявал като 
1/3000 от наградния фонд от $20 000 или $6,67. Но в разглежданата от нас ситуация неговите 
100 чипа са доста по-скъп актив. Какво, ако той фолдне ръката си на бутона? Тогава в следващото 
раздаване и двамата негови опоненти в ранна позиция ще са на блиндовете и ще са принудени 
да влязат ол-ин. Нека всеки от тях има 40% шанс за победа, тогава играчът А ще влезе в парите 
с вероятност 84%. 

Така че, дори, ако се абстрахираме от възможността турнирът да бъде спечелен, 100 чипа на 
бутона в този случай струват поне $210 – много повече, отколкото $6,67 в началото на турнира! 
Структурата на плащанията сама по себе си ги е направила по-ценни. 



И, макар че може да ви се стори, че такава ситуация е доста екстремална, подобни неща се 
случват практически във всеки турнир. Запазването на мястото си на масата винаги струва 
някаква част от наградния фонд. Особено добре това се вижда в случая с къси стакове, чиито 
места на балона струват по-скъпо, отколкото чиповете им. Освен това, на всяко стъпало от 
платежната структура играчи с малко количество чипове получават допълнителен стимул да 
играят по-тайт, за да спечелят повече пари. 

Обаче, този принцип работи само до определен момент. Работата е там, че някои автори грешно 
смятат тази стратегия за единствено вярна и я приемат за такава и в ситуации, които възникват 
в началото на турнира. Те се аргументират с това, че силните играчи трябва да се опитват да 
«оцелеят» на всяка цена, надявайки се да влязат в парите и вероятно да стигнат до първото 
място. 

Според нас, такъв подход изгаря турнирното очакване на всеки играч, тъй като очакването по 
чипове и очакването в турнира почти не се отличават в началото на играта. Нещо повече, при 
високи блиндове практически е невъзможно да влезеш ол-ин в късен етап и да компенсираш 
загубата в очакването заради слаба и лесно експлоатирана игра в началото на турнира. Също 
така заради разпространена плоска структурата на наградите, където 20%-25% от парите се 
плащат на победителя, по-голямата част от фонда се съсредоточава в първите три места и 
количеството чипове при вас често пъти е показател за шансовете ви да попаднете в тази зона. 

Затова предлагаме да използваме стратегия, която отчита влиянието на структурата на 
плащанията, както и адаптации, предизвикани от необходимостта да оставаме в играта на 
среден и късен етап. Важно е да се разбере, че последното е крайна мярка само тогава, когато 
имате реално предимство над полето. При това, колкото сте по-далече от парите, толкова по-
рядко трябва да избягвате гранични ситуации. От гледната точка на експлоатация, вие трябва да 
търсите опоненти, които не разбират горните правила, особено по време на балона. Тази 
стратегия ще доведе до по-голям брой отпадания точно преди парите, но това ще се компенсира 
с по-високи призови места. 

В първия модел, който след малко ще разгледаме, нашата цел ще е числена оценка на 
влиянието на уменията на играча върху желанието му да се замесва в гранични ситуации в 
началото на турнира. 

Теория на Double-Up 
Мнозина са склонни да пропускат много печеливши ситуации в началото на турнира, 
аргументирайки се (което почти винаги е грешно), че по-късно ще успеят не веднъж да грабнат 
чиповете на своите опоненти. Но в този случай предимството им над полето би било наистина 
колосално, защото колкото е по-дълъг турнира, толкова са по-къси стаковете и толкова по-малко 
е изразено предимството на една ръка пред друга. 

Затова ще се опитаме да опишем зависимостта между уменията на играча и необходимостта да 
се отказва от гранични ситуации в началото на турнира. При това, ние бихме искали да намерим 
някакъв числен израз, тъй като ще можем да определяме математическото очакване от 
конкретни решения. 

Ще започнем от определянето на ценността на турнирните стакове. Моделът, който ще 
изведем, може да бъде използван само в началото или средата на турнира, тъй като предполага 
отдалечеността на призовите места и относително дълбоки стакове. 

