
Глава 28 Покера все още е покер: Турнири, част 3 

Турнирни концепции от гледната точка на теория на игрите 
От гледната точка на теория на игрите турнирите имат едно важно качество, което влияе върху 
обичайната покер стратегия, дори сред еднакво умели играчи. В един турнир всеки играч има 
някакъв интерес във всяка ръка, защото очакването му нараства при елиминирането на други 
играчи. Заради това, ръце, играни хедс-ъп, не са ръце с постоянна сума, както е в други формати 
на покер. Когато се случи ол-ин конфронтация, и двамата играчи губят някакво екуити. Това 
количество може да бъде незначително (какъвто би бил случая с първата ръка в турнира) или 
екстремално значимо (ако се случи на балона в един суперсателит). Най-очевиден е този ефект, 
когато единият от играчите не просто отваря, а веднага влиза ол-ин. Поради нарастването на 
блиндовете в турнира, тези възможности възникват доста често в No-limit Holdem. 

В една нормална кеш-игра на пълна маса, играчи, които се намират след ол-ин рейзъра, трябва 
да държат ръка, която има достатъчен очакван дял, за да бъде оправдан колът срещу диапазона 
на рейзъра. Това означава, че този, който колва, трябва да има диапазон, по-тесен от този на 
рейзъра. Например, ако диапазонът на рейзъра е {55+, A9+, KJ+}, потенциалният колващ с AJo 
има само 42,8% екуити срещу този диапазон, въпреки факта, че тази ръка е доста над минимума 
на диапазона за пуш на първия играч. 

В един турнир този ефект е огромен. Играчи, които се намират след този, който е пушнал, трябва 
да се замислят не само за ефекта, създаден чрез игра срещу диапазон, те трябва да помислят и 
за загубата на екуити, породена от тази конфронтация. Ако дялът от техния стак, който ще влезе 
в тази ситуация, е малък, тогава този ефект е по-маловажен, но ако те са близо до ол-ин с този 
кол, това може да им струва много. 

В теория на игрите има един пример, който е подобен на тази ситуация; тази игра се нарича 
„играта – стиска ли ти“. Двама шофьори се засилват един срещу друг с висока скорост на дълъг 
път. И двамата шофьори могат да свият, за да избегнат инцидента. Ако свият и двамата, те са 
брейк-ивън, докато, ако и двамата продължат, ще има ужасна авария и двамата губят огромно 
количество „екуити“. Ако единият от водачите продължи, а другия – свие, обаче, този, който 
свива получава етикета „не му стиска“ и губи малко количество „екуити“ за това, че леко се е 
изложил. 

Пример 28.1 – Игра „Стиска ли ти?“ 
Матрицата на плащания за тази игра е както следва: 

 Играч  B  

Играч A Кара Свива 

Кара (-10, -10) (1, -1) 

Свива (-1,1) (0, 0) 

Забележете, че тази игра не е игра с нулева сума, така че тук няма единствено оптимално 
решение. Фактически, тук има три равновесни точки (двойки стратегии, където нито един играч 
не може едностранно да подобри очакването си). Равновесието, което най-често се дискутира в 
теория на игрите, се наблюдава тогава, когато и двамата играчи използват смесена стратегия, 
свивайки и карайки, построена така, че опонентът е безразличен към избора си. Но тук има две 
други равновесни точки, които представляват интерес за покера. Първата е тази, когато Играчът 
А продължава да кара, а Играчът В – свива. Забележете, че играчът В не може да подобри 
плащането си; той може само да причини общо разрушение. И по същия начин играчът В 
продължава да кара, а играчът А – свива: това е също една равновесна точка. 



Тази ситуация се среща в покера постоянно. Така, когато е фолднато до блиндовете и те са със 
стакове, размерът на които позволява пуш, Играчът А (първият играч) може просто да декларира 
„продължавам да карам“ (пуш), а най-добрият отговор на играча В е да „свие“ (фолд). В покера, 
разбира се, наказанието за конфронтация не е десет пъти по-голямо, колкото фолдването на 
единия блинд, и често се срещат ситуации, когато очкаваният дял на втория играч е толкова 
висок, че това допълнително наказание може да бъде игнорирано. Но идеята тук е същата: 
първият играч трябва да се опита да овладее благоприятното равновесие от пуш-фолда, ако това 
е възможно. Това означава, че при пуш с малко по-широк диапазон, на опонента ще му е трудно 
да ви експлоатира. 

Игра на балона 
Балонът в турнира, особено в по-големи турнири на много маси, често е страхотна възможност 
за експлоатация на тайт-игра. Мнозина играчи безразсъдно се „хващат“ за психологическа 
нагласа „да влязат в парите“, караща ги да играят екстремално „тайт“ на крачка от парите, или 
когато са на стъпка от следващото ниво на плащане (както е от три маси да останат две, когато 
на третата маса заплащането е еднакво). Ние експлоатираме този феномен чрез проста кражба 
на блиндове на тези опоненти и чрез използване на този период за бързо натрупване на чипове. 
Това е причината добрите играчи да финишират на по-високи места с непропорционално голям 
брой отпадания „извън парите“. 

