
Глава 27: Чиповете не са пари. Турнири – Част 2 
Теорията Дабъл-ъп не е предназначена за анализа на ситуации, възникващи на балона или на 
финалната маса, обаче много често имено в такива моменти е важно да се знае реалната 
стойност на нашите чипове. Може би на нас ни предлагат да разделим наградния фонд или сме 
поставени в гранична ситуация на балона и се съмняваме в реалното си очакване. 

Между другото, основните два фактора (нивото на играта и структурата на плащания), които 
могат да окажат влияние върху нашето очакване, в различните етапи на турнира се проявяват 
по различен начин. Когато чиповете са много, а зоната на парите е далече, значение има 
единствено предимството над полето. Но с наближаването на края на турнира, когато 
блиндовете и антетата „изяждат“ значителна част от стака при всяко завъртане, ефектът на 
нивото на вашата игра спада до нула и сте принудени да поглеждате към структурата на 
плащания все по-често. Въпреки това, умението да боравите с късите стакове все още може да 
ви потрябва. 

Сложно е да се даде еднозначен отговор за истинската стойност на чиповете и очакването от 
различните решения, дори когато говорим за играчи с приблизителна еднаква сила. За 
решаването на тази задача се предлагаха най-разнообразни подходи, но в рамките на нашата 
книга ще анализираме само няколко най-популярни модела и ще обсъдим недостатъците им. 

Първо, нека въведем няколко основни понятия и определения. 

Всеки от i играчи, останали в турнира, има някакъв стак Si. Общият брой чипове, останали в 

играта, 𝒯, тогава: 

𝒯 =∑𝑆𝑖 

Дялът на стака на всеки играч от общия брой чипове: 

𝑠𝒊 =
𝑆𝑖
𝒯

 

Очевидно е, че сборът на всичките стойности на si ще е равен на 1. Освен това, ще означим с vj 
плащането за отпадане на j-то място. Сборът на всичките плащания ще е равен на наградния 
фонд, V. Все още не изплатения награден фонд при останали n играчи ще означим чрез Vn: 

𝑉𝑛 = ∑𝑣𝑘

𝑛

𝑘=1

 

Можем да помислим и за нарастващ награден фонд: нека wj е прираст на плащания за j-то място 
(при това j > n), а Wn е общият награден фонд до n-то място: 

wj = vj — vn 

𝑊𝑛 =∑𝑤𝑗 = 𝑉𝑛 − 𝑛𝑣𝑛

𝑛

1

 

Ще смятаме, че сме в парите, ако vn > 0: тоест, следващият отпаднал играч получава неговия 
дял от наградния фонд. Това ще се случи в точка n, където vn = 0, но vn + 1 > 0. Тази точка се 
нарича „балон“. 

Нека рi,j е вероятността играчът i да отпадне на място j. Можем да приложим най-простата 
формула за пресмятане на очакването от турнира: 



< 𝑋𝑖 >= ∑ 𝑝𝑖,𝑗𝑣𝑗
𝑗=1,𝑁

 

В повечето формули за пресмятане на очакването, които разгледахме досега, сме предполагали, 
че шансът за първото място рi,1 приблизително е равен на нашият дял чипове si. Обаче, това важи 
само в ситуация, когато нито един играч няма съществено предимство. В обратния случай е за 
предпочитане да се използва формулата от теорията Дабъл-ъп. Затова, вместо да използваме 
стакове, по-нататък ще използваме променлива хi, която означава шанса на някакъв играч i да 
спечели турнира, а пък по какъв начин се определя това, можете да решите сами. 

Формулите за пресмятане на очакването, по правило, приемат вероятността за победа като 
даденост и позволяват груба оценка на съпътстващи вероятности за отпадане на други места. 

Пропорционалният метод 
Първият модел за определяне на вероятността да се заеме някакво място в турнира е доста 
разпространен – това е методът за пропорционална оценка според броя на чипове (или 
големина на стака): 

<Xi >= vn+siWn         (27.1) 

Този модел се състои от две части: 

 Първо, всеки играч получава минимално гарантирано плащане за определен етап от 
турнира. 

 След това остналият награден фонд се разпределя в съответствие с размера на стака на 
всеки играч. 

Нека на масата са останали 5 играча със стакове 25 000, 20 000, 10 000 и 5 000, докато 
структурата на плащания в турнира е следната: $2 000, $1 400, $900 и $700. Според 
пропорционалния метод наградният фонд трябва да се раздели по следния начин: 

$2 800 ще бъдат разпределени поравно между всички останали играчи – това е 
минималното гарантирано плащане. 