Нека разгледаме турнир, където в случай на победа се дават 100% от наградния фонд. В този 
случай, очакването на играча според наградите е правопропорционално на размера на неговия 
стак. Тук трябва да направим една важна забележка: Вероятността за удвояване ще се смята 
за константа през целия турнир. 



Като цяло, върху вероятността за удвояване влияят няколко фактора. Първият е естествения 
отбор. Силните играчи по-често стигат до късните етапи на турнира. Това означава, че колкото е 
по-дълга играта, толкова по-силно ще се влиза ол-ин (като средно). А това намалява шансовете 
на всеки останал да се удвои. Вторият е нарастването на блиндовете, което постепенно 
съкращава шансовете на всичките играчи за удвояване до 50%. Това се случва заради 
намаляващия се брой раздавания, където резултатът зависи изключително от уменията. 
Същевременно, на ранния етап от турнира по-опитните играчи винаги ще намерят множество 
печеливши ситуации. 

Но нито един от тези фактори няма решаващо влияние, така че можем да се ограничим с 
предположение, че шансовете за удвояване през целия турнир като цяло не се променят силно 
– това съществено ще опрости нашите пресмятания. 

Сега можем да създадем модел на турнира, където победителят взима всичко. Нека в него 
участват Х еднакви играчи, всеки от които получава един и същ брой чипове. Нека Е е шанс на 
един играч да спечели турнира, С (константа) е шансът за удвояване, а N е брой пъти за 
удвояване, за да спечели. 

Получаваме следното уравнение: 

 

Например, ако в турнира са се регистрирали 128 играчи, ние трябва да се удвоим 7 пъти: 1-2-4-
8-16-32-64-128. Тъй като всяко от тези удвоявания можем да смятаме за независими, тогава 
шансът да спечелим турнира ще е С7. С помощта на тази формула винаги можем да пресметнем 
стойността на неизвестния параметър, ако знаем другите два. Тъй като всичките играчи от нашия 
турнир (Х) имат еднакво ниво на умения, тогава шансовете за победата при тях не се отличават: 
Е = 1/Х. Освен това знаем, че след N удвоявания разглежданият играч ще е на първо място: 

X = 2N 

Тогава за хедс-ъп турнир N е равно на 1 (Х = 2), а за турнира със 128 участника N е равно на 7. 
Това може да бъде записано по-обобщено: 

N = log2X 

Да направим замяна в първоначалното уравнение: 

 

Такъв отговор е напълно очакван за турнира, където всичките пари отиват при победителя, а 
играчите имат равни шансове за победа. Това също така означава, че ценността на чиповете в 
нашия пример се изразява с абсолютно линейна функция. 

Можем да използваме уравнението 26.1 и в случаите, когато участниците не са с еднакви 
умения. Например, нека някакъв играч А участва в турнир със 100 човека и има очакване от 1 
бай-ин (2 бай-ина с отчитане на вече внесения). 

Да пресметнем С: 



 

Излиза, че шансовете на играча А да удвои текущия си стак преди да отпадне от турнира са 
55,5%. Сега можем да пресметнем вероятността за неговата победа при произволен стак S 
(изразен чрез броя начални стакове), поставяйки съответните стойности във формулата Е = СN. В 
този случай N, разбира се, ще е броят на удвоявания до 100. 

При стак от 2 начални стака шансът играчът А да спечели турнира е 𝐸 = 𝐶𝑙𝑜𝑔250 или 0,0360. 
Трябва да отбележим, че тази стойност е малко по-голяма, отколкото априорната ценност на 
чиповете (която в нашия случай е равна на 0,02), но тя е по-малка от удвоената вероятност да се 
спечели турнира от самото начало. 

Фактически, този модел ни позволява да оценим премиалното очакване в турнира с отчитане 
на уменията на играча, взимащ решение. С други думи, изказване от рода: „Аз имам 
предимство над полето играчи, трябва да си пазя чиповете“ преминава в коригираната 
вероятност за победа за всеки размер на стака при условие, че се спазват уговорените горе 
условия. Хайде да погледнем, как този модел ни помага да свържем очакването по чиповете и 
очакването по наградата. 