Обаче, има добър брой ситуации, когато относително тайт-игра е правилна – най-очевидно, в 
супер-сателитите, но и в ситуации, когато стъпката в парите е съществена. Като пример можем 
да посочим структурата на Sit-And-Go турнири, където изплащането е структурирано като 5-3-2. 
Големият скок от нула (4-то място) до 2 единици (3-то място) в същност, означава съвсем 
коректно да се играе по-тайт (особено при кол на ол-ин), защото бонусът за влизане в парите е 
толкова голям. 

Пример 28.2 
За да илюстрираме това, ще разгледаме следната ситуация в един Sit-And-Go турнир: 

Остават 4-ма играчи; всички имат по 2 500 чипа. Структурата на плащания е 5-3-2. Блиндовете са 
200-400. Играчът от UTG и бутонът фолдват. Малкият блинд пушва за 2 500. От какъв очакван 
дял се нуждае големия блинд, за да колне? Можем да преценим това, поглеждайки паричната 
стойност на възможните изходи. Стойностите са приблизителни – при големи размери на 
блинда често е много трудно точно да оцениш шанса на другия да отпадне. 

Случай 1: Той колва и печели и сега има 5 000 чипа. Тогава турнирното му очакване е най-малко 
50% от 5, плюс 50% от нещо между 2 и 3; за по-просто, ще го кажем 2,5. Тогава турнирното му 
очакване е 3,75. 

Случай 2: Той колва и губи и получава 0. 

Случай 3: Той фолдва и сега има 2 100 и е на малкия блинд. Турнирното му очакване е 21% от 5 
плюс около 29% от нула, плюс 50% от нещо между 2 и 3. Така общото му турнирно очакване е 
около 2,3. 

За да бъде коректно да колне, той се нуждае от Х% екуити в пота така, че 3,75Х > 2,3 или 61,33%. 

Сравнявайки това с очаквания дял, от който той се нуждае, за да направи +EV игра: 

(Х)*5000 – 2100 = 0 

Х = 42% 

можем да видим, че той би трябвало да играе по-тайт на балона тук. 



Нагаждането към играта на балона на масата може да е трудно (и рисковано). Нещо, което ние 
често използваме вместо да пресмятаме очаквани дялове, е грубата преценка в чипове на 
придвижването с едно място по-нагоре и използването на тази оценка в пресмятания на екуити 
на нашите чипове. Например, да предположим, че сме на балона в един $100 + 9 турнир с 500 
играчи, където в играта са 500 000 чипове. За 50-то място се плаща $120. Нашето очакване от 
пропускане на тази ситуация и влизане в парите е приблизително 1 200 чипа.  

Забележка: авторите са пресметнали очакването в 1200 чипа по следния начин. В 
турнира има 500 играчи и 500 000 чипа, съответно, всяка 1000 чипа струва $100 (при 
бай-ин от $100) и по този начин $120 „струват“ 1 200 чипа. 

Когато ние пушнем, трябва да имаме предвид загуба в нашето очакване, ако бъдем колнати и 
елиминирани, която ще е 1 200 чипа ($120-те, които пропускаме, пушвайки вместо да фолднем). 
Това често не е толкова голямо количество, тъй като първо трябва да бъдем колнати и след това 
да загубим (може би, първото ще се случва в 25% от случаите, а второто – в 65%, или общо само 
16%, или 200 чипа). Обаче, ако са платени само 10 места, например, 10-тото е $1200, докато 11-
то е нула, тогава „наказанието“ би било съществено по-високо и ще е по-подходящо да се играе 
по-тайт. 

Shoutouts и сателити на една маса 
Ние групираме тези два типа турнири заедно, защото те са подобни по структура; една маса от 
играчи играе докато единият играч събере всичките чипове. Победителят на масата или печели 
всичките бай-ини, или напредва към следващия рунд, където вече има награден фонд. Във 
всеки случай, ключовият стратегически смисъл на тези турнири на една маса е, че тук няма 
влизане в пари, така стратегии за „пазене“ на чипове могат да бъдат приложени, за да се „хване“ 
възможността за прилагане на умения. 

Понякога в турнири от такъв тип, вторият получава някакъв приз, който често е малка част от 
наградата за първо място. В резултат, тази награда има съвсем малко влияние върху стратегията. 
Обикновено, повечето усилия трябва да бъдат насочени към спечелването на първото място. 

Има една особеност в такъв тип турнири – умелите играчи получават възможността да играят на 
къса маса много по-често. Това обикновено е за предпочитане, тъй като повечето опоненти 
нямат опита в игра на къса маса. Също така, хедс-ъп е подобна ситуация (къса маса) и 
възможностите за използване на стратегии пуш-или-фолд изникват много по-често. В сателити 
на една маса, сделките често се предлагат, когато настъпи ситуация хедс-ъп или при останали 
трима играчи. По правило, най-важното тук е, че процентът чипове, които държи един играч е 
приблизително равен на процента от наградния фонд, който му се полага, при условие, че 
уменията на всички играчи са еднакви. 