Останалите пари ще бъдат разпределени така: 

Играч 1: <X1> = 700 + (5 12⁄ )(2200) = $1,616.67 

Играч 2: <X2> = 700 + (1 3⁄ )(2200) = $1,433.33  

Играч 3: <X3> = 700 + (1 6⁄ )(2200) =$1,066.67  

Играч 4: <X4> = 700 + (1 12⁄ )(2200) = $883.33 

На пръв поглед тези числа изглеждат адекватно. Обаче, недостатъкът на тази система ще стане 
очевиден, ако приемем, че стакът на първия играч е 48 000, а другите са с по 4 000 чипа: 

Играч 1: <X1> = 700 + (4 5⁄ )(2200) = $2,460  

Играчи 2-4: <Xi> = 700 + (1 15⁄ ){2200) = $846.67 

Очевидно е, че подобно разпределение на наградния фонд е изцяло несправедливо – единият 
от играчите може да получи повече, отколкото заявената награда за първото място! Работата е 
там, че пропорционалният метод систематически дава повече пари на големите стакове. 
Колкото е по-малка разликата в чипове, толкова по-точни оценки ще се получат. Наистина, ако 
това условие не важеше за някакъв модел, смело можехме да го отхвърлим! Нали играчите с 
горе-долу еднакви хi трябва да получават едно и също количество пари. 



Причината за недостатъка в този модел се крие в това, че той се основава върху формулата           

pi,j = si за всички j. Лесно можем да покажем, че това не е най-добрият подход за определяне 
на очакването. Нека нашият играч е чип-лидер и никой няма предимство над полето. Тогава 
шансът му да вземе първото място ще е по-голям, отколкото при другите играчи, докато 
вероятността да отпадне на второ, трето и т.н. място за него не се променя. Оттук следва, че 
шансовете за отпадане на което и да е място за него са nsi, а ако si е по-голямо от 1/n, тогава тази 
вероятност е по-голяма от единица, което поначало не е възможно. 

Можем леко да променим тази формула и да сложим твърди ограничения, когато вероятността 
се стреми към единица: 

𝑚 = ⌊
1

𝑥𝑖
⌋ 

pi,j≤m = xi 

pi,m+1 =1 - m xi 

Тук изразът в квадратните скоби се нарича цяла част на числото m – то връща най-голямо цяло 
число, което е по-малко или равно на 1/xi. 

В този случай, ако 1/xi > 0.5, тогава m = 1 и получаваме: 

pi,1 = xi 

pi,2 = 1 - xi 

Тази оценка ще е по-правдоподобна за много големи стакове. За демонстрация ще се върнем 
към разгледания горе пример: 

За играча 1, който държи 5/12 от всичките чипове, т = 2. Тогава: 

pi,1 = 5 12⁄  

pi,2 = 5 12⁄  

pi,3 = 1 16⁄  

И неговият дял в наградния фонд е: 

<X1> = 700 + (5 12⁄ )(1300) + (5 12⁄ )(700) + (1 6⁄ )(200) = $1,566.67 

За съжаление, в този случай полученото очакване за всички участници не се стреми към 
стойността на наградния фонд. Затова този модел може да се използва само за приблизителна 
оценка на горната граница на очакването за чип-лидери. 

Формула на Ландръм-Бърнс 
Следващият модел беше предложен от Стивън Ландръм и Джазбо Бърнс. Той работи по следния 
начин: 

Първо определяме шанса за спечелване на турнира за всички играчи. След това правим 
предположение, че, ако това не се случва, тогава всеки участник може да се класира на всяко 
останало място с еднаква вероятност. 

< 𝑋𝑖 >= 𝑝𝑖,1𝑣1 + ∑
(1−𝑝𝑖,1)

𝑛−1
𝑣𝑘

𝑛
𝑘=2        (27.2) 

Използвайки тази формула, можем повторно да оценим очакването на играчите от предния 
пример. Стаковете са по 25 000, 20 000, 10 000 и 5 000; плащанията са $2 000, $1 400, $900 и 
$700. Формулата на Ландръм-Бърнс ще ни даде следния отговор: 

Играч 1: (5 12⁄ )(2200) + (7 36⁄ )(1400) +(7 36⁄ )(900) +(7 36⁄ )(700) = $1,416.67  



Играч 2: (1 3⁄ )(2200) + (2 9⁄ )(1400) +(2 9⁄ )(900) +(2 9⁄ )(700) = $1,333.33  

Играч 3: (1 6⁄ )(2200) + (5 18⁄ )(1400) +(5 18⁄ )(900) +(5 18⁄ )(700) =$1,066.67  

Играч 4: (1 12⁄ )(2200) + (11 36⁄ )(1400) +(11 36⁄ )(900) +(11 36⁄ )(700) = $1,083.33 

Обаче, и този метод има своите недостатъци – можем да ги открием, ако отново се обърнем 
към случая, когато единият играч е със стак от 48 000, а останалите са с 4 000: 

Играч 1: (4 5⁄ )(2000) + (1 15⁄ ) (1400) + (1 15⁄ ) (900) + (1 15⁄ ) (700) = $1,800 

Играчи 2-4: (1 15⁄ ) (2000) + (14 45⁄ ) (1400) + (14 45⁄ )(900) + (14 45⁄ )(700) = $1,066.67 

Оценката от $1 800 изглежда по-приемлива, тъй като тя поне не надвишава наградата за 
първото място. Същевременно играчът 1 с основание може да протестира срещу подобно 
пресмятане, защото, ако той не успее да спечели турнира, тогава вероятността за отпадане, да 
речем, на четвърто място средно ще бъде доста по-малка от вероятността да загуби хедз-ъпа 
при игра за първо място. Особено, ако блиндовете са нараснали толкова много, че направо са 
убийствени за стаковете на останалите играчи. 