В турнира има 250 участника, стартовите стакове са по 1500, блиндовете са 75 – 150. Играчът В 
със стак 3000 рейзва от бутона до 450 с QsTs. Малкият блинд фолдва, играчът на големия блинд 
колва. На флопа излизат Ks8c2s, блиндът чеква. Префлоп рейзърът залага 500 и веднага 
получава ол-ин за целия си стак. Играчът В смята, че неговото екуити е 36%, а колът струва 2050 
чипа. Ако бяхме разгледали тази ситуация изключително от позицията очакване по чипове, 
отговорът би бил очевиден: 0,36*6075 – 2050 = 137 чипа. Лесен кол, защото средно ще спечелим 
почти 1/10 от бай-ина. Но нека си представим, че играчът В има предимство над полето в размер 
¾ от бай-ина в началото на турнира. Тогава константата С за него ще има стойност: 

1.75
250⁄  = Clog2 250 

C = 0.5364 

Сега можем да пресметнем турнирното очакване (Е) за всеки сценарий: 

 Ако играчът В колва и печели, той ще има 6075 чипа или 4,05 пъти първоначалния стак. 

E = 0.5364log2 (250/4.05)  =  0.024603 бай-ина 

 Ако играчът В колва и губи, очакването му в турнира ще е 0. 

 Ако играчът В фолдва, той остава с 2050 чипа или 1,36667 пъти първоначалния стак. 

E= 0.5364log2 (250/1.36667) = 0.009269 бай-ина 

Тогава можем да кажем, че очакването на играча В като цяло ще е (0,024603)*(0,36) или 0,008857 
бай-ина. Излиза, че колът, в същност, ще е грешно решение, ако се отчете предимството на 
нашия участник. Още един извод, който можем да направим, изхождайки от теорията на дабъл-
ъп, се отнася до коин-флипа: какъв е шансът за победа може да оправдае влизането ол-ин още 
в първото раздаване? Тъй като в началото на турнира E0 = CN, ако колвате и се удвоявате, 
очакването ви става E1 = CN-1. Ако приемате флип със шанс за победа W, очакването ви се 



превръща в WE1 (тъй като в (1 – W) от случаите, ще отпаднете от турнира с очакване 0). Ако се 
откажете, тогава оставате с Е0. Приравнявайки тези два израза, получаваме: 

CN = W CN-1 или W = C 

По този начин, ако шансът ви за победа в един коин-флип е равен на С, тогава ви е безразлично 
какво да правите (да колвате или да фолдвате). Но опитайте да си спомните, колко играчи са ви 
казвали, че не биха искали да пушват в началото на турнира с QQ срещу АК (57/43). Хайде да 
пресметнем предполагаемото им очакване в турнира с 250 човека: 

E = CN = (0,57)8 = 0,01114 …или около 2,78 бай-ина за турнир (умножаваме получената стойност 
по 250). С други думи, за да се откажете от такава монета, трябва да имате очакване, което е 
почти три пъти по-голямо от средното. Такъв уинрейт със сигурност би ви поставил в редица с 
най-добрите играчи! 

Още едно следствие от разгледания модел е пресмятането на очакването за губещи играчи. 
Искрено се надяваме, че нашите читатели да имат положителен уинрейт, обаче, за да бъдат 
покер турнирите печеливши, някой все пак трябва да губи. Според теорията на Дабъл-ъп, 
губещите играчи трябва да играят за целия си стак дори в гранични и губещи ситуации – 
удивително е, но стратегията с най-голяма вариация е единственият им шанс да спечелят 
турнира. Ако те ще седят и чакат ръце, по-опитните играчи без никакъв зор ще им вземат 
всичките чипове. 

Също така, трябва да отбележим няколко интересни извода относно многостранните потове. 
Няма да се учудите, ако ви кажем, че играч, който влиза ол-ин като трети участник, често има 
много силна ръка. Но ето какво е интересното: това правило става още по-императивно, ако 
отчетем структурата на плащанията. Представете си следната ситуация: двама играчи влизат ол-
ин на флопа при много голям пот, а ние трябва да решим, трябва ли да правим овъркол или не. 
При кеш-игрите, за да бъде колът ни нулев, би трябвало ръката ни да има 25% очакван дял. В 
турнира, обаче, всичко е различно: ако ние спечелим, чиповете ни ще струват четири пъти по-
скъпо, отколкото при фолда, защото ще премахнем от раз двама опоненти и ще намалим 
количеството на необходимите удвоявания. Затова, ако началният ни шанс за дабъл-ъп е бил 
равен, да речем, на 55%, тогава се нуждаем от поне 30,25% очакван дял, за да бъде този кол 
нулев според турнирното очакване. 

А сега да представим основната формула за този модел малко по друг начин. Първоначално тя 
изглеждаше така: 

E = CN 

Нека имаме някакъв стак с размер S (пресметнат като част от всичките чипове в играта). Тогава 
броят на необходимите удвоявания ще е: 

N = log2 (1/S) = -log2 S 

E = C-log2 S 

ln E = (-log2 S)(ln C) 

ln E = (ln S) (-log2 C) 

logS E = -log2 C 

E = S-log2 C 

Да означим –log2C като β, тогава: 

E = Sβ           (26.2) 

Получихме формулираното наново уравнение 26.1, което сега зависи от размера на стака. 
Можем да стигнем още по-далеч и да включим в пресмятанията няколко други момента, които 



могат да окажат влияние върху оценката на турнирното очакване. Например, до сега не сме 
разглеждали влиянието на структурата на наградния фонд – сега е време да поправим този 
пропуск. 

Представете си турнир с 256 играчи, където всичките пари взима победителят. Тогава 
очакването на един играч е равно на 256*С8, или вероятността за дабъл-ъп 7 пъти подред, 
умножена по количеството спечелените бай-ини ще е 256*С8 = (2С)8. 

Нещо повече, можем да модифицираме първоначалното уравнение Е = СN, за да изразим 
очакването в наградния фонд при Х бай-ини: 

ЕХ = ХСN 

Е = (2С)N, където N е броят на необходимите удвоявания. 

А сега да погледнем към един друг турнир, където наградният фонд се разделя между първото 
и второто място (на равни части по 128 бай-ина). Тогава очакването на нашия играч е равно на 
128*С7, или (2С)7, тъй като при достигането на определен праг, печалбата му няма да се променя. 

Как е свързано това и полученото по-рано: 

(2С)8 > (2С)7 

С > ½ 

Разпределението на наградния фонд между първите две места намалява очакването на играча, 
ако шансът му за удвояването е по-голям от ½. Ако се замислим, това е доста очевиден извод – 
вместо да спечели 256 бай-ина при последното си удвояване, тук той може да получи само 128. 
По този начин шансът му за победа може просто да бъде заменен с ½, тъй като тук сравнението 
няма значение. 

Това, също така, показва, че в турнири, където наградният фонд се разпределя между 
множество участници, влиянието на уменията се намалява, защото победителят взима само 
неголяма част от всичките пари. В горния пример, разглежданият играч имаше очакване, което 
е по-малко с 2С, само поради появата на допълнителното наградно място. Според нашите 
оценки на теорията за Дабъл-ъп, мултипликаторът на нивото на играта тук ще е равен на този за 
турнира с 128 играчи, вместо с 256. 

Това ние наричаме реално поле на турнира – фактически, даваме числената оценка на 
влиянието на структурата на плащанията върху възможността за реализация на собственото 
преимущество над останалите играчи. Лесно може да се покаже, че за турнира с 256 играчи и 
две наградни места тази оценка почти съвпада с оценката за турнира със 128 играчи, където 
победителят взима всичко. Ще означим реалното поле с коефициент k, при това по 
подразбиране неговата стойност трябва да удовлетворява изискванията на следното уравнение 
(при зададена структура на наградния фонд): 

(2C)log2 k = EN          (26.3) 

Тук С е вероятността за удвояване, а ЕN е количеството бай-ини, които играчът може да спечели 
при дадена структура. Тогава k ще е големина на полето за еквивалентния турнир (за формулата 
за дабъл-ъп), където се плаща само за първото място. 