Обратна грешка може да се наблюдава и при много малки стакове – технните шансове да вземат 
четвърто или второ място в подобна ситуация не биха могли винаги да бъдат еднакви.  

Моделът на Ландръм-Бърнс, по правило, надценява очакването на късите стакове за сметката 
на чип-лидерите. Затова отговори, получени с неговата помощ, трябва да се разглеждат като 
долна граница на очакването. От друга страна, както вече отбелязахме горе, оценките в 
пропорционалния модел говорят за горната граница, затова би било логично да се предположи, 
че реалното очакване се намира някъде между тези две стойности. 

Формула на Малмът-Харвил 
Този метод прилича на формулата на Харвил за надбягвания. Ето как работи той: 

 Шансът на всеки играч да вземе първо място е xi. 

 С помощта на долната формула можем да пресметнем вероятността за завършване на 
второ място, ако играчът k завършва на първо с вероятност: 

𝑝(𝑋𝑖,2|𝑋𝑘,1) =
𝑥𝑖

1 − 𝑥𝑘
 

Тогава , вероятността да отпаднем на второ място е: 

pi,2 = p(Xi,2) 

𝑝𝑖,2 =∑𝑝(𝑋𝑖,2|𝑋𝑘,1)

𝑘≠𝑖

𝑝(𝑋𝑘,1) 

𝑝𝑖,2 =∑
𝑥𝑖𝑥𝑘
1 − 𝑥𝑘

𝑖≠𝑘

 

Този модел първоначално се използваше при конни залагания, обаче, в същност, той доста 
добре се отнася към покера. 

Ако някакъв кон е явен фаворит (х е близко до единица), тогава всички негови неудачни финали 
ще се случват основно поради някакви проблеми, които няма да му позволят да заеме нито 
второ, нито трето, нито каквото и да е друго място (например, заболяване, травма, 
дисквалификация).  
Затова е неправилно да се предполага, че кон с 80% шансове за победа ще заеме второ място 
по-често от 80% от случаите. И е съвсем глупаво да се мисли, че той ще се окаже в топ-три 99 от 
100. 



В покера този ефект се свежда до нула – ако чип-лидерът не печели турнира, той все пак с доста 
добра вероятност може да завърши втори и, същевременно, вероятно никога няма да отпадне 
на последно място. 
Можем да запишем общата формула за този модел: 

𝑝(𝑋𝑖,𝑗|𝑋1,1 ∧ 𝑋2,2 ∧ …∧ 𝑋𝑗−1,𝑗−1) =
𝑥𝑖

1−𝑥1−⋯−𝑥𝑗−1
     (27.3) 

С други думи, вероятността за отпадане на j-то място не е нищо друго освен съотношение между 
вероятността за спечелване на турнира за даден играч и същата вероятност за всички останали 
участници. Много често тази формула дава по-правдоподобни оценки в сравнение с 
пропорционалния модел на Ландръм-Бърнс. 
Все пак, трябва да отбележим, че и тук има недостатъци: ако количеството на все още 
неотпаднали играчи е достатъчно голямо, тогава бързи сметки по тази формула стават 
невъзможни. Затова, тя се използва основно в Sit-And-Go турнири. 

Формула на Малмът-Вайцман 
Още един модел, който е описан от Малмът в книгата Теория на хазартни игри, за първи път 
беше предложен от Марк Вайцман, затова ще използваме за нея двойно авторство. 

В книгата си Малмът предпочете да използва именно тази формула, макар и с уточнение, че тя 
изисква от читателя във всяка ситуация да решава системи от линейни уравнения. 

Моделът е построен върху предположението, че когато някой играч отпада от турнира, неговите 
чипове като средно се разпределят между опонентите му по равно. 

𝑥𝑖 = 𝑃(𝑋𝑖,1
) = ∑ 𝑃(𝑋𝑖,1

|𝑋𝑘,𝑛
)𝑃(𝑋𝑘,𝑛)

𝑘≠𝑖

= ∑(𝑥𝑖 +
𝑥𝑘

𝑛 − 1
)𝑝

𝑘,𝑛

𝑘≠𝑖

 

Това уравнение, на своя ред, се трансформира в система, която ще се наложи да решим. За всеки 
играч имаме някакво рk, n – вероятността да е следващ отпаднал, както и сборът на 
разпределението на чипове по всички останали участници. 

Например, ако в турнира са останали четири участника, ще получим следните уравнения (ще 
използваме рk вместо рk, n): 

𝑥1 = (𝑥1 +
𝑥2

3
) 𝑝

2
+ (𝑥1 +

𝑥3

3
) 𝑝

3
+ (𝑥1 +

𝑥4

3
)𝑝

4
 

𝑥2 = (𝑥2 +
𝑥1

3
) 𝑝

1
+ (𝑥2 +

𝑥3

3
) 𝑝

3
+ (𝑥2 +

𝑥4

3
)𝑝

4
 

𝑥3 = (𝑥3 +
𝑥1

3
) 𝑝

1
+ (𝑥3 +

𝑥2

3
) 𝑝

2
+ (𝑥3 +

𝑥4

3
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4
 

𝑥4 = (𝑥1 +
𝑥1

3
) 𝑝

1
+ (𝑥4 +

𝑥2

3
) 𝑝

2
+ (𝑥4 +

𝑥3

3
)𝑝

3
 

Имаме четири уравнения с четири неизвестни – подобна система се решава много лесно чрез 
замяна на променливи. Обаче, ние ще подходим малко другояче. Работата е там, че тези 
уравнения са от семейството на така наречените уравнения на Вандермонд. По надолу ще 
покажем опростеното им решение и ще докажем, че то е вярно. 

Разглежданата система може да бъде трансформирана в матричен вид. В този случай ще 
получим интересен резултат: вероятността да бъдеш следващ отпаднал е обратно 
пропорционална на останалите чипове в нашия стак (или на шанса за победа в турнира). 

Нека b е сборът на всички числа, които са обратни на вероятността за победа: 

𝑏 = ∑
1

𝑥𝑖
             

Тогава 



𝑝
𝑘,𝑛

=
1/𝑥𝑘

𝑏
            (27.4) 

Можем да сложим тези изрази в първоначалната формула: 

𝑥𝑖 = ∑(𝑥𝑖 +
𝑥𝑘

𝑛 − 1
)𝑝

𝑘,𝑛

𝑘≠𝑖

 

 

𝑥𝑖 =
1

𝑏
∑(

𝑥𝑖

𝑥𝑘

+
1

𝑛 − 1
)

𝑘≠𝑖

 

𝑥𝑖 =
1

𝑏
∑(

𝑥𝑖

𝑥𝑘

+ 1)

𝑘≠𝑖

 

𝑥𝑖 =
1

𝑏
[𝑥𝑖∑

1

𝑥𝑘

+ 1]

𝑘≠𝑖

 

Сборът по 1/хk за всички k се стреми към b – 1/xi. 

Тогава получаваме: 

𝑥𝑖 =
1

𝑏
(𝑏𝑥𝑖 − 1 + 1) = 𝑥𝑖 

Система от линейни уравнения, получена от предположения в този модел, означава, че шансът 
на всеки играч да отпадне от турнира като следващ играч е обратно пропорционален на 
вероятността да спечели целия турнир (или на броя на чиповете му). Формулата на Малмът-
Вайцман дава съвсем достоверни предсказания и до голяма степен се явява като най-добър 
инструмент за моментна оценка на ситуацията на масата. И все пак, трябва да отбележим и 
някои недостатъци. 

Първият се отнася до ситуация, когато в играта остават няколко маси: да речем, два много къси 
стака са на различни маси, при това, единият има два пъти повече чипове от другия. Очевидно 
е, че и двамата могат да пушнат на следващия блинд. Обаче, такъв модел предсказва, че 
шансовете да остане в играта при единия е два пъти по-голям отколкото при другия. Също така, 
много е съмнително твърдение, че като средно всичките чипове на отпадналия играч ще бъдат 
разпределени по равно между останалите играчи. Но, като цяло, този метод дава най-добри 
предсказания на балона или в близките до него етапи, освен това е подходящ за парична оценка 
на споразумения, предлагани на финална маса. 

Главният извод, който можем да направим от анализа на всичките тези модели, се състои в това, 
че има множество начини за свързване на очакването по чипове и очакването в турнира. И тъй 
като моделите са много, всеки от тях има свои достоинства и недостатъци, но разбирането на 
принципите на работата им ще ви даде повече шансове да вземете правилно решение в 
турнирна ситуация, било то граничен кол или сделка на финална маса. 

Турнирни резултати и доверителни интервали 
В първата част на тази книга обсъдихме използването на доверителни интервали при оценяване 
на уинрейтове и това не беше никак сложно – при кеш-игрите подобни пресмятания могат да се 
правят с помощта на известни и не много сложни формули. Защо? В същност, кеш-играта не е 
нищо друго освен набор от отделни изходи от раздавания, които по никакъв начин не са 
свързани помежду си, а такива структури се подчиняват на закона за големите числа. 