Естествено, днес е доста трудно да намериш такъв турнир, където всичките платени места се 
разпределят на равно между първото и второто място. Нека да разгледаме турнир, в който 
печалбата за първото място е f от всичките пари, а за второто място тя е (1 – f). Сега формулата 
за очакването на играча ще бъде: 

(награден фонд)*[(първа награда)*(р(1-ви)) + (втора награда)*(р(2-ри))] или 

(256)(f (C8) + (1 - f)(C7 – C8)  



(256)C7 (2fC + 1 – C - f) 

Известно е, че за даден печеливш играч стойността С ще е малко по-висока от 0,5. Да речем, при 
него това С = 0,52. За да означим разликата между наблюдаваното С и 0,5, ще използваме 
символа δ. 

δ = C - 0.5 

Ще коригираме нашето уравнение (ако отворите скоби, ще получите точно същият израз, както 
и горе): 

(256) C7 (δ (2f - 1) + 1
2⁄ ) 

Тази формула се състои от две основни части: 

 256*С7 е шансът на нашия играч да стигне до хедз-ъп, умножен по размера на наградния 
фонд 

 δ (2f - 1) е допълнителното очакване, което той получава за сметка на уменията си. 

Сега можем да намерим реалният размер на полето за такъв турнир. 

Нека d е равно на log2k, тоест на количеството на дабъл-ъп-ове, необходими за победа в турнир 
с k участници и награда само за първото място. 

Тогава, съществува някакъв турнир, за който е вярно следното: 

(2C)d = EN 

В дадения случай ЕN е равно на нашата оценка на очакването (формулата горе): 

(2C)d = (256)C7 (δ (2f - 1) + 1
2⁄ ) 

(2C)d-7 = 2 (δ (2f - 1) + 1
2⁄ ) 

(d - 7)(ln 2C) = ln (2 (δ (2f - 1) + 1
2⁄ )) 

(d - 7) = ln (2 (δ (2f - 1) + 1
2⁄ ))/ ln (2C) 

d = ln (2 (δ (2f - 1) + 1
2⁄ ))/ ln (2C) + 7 

k = 2d 

Нека f е равно на 154/256, а С е 0,52. Тогава 

𝑑 =
ln (2(0.02(2 (

154
256

− 1) + 0.5)

𝑙𝑛2𝐶
+ 7 ≈ 7.206 

k = 2d = 147.68 

Излиза, че реалното поле на разглеждания турнир е с около стотина играчи по-малко. Тази 
стойност може да се използва във формулата за дабъл-ъп при условие, че Е трябва да бъде 
умножено по съответния брой бай-ини (k). 

Например, за да намерим очакването на играча с С = 0.53, който е спечелил първите си 4 
„двубоя“ (тоест, той трябва да се удвои още 4 пъти, за да спечели), ние трябва да използваме 
следната формула: 

kE = Clog2 (k/S) 

(147.68)(E) = (0.53)log2 (147.68/16) 

E = 19.287 buyins 

За да го проверим, ще пресметнем тази стойност директно: 



Вероятността да се стигне до хедз-ъп: 0,533 = 0,1488 

Вероятността да се спечели в хедз-ъп: 0,53 

(0,14888)*(0,53*154 + 0,47*102) = 19,288 бай-ина 

За съжаление, реалните турнири не са толкова елементарни – там няма такова понятие като 
пряко удвояване, а парите се плащат не само за първите две места. Обаче, с помощта на няколко 
предположения относно вероятността за отпадане в определен момент, можем да обобщим 
нашите пресмятания и да намерим реалният размер на полето (заедно с това, определяйки 
необходимостта за нагаждане на стратегия в зависимост от уменията ни) за всякаква структура 
на плащания. 

Предположение: 

Вероятността играчът да завърши турнира на N-то място е равна на вероятността за 
удвояване на стака до 1/N от всичките чипове в турнира, минус вероятността за 
завършване на турнира на по-високо място. 

От тук следва, че вероятността на някакъв играч да спечели целия турнир е равна на 
вероятността за последователни дабъл-ъпове до момента, в който той ще държи всичките 
чипове. Тогава шансът му за отпадане на второ място може да се определи като последователни 
дабъл-ъпове до половината от всичките чипове, намиращи се в играта, минус вероятността за 
победа. Такава последователност като сбор ще даде 1, макар че в реалния турнир не е 
задължително играчът да има 1/N от всичките чипове, за да стигне до N-то място, подобно 
предположение позволява получаването на съвсем адекватни оценки. 

Сега можем да модифицираме уравнението от теорията на Дабъ-ъп и да намерим реалният 
размер на полето за всякакъв турнир. 

Очакването на играча (в бай-ини) може да се изрази по следния начин: 

𝐸𝑁 = ∑ 𝑝𝑖𝑣𝑖

𝑥

𝑖=1

 

Където рi е вероятността да заеме iто место, vi е наградата за iто место, а х е броят на играчите в 
турнира. 

Вероятността да отпадне от турнира на което и да е място е равна на вероятността за удвояване 
до нужното количество чипове минус вероятността за още едно удвояване и заемане на по-
високо място:  

𝑝𝑖 = 𝐶log2(
𝑋
𝑖

) − 𝐶log2(
𝑋

𝑖−1
)
 

Нека N = log2X. Това е броят на удвоявания, необходим за победа в турнира, където победителят 
взима всичко. Ще сложим N в горното уравнение и ще получим: 

pi = C N – log
2

i - C N – log
2

(i-1) 

Последното уравнение е справедливо само тогава, когато i > 1; тъй като при i = 1 имаме рi = CN. 

А сега да се върнем към вероятността да се заеме определено място. Ще въведем нова 
променлива, свързана с рi: 

𝑞𝑖 = ∑ 𝑝𝑖

𝑋

𝑖=1

 



Фактически, qi не е нищо друго освен „общата“ вероятност за завършване в топ i; например, q1 
показва вероятността да се заеме първо място, q2 – първо или второ място, qN е шансът за 
завършване на N-то или по-високо място. 

Да направим замяна: 

qi = CN – log2 i 

А сега да разгледаме структурата на плащания в измисленият от нас турнир. Нека целият 
награден фонд е P, където vi е плащането при отпадане на i-то място: 

𝑃 = ∑ 𝑣𝑖

𝑋

𝑖=1

 

Тогава wi ще отразява увеличаването на размера на плащанията при отпадане на (i + 1)-то място: 

𝑤𝑖 = ∑ 𝑣𝑖 − 𝑣𝑖+1

𝑋

𝑖=1

 

Да кажем, че wX = vX. Освен това, знаем също така, че: 

𝑃 = ∑ 𝑖𝑤𝑖

𝑋

𝑖=1

 

тъй като 

∑(𝑖𝑤𝑖) = ∑(𝑖(𝑣𝑖−𝑣 − 𝑣𝑖+1))  

= ∑(𝑖𝑣𝑖) − ∑(𝑖𝑣(𝑖+1))  

     = ∑(𝑖𝑣𝑖) − ∑((𝑖 − 1)𝑣𝑖) 

     =∑(𝑣𝑖) = 𝑃 

И така, целият награден фонд е равен на количеството пари, гарантирани за отпадане на i-то и 
по-високо място, умножено по количеството отпаднали играчи, сумирано за всичките стойности 
на i. 

В началото на обсъждането записахме следната формула: 

𝐸𝑁 = ∑ 𝑝𝑖
𝑥
𝑖=1 𝑣𝑖  

Очакването на играча е равно на плащането при отпадане на всяко възможно място, умножено 
по вероятността за отпадане, сумирано за всички i. 

Също така, можем да запишем това уравнение по следния начин: 

𝐸𝑁 = ∑ 𝑞𝑖

𝑥

𝑖=1

𝑤𝑖 

Очакването на играча е равно на неговия шанс да се окаже на което и да е място в турнира (или 
по-високо), умножено по wi. 