От друга страна, да изчислиш доверителния интервал в турнира никак не е лесно. Представете 
си някакъв турнир с 1000 човека, където победителят взима всичко. Нека уинрейтове на 
генералната съвкупност от играчи се намира в границите от -1 до +1 бай-ин за турнир. По този 



начин, играчът, който печели първо място, ще стане късметлия, който е изпитал върху себе си 
ефекта от уцелване на събитие, което се намира на разстояние от 30 (!) сигми от неговото 
математическо очакване. При това всеки турнир с голяма доза вероятност ще има своя 
победител. Но, дори ако успеем да спечелим 10 пъти поред, нашата оценка няма да стане по-
точна. 

Освен това, за разлика от кеш-игри, където вариацията бързо се стреми към една стойност 
заради характера на разпределението на нейните стойности (хи-квадрат), в турнирите е много 
трудно можеш да получиш качествена оценка на разхвърлянето на резултатите. Нещо повече, в 
турнирите вариацията има тясна връзка с уинрейта, тъй като всичките слабо вероятни събития 
винаги дават само положителен резултат (например, достигане до финална маса), докато 
събития с отрицателен резултат се срещат доста по-често (загуба на един бай-ин). 

Затова, ако искаме извадковото разпределение да се доближи до нормално, ще ни се наложи 
да изиграем огромно количество турнири. 

И трудностите не свършват тук – пресмятанията ни ще бъдат повлияни и от коефициента на 
асиметрия, който описахме в глава 22: 

𝑆 =
< (𝑋 − 𝜇)3 >

𝜎3
 

За турнир с n играчи, където победителят взима всичко, той приблизително ще е равен на  √𝑛, 
макар че в случая с нормално разпределение изобщо няма да има асиметрия. Както вече знаете, 
сборът на коефициентите на асиметрия за n еднакви независими събития е равен на асиметрия 

за едно събитие, делена на √𝑛. С нарастването на броя изиграни турнири извадковия 
коефициент на асиметрия в крайна сметка ще се сведе до нула. Обаче, за да получим оценка на 
този коефициент в границите на единица, трябва да участваме в повече от n турнира! 

Но все пак, не бива да отхвърляме тази задача като неизпълнима. Да започнем с определянето 
на очакван доход от турнира: 

< 𝑋 >=∑𝑝𝑖𝑉𝑖 

Тук Vi е парична награда за отпадане на i-то място. Нека V е целият награден фонд на турнира, 
тогава можем да кажем, че Vi е частта от фонда, която се плаща за i-то място. 

𝑣𝑖 =
𝑉𝑖

𝑉
 

Да речем, че в нашия турнир няма рибай и ад-он, тогава размерът на турнира ще е отношение 
на наградния фонд към броя на играчи. 

𝑠 =
𝑉

𝑛
 

Също така, трябва да дадем дефиниция за стойността на турнира bc – това е общото 
количество пари, което един играч трябва да внесе, за да участва. Разликата между стойността 
на турнира и неговия размер е равна на входна такса или εb, която може да бъде както 
положителна (рейк и т.н.), така и отрицателна (гарантиран награден фонд над сбора от бай-ини 
на всички играчи): 

εb = bc - s 

Например, решаваме да участваме в турнир $100 + $10 с гарантирани $50 000. При това, само 
$100 от стойността на турнира ще отидат в наградния фонд – останалото го взима залата. Ако 
общият награден фонд се окаже по-малък от $50 000, залата ще внесе недостигащата сума. Нека 
към момента на старта на турнира са се регистрирали 300 играчи. Тогава: 

s = $166.67  

bc = $110  



εb = $56.67 

Чистото ни очакване от игра в турнира, w, е разликата между очаквания доход и стойността на 
турнира: 

w = <X> - bc  

𝑤 =∑𝑝𝑖𝑉𝑖 − 𝑠 − 𝜀𝑏 

Това уравнение се разбива на две части. Първата част: 

𝜔0 = ∑ 𝑝
𝑖
𝑉𝑖 − 𝑠 

е свързана изключително с нашето умение да играем покер, докато втората, εb, изобщо не 
зависи от нашите умения (с изключение, може би, на навици за избор на ръце). 

Следващото понятие, което трябва да въведем, се нарича нормиран уинрейт (ω): 

𝜔 ≡
𝜔0

𝑠
=∑𝑝𝑖

𝑉𝑖
𝑠
− 1 =∑(𝑛𝑝𝑖)

𝑉𝑖
𝑉
− 1 =∑(𝑛𝑝𝑖 − 1)𝑣𝑖 

В същност, той показва количеството бай-ини (с отчитане на размера на турнира), които средно 
очакваме да спечелим. 