Ще илюстрираме всичките формули с един прост пример. Нека имаме работа с три призови 
места: v1, v2, v3. Вероятностите на нашия играч да попадне на тези места са съответно р1, р2, р3. 

Получаваме: 

q1= p1 



q2 = p1 + p2 

q3 = p1 + p2 + p3 

Освен това: 

g1 = v1 – v2 

g2 = v2 – v3 

g3 = v3 

Можем да покажем, че q1g1 + q2g2 + q3g3 е еквивалентно на нашето очакване: 

q1g1 + q2g2 + q3g3   

p1(v1 – v2) + (p1 + p2)(v2 – v3) + (p1 + p2 + p3)(v3) 

p1v1 + p2v2 + p3v3 

По този начин, получихме формула за пресмятане на очакването от турнира. Ще се опитваме да 
определим k, което би удовлетворило следното уравнение: 

2𝑁 ∑ 𝑞𝑖
𝑥
𝑖=1 𝑤𝑖 = (2𝐶)𝐷, 

където D е броят на дабъл-ъпове до k играчи, или log2k. Тук и по-нататък ще предполагаме, че 
wi е изразено в бай-ини, а не в дялове от общия награден фонд. 

∑(2𝐶)𝑁𝐶− log2 𝑖𝑤𝑖

𝑥

𝑖=1

= (2𝐶)𝐷 

∑ 𝐶− log2 𝑖𝑤𝑖

𝑥

𝑖=1

= (2𝐶)𝐷−𝑁 

∑ 𝑖(2𝐶)− log2 𝑖𝑤𝑖

𝑥

𝑖=1

= (2𝐶)𝐷−𝑁 

Един интересен факт – стойността k макар и да зависи от избраното С (както можехте да се 
убедите в един от горните примери), обаче, тя практически е безразлична към избора на 
конкретно значение, ако то е в разумни граници. Да предположим, че нашето С е много близко 
до 0,5. Нека ε е разликата между 0,5 и С, умножена по 2 (тогава 0,5 отпада, тъй като в една от 
нашите формули ще се появи деление на 0). 

∑ 𝑖(1 + 𝜀)− log2 𝑖𝑤𝑖

𝑥

𝑖=1

= (2𝐶)𝐷−𝑁 

Ако стойността ε се намира много близко до 0.5, ще можем да направим следното 
приближение: 

(1 + ε)x = 1 + xε. 

∑ 𝑖𝑤𝑖(1 − (log2 𝑖)𝜀) = (1 − (𝑁 − 𝐷)𝜀)

𝑥

𝑖=1

 



Изразът iwi сумиран по i ще е 1, тогава получаваме: 

∑ 𝑖𝑤𝑖(log2 𝑖) = (𝑁 − 𝐷)

𝑥

𝑖=1

 

Значението (N – D) може да се интерпретира като броят на удвоявания, които „отпадат“ от 
турнира, ако включим в нашите сметки някаква структура на плащания. За да намерим реалният 
размер на полето, можем да разделим Х на 2N-D. Тази проста формула може да се използва за 
всякакъв турнир. По отношение на предишния ни пример: 

g1 = 154
256⁄  

g2 = 102
256⁄  

204
256⁄  = N - D 

k = 256 / 2204/256 = 147.35 където D = log2 k 

Лекото разминаване в резултатите е предизвикано от факта, че при първоначалната ни оценка 
на този турнир сме избрали С = 0,52. 

Трябва да се запомни 

 Теорията на Дабъл-ъп ни позволява да оценим очакването от нашите действия на 
ранните и средните етапи от турнира, използвайки вероятността за дабъл-ъп и броя на 
удвоявания, които са необходими за победа. С помощта на този модел можем да 
пресметнем необходимите нагаждания в нашата стратегия в зависимост от нашите 
умения. 

 Формулата Е = СN свързва структурата на плащания и нивото на играта – колкото повече 
платени места има, толкова по-малко влияят уменията върху очакването. 

 Можем да намерим реалният размер на полето (уравнение 26.3) за един турнир с 
каквато и да е структура на плащания. Коефициентът k е полето на еквивалентния 
турнир, където победителят взима всичко. 

 