Също така ще ни е интересна и нормираната печалба Z (колко сме спечелили в отделен турнир, 
отчитайки неговия размер): 

𝒵 =
𝑋 − 𝑠

𝑠
 

При това тази статистическа променлива има едно интересно свойство (то е очевидно, тъй като 
очакваната средна печалба в турнира е равна на нашия уинрейт): 

< 𝑍 >= 𝜔 

По-нататък ще се опитваме да определяме поведението на Z и въз основа на тази информация 
ще построим доверителните интервали. 

Забележете, че модата (т.е. най-често срещана стойност) за Z е равна на -1, тъй като най-често 
ние просто ще загубим вложения бай-ин. 

Тъкмо е време да започнем да правим предположения за това, как да получим адекватна 
оценка на Z. Например, можем да въведем следното правило: 

𝑝
𝑖
=

1 + 𝜔

𝑛
 

В този случай ние предполагаме, че уинрейтът на конкретния играч е свързан с шанса му да 
отпадне на всяко платено място. Да въведем още едно условие: разглеждания играч може да 
завърши турнира на което и да е място с еднаква вероятност. На някой това може да му се стори 
странно, тъй като горе, в раздела за Дабъл-ъп, тъкмо говорихме за значимостта на 
преимуществото над полето и за това, как поради този фактор може да се промени вероятността 
за отпадане. Обаче, според нас, направеното предположение е съвсем резонно. Както си 
спомняте от глава 25: 

<x2> = µ2 + σ2 

σ2 = <x2> - µ2 

За това разпределение: 

x =X - bc 

µ = < X – bc> 

Вариацията за отделен турнир, тогава, е: 

𝜎𝑥
2
=< (𝑋 − 𝑏𝑐)

2
> −< 𝑋 − 𝑏𝑐 >

2
 



𝜎𝑥
2
=< 𝑋

2
> −< 𝑋 >

2
 

𝜎𝑥
2
= ∑ 𝑝

𝑖
𝑉𝑖
2
− (𝜔 + 𝑏)

2
 

𝜎𝑥
2
= ∑(

1 + 𝜔

𝑛
) (𝑉𝑣𝑖)

2
− (1 + 𝜔)

2
𝑏
2
 

𝜎𝑥
2
=

(1 + 𝜔)

𝑛
(𝑛𝑏)

2∑ 𝑣𝑖
2
− (1 + 𝜔)

2
𝑏
2
 

𝜎𝑥
2
= [𝑛 (∑ 𝑣𝑖

2) (1 + 𝜔) − (1 + 𝜔)
2] 𝑏2 

Сега можем да получим оценката на вариацията Z: 

𝜎𝓏
2
=< 𝒵

2
> −< 𝑍 >

2
=

𝜎𝑥
2

𝑏2
= (𝑛∑ 𝑣𝑖

2
− 1 − 𝜔) (1 + 𝜔) 

По този начин, вариацията Z е приблизително пропорционална на 1 + ω за всички 
правдоподобни стойности на ω. Ако погледнем към една от частите на това уравнение: 

𝑘 = 𝑛∑𝑣𝑖
2 − 1           (27.5) 

ще видим, че тя се „държи“ почти по-същия начин както и формулата за определяне на реалния 
размер на полето в главата за Теория на Дабъл-ъп. Да означим с k множителя на турнирната 
вариация. Използвайки формулата за определяне на вариацията Z, ще получим доста по-
правдоподобни стойности на вариация в турнири, отколкото при оценка на вариация според 
наблюдаваната извадка (с изключение на случаи, когато извадката ни е от десетки хиляди 
турнири). 

А сега си представете серия от независими турнир. Нека имаме съответни нормирани оценки Z 
за m турнири. 

Тогава средната стойност от тези нормирани печалби  Z̅ ще е равна на: 

𝒵 =
∑ 𝒵𝑗

𝑚
𝑗=1

𝑚
 

Тъй като всяко Zj по никакъв начин не зависи от количеството изиграни турнири, можем да 
запишем следната формула за оценка на вариация в извадка от m на брой Z-стойности: 

𝜎
2
=
∑ 𝜎𝓏𝑗

2

𝑚2
=
∑(𝑘𝑗−𝜔)(1+𝜔)

𝑚2
=
(𝑘−𝜔)(1+𝜔)

𝑚
        (27.6) 

Обикновено ω ще е значително по-малко от k. Затова, формулата 27.6 може да бъде 
представена като k/ω (грубо). Тогава, за да сведем вариацията на извадка с размер m към 1, 
количеството изиграни от нас турнири трябва да се доближава до средната стойност на 
множителя за турнирна вариация. В този случай, с вероятност от 68%, можем да твърдим, че 
наблюдаваният уинрейт ω се намира в границите на 1 бай-ин спрямо очакването за генералната 
съвкупност (истинския уинрейт). 

Можем да наречем формулата 27.6 като формула за оценка на вариация въз основа на 
уинрейта, тъй като тя използва наблюдавания уинрейт и известна структура на турнира, за да 
изчисли вариацията. 

Но в нея има един много важен пропуск – работата е там, че уинрейтът ω по правило не 
гарантира, че шансът ви да завършите турнира на което и да е платено място ще нараства в 
право-пропорционална зависимост от ω. Наистина, някои играчи макар и да печелят нещо, то 
това задължително се случва в късните етапи на турнира, докато другите се задоволяват с чести 
отпадания веднага след балона. Този проблем може да бъде решен с помощта на теорията на 



Дабъл-ъп: като се оцени честотата на попадане на всяко платено място, а след това се пресметне 
вариацията. 

Причината да не използваме наблюдаваната вариация е в недостатъчен размер на извадката. 
При условие, че нямаме гигантска база с данни, горните формули ще дават по-реалистични 
предсказания във всички случаи. Обаче, когато m става много голямо, можем да пресметнем 
реалната вариация по друг начин. Нека се опитаме да се възползваме от наблюдавания уинрейт 

�̂� и наблюдаваната вариация 𝜎2̂, за да пресметнем k. 

𝑘 = �̂� +
𝑚𝜎2̂

1 + �̂�
 

Тази стойност на k след това можем да използваме във формулата за определяне на вариация 
посредством уинрейт. Този подход ще е по-точен при много големи m, тъй като вариацията на 
извадката се стреми към реалната по-бързо, отколкото извадковото разпределение се стреми 
към нормалното разпределение. 

Тъкмо е време да се върнем към въпроса, който поставихме в началото на този раздел, а 
именно, относно доверителните интервали: 

Ако нормираният ни уинрейт е равен на ω, тогава можем ли да кажем, дали сме имали или 
нямали късмет в разглежданата извадка? 

Тук няма да можем да използваме само нормалното разпределение, тъй като извадковото 
разпределение няма да достигне до нормалното (размерът на извадката не е голям). Обаче 
можем да изпозваме z-оценката (уравнение 27.6) и чрез нея да получим нивото на 
надеждност. 

Например, с помощта на това уравнение можем да проверим, дали доверителната вероятност 
от 95% се намира на повече от 2 стандартни отклонения, ако 𝜔 > �̂�. 

𝓏 =
�̂� − 𝜔

𝜎(𝜔)
< −2 

Ако този израз е истина, тогава може да се каже, че ω не удовлетворява изисквания за 95%, 
защото вече знаем, че разглежданото разпределение има положителен коефициент на 
асиметрия, тоест вероятността да получим събитие с отрицателен резултат (което се намира на 
разстояние 2 сигми от очакването) е доста по-малка от тази, която е предсказана от нормалното 
разпределение. По този начин, веднага можем да премахнем множество прекалено големи 
уинрейтове. 

Обаче в случая, когато 𝜔 > �̂�, трябва да внимаваме. Нормалното разпределение не може да се 
използва, тъй като в извадковото ни разпределение (заради неговата асиметрия) вероятността 
наблюдаваният резултат да е положителен е забележимо по-голяма, отколкото при нормалното 
разпределение. 

Можем да използваме така наречено неравенство на Чебишев: 

𝑃 (
�̂� − 𝜔

𝜎(𝜔)
= 𝓏 > 𝑎) <

1

𝑎2
 

То казва, че вероятността за получаване на резултат, който се намира на разстояние 4 
стандартни сигми от очакването или на по-голямо (в която и да е страна), е винаги по-малка 
1/16. Тази формула може да ви стори прекалено груба, тъй като нормалното разпределение 
оценява вероятността за възникване на такива събития като 0,00003. Обаче, забележителното 
свойство на неравенството на Чебишев се състои в това, че то е универсално за всякакво 
разпределение, с асиметрия или без. 

Да прегледаме всичко, за което успяхме да говорим, използвайки някакъв хипотетичен играч Т. 
Да речем той играе четири $50+$5 турнира на ден. Два от тях събират поле от 100 човека 
(сутрешни турнири), а другите два събират по 400 човека (вечерни турнири). 



Сутрешните турнири имат следната структура на плащания: 

Място 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Pct 30% 20% 12% 10% 8% 6% 5.5% 4.5% 4% 

 

При вечерните турнири: 

Място 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-18 19-27 

Pct 27.5%  17.5% 11.6% 8% 6% 4.5% 3.5% 2.6% 1.7% 1.2% 0.7% 

 

Играчът Т следва рутината си в рамките на 200 дни. В резултат, той има извадка от 400 сутрешни 
и 400 вечерни турнири. Долните таблици отразяват резултатите на нашия герой във всяка 
категория: 

Сутрешни турнири: 

Място Честота Печалба Нетна печалба Общо 

1st 11 30 29 319 

2nd 7 20 19 133 

3rd 5 12 11 55 

4th 3 10 9 27 

5th 8 8 7 56 

6th 4 6 5 20 

7th 7 5.5 4.5 31.5 

8th 2 4.5 3.5 7 

9th 5 4 3 15 

No cash 348 0 -1 -348 

Total 400   315.5 

 

Излиза, че играчът Т влиза в парите в сутрешните турнири с честота 52/400 или 13%. Общият му 
уинрейт е 0,79 бай-ина за турнир. 

Вечерни турнири: 

Място Честота Печалба Нетна печалба Общо 

1st 4 110 109 436 

2nd 2 70 69 138 

3rd 2 46.4 45.4 90.8 

4th 0 32 31 0 

5th 2 24 23 46 

6th 4 18 17 68 



7th 1 14 13 13 

8th 0 10.4 9.4 0 

9th 2 6.8 5.8 11.6 

10th - 18th 14 4.8 3.8 53.2 

19th - 27 th 20 2.8 1.8 36 

No cash 349 0 -1 -349 

Total 400   543.6 

Вечерта той също влиза в парите с приблизителна честота от 13%, обаче уинрейтът му е по-голям 
– вече 1,36 бай-ина на турнир. 

Получаваме: при 800 изиграни турнира средният му уинрейт е равен на 1,07 бай-ина/турнир. 
Това ни дава следните стойности на променливи, които обсъждахме горе: 

ω = 1.07  

m = 800 

𝒵 = 1.07 

𝑘 = 𝑛∑𝑣𝑖
2 − 1 

За сутрешни турнири: 

k = (0.30)2 + (0.20)2 + ... + (0.04)2 = 16.105  

За вечерни турнири: 

k = (0.275)2 + (0.175)2 + ... + (0.007)2 = 53.6456 

Средната стойност: 

𝑘 = 34.875 

Тогава вариацията за извадка от 800 турнира, с договорено разделяне на сутрешни и вечерни, е 
равна на: 

𝜎
2
=
(𝑘 − 𝜔)(1 + 𝜔)

𝑚
=
(34.875 − 1.07)(1 + 1.75)

800
= 0.0876 

или стандартното отклонение от 0,296 бай-ина на извадка от 800 събития. 

Ако пресметнем вариацията за наблюдаваната извадка, тя ще е 0,3468 бай-ина – тази разлика 
идва от повишено количество първи места в резултатите на нашия играч. Някой може да 
забележи, че този факт може съществено да промени формата на разпределението. Но ние ще 
отбележим следното. 

Първо, някои играчи наистина по-често взимат по-високи места, обаче това не влияе върху 
генералната съвкупност на техни резултати. И най-важното – всичките данни за играча Т бяха 
генерирани по-случаен начин, така че уверено можем да твърдим, че шансовете му да вземе 
което и да е място бяха абсолютно еднакви. Този пример още веднъж показва, че в турнирите 
винаги има вероятност да бъдеш прецакан от случайността, особено когато става дума за малки 
извадки. 

Ако приложим нормалното разпределение към извадковия уинрейт, тогава 95%-товият 
доверителен интервал ще изглежда така: [0,3802; 1,7675]. Очевидно е, че горната му граница не 
е съвсем адекватна – както вече споменахме, разглежданото разпределение е асиметрично, 
затова шансът реалното математическо очакване на нашия играч да надвишава 1,7675 и на него 
просто да не му е провървяло, в същност, е по-ниско, отколко при нормалното разпределение. 



С долната граница също има определени проблеми. Нормалното разпределение не е много 
подходящо за подобни оценки заради наблюдаваната положителна асиметрия, защото шансът 
наблюдението да е действително положително събитие при по-нисък уинрейт е много по-висок. 

Формулата за оценка на вариация въз основа на уинрейт предсказва по-малка вариация за 
нашия играч. За двете сигми интервалът от стойностите ще изглежда така: [0,481; 1,666] – 
горната граница все още е завишена и хипотезата за 95% доверителна вероятност ще е грешна. 
Обаче, според неравенството на Чебишев шансът реалният уинрейт на играча Т да изпадне 
извън пределите на две стандартни отклонения спрямо извадковия (тоест, да е по-нисък от 
0,481) в действителност не е по-голям от 25%. 

Трябва да се запомни 

 Очакването по чипове и турнирното очакване могат да бъдат свързани с помощта на 
няколко модела, всеки от които има своите недостатъци. 

 Формулата на Ландръм-Бърнс и Пропорционалния модел дават доста груби оценки, 
обаче те са лесни за използване непосредствено по време на игра. А тъй като грешките 
в тези методи се разширяват в противоположни посоки, заедно те предсказват диапазон 
от стойности за реалното очакване. 

 Доверителните интервали за турнирното очакване не са лесни за пресмятане заради 
значителна асиметрия на генералната съвкупност и връзката между вариацията в 
турнирите и уинрейта. 

 