Двубои (хедс-ъп турнири) 
В последно време набира популярност форматът, в който турнирът се състои от поредица хедс-
ъпи. Би трябвало да е очевидно, че „запазването“ на чиповете има малка стойност тук; целта е 
да спечелиш всеки двубой. 

При игра на двубои може да е от полза една концепция, а именно, знанието, че да играеш ръка 
в един хедс-ъп, където единият играч има по-голям стак от другия, е еквивалентно на игра в 
хедс-ъп, където и двамата играчи има стакове, равни на по-малкия от двата стака. В резултат, 
играчът с по-големия стак трябва да игнорира надмощието си по чипове и да смята, че неговият 
стак е равен на този на опонента (с изключение на случаите, когато той играе значително по-
добре). 

Друго нещо, което си заслужава да бъде споменато (нещо, което Дейвид Склански отбелязва в 
книгата си за турнирна игра), е, че в един No-Limit хедс-ъп с дори сравнително високи блиндове, 
нито един от играчите не може да има съществено предимство. Фактически, голямото 



предимство може да бъде елиминирано от по-слабия играч, ако той реши да влезе ол-ин. Limit 
хедс-ъп турнири често облагодетелстват по-голямото предимство. 

Sit-And-Go турнири на една маса 
Другият популярен он-лайн формат, който сега все по-често може да се види и в казината, е Sit-
And-Go турнир на една маса. Обикновено, това са No-Limit  турнири (въпреки че и другите 
формати са налични, но те са по-малко популярни), където има една маса и призовата структура 
е нещо, като 50% за първо място, 30% - за второ и 20% - за трето. 

Sit-And-Go форматът има ред положителни качества за играча с умения. Първо, турнирите 
вървят бързо (често пъти лимитите се качват на всеки десет ръце или десет минути). 
Обикновено, бързото нарастване на блиндовете е по-неблагоприятно за умелият играч, но в 
този случай, мнозина играчи елиминират този ефект, играейки едновременно множество 
такива турнири. Второ, тези турнири имат доста ниска вариация в сравнение с повечето други 
видове турнири, тъй като 30% от полето бива платено. Половин банкрол за един играч-експерт 
дори при по-висок бай-ин може да бъде само 6 – 7 бай-ина. Трето, повечето етапи от турнира 
могат да бъдат играни относително рутинно със съвсем малка предварителна подготовка. 
Например, когато тези турнири преминават в хедс-ъп, блиндовете почти винаги са достатъчно 
големи, за да се играе по стратегията пуш-фолд. 

Освен това, тук има много възможности за прилагане на умения заради деформация, причинена 
от структурата на плащания. Когато в турнира остават 4-ма играчи, разликата за един малък стак 
между отпадане на четвърто място и влизането в парите е доста голяма. В резултат, игра на 
балона в един Sit-And-Go турнир е доста интересна, когато високите нива на блиндовете оказват 
натиск върху малките стакове, докато големите стакове „крадат“ от тях. Могат да се развият 
няколко различни интересни динамики, и те изискват различни корекции. Ще разгледаме 
останалите 4-ма играчи с техните стакове и ще коментираме възникналите ситуации. 

Има един голям стак: (5500/1500/1500/1500, блиндове 150-300) 

В тази ситуация, големият стак има много голямо предимство, докато тези с по-малките стакове 
са на ръба на оцеляване при останали четирима играчи. Например, ако големия стак просто ще 
пушва всяка ръка, другите играчи ще имат труден проблем за решаване, тъй като те се нуждаят 
от доста силна ръка, за да оправдаят кола на ол-ин. Например, ако големия стак пушва и 
големият блинд остава в потенциална защита, можем приблизително да пресметнем очаквания 
дял на големия блинд: 

При кол и загуба: 0 

При кол и победа: (30%)*5 + (40%)*3 + (25%)*2 + (5%)*0 = 3,2 бай-ина 

При фолд: (10%)*5 + (30%)*3 + (30%)*2 + (30%)*0 = 2 бай-ина 

И така, той се нуждае от 2/3,2 или 62,5% екуити срещу която и да е ръка. Ръцете, които отговарят 
на това условие, са 66+, А9s+, AT+, KJs+, или около 7% от ръцете. Предимството, получено по този 
начин за големия стак, е толкова голямо, че той може да обмисли интуитивна игра, фолдвайки 
малкия блинд към много малък стак на големия блинд, за да удължи тази ситуация. 

Има четири еднакви стака: (2500/2500/2500/2500, блиндове 200-400) 

Ситуация, възникваща тук, е свързана с идеята, че за играчите е доста опасно да колват ол-ина, 
когато загубата означава да отпаднат четвърти. Фактически, всичките корекции, които трябва да 
се правят на балона, са обвързани с тази идея. 

Да предположим, че UTG пушва на сляпо тук. 

Тогава всеки от останалите трима играчи има подобно решение, както в предния случай: да 
колне ол-ина или да фолдне. 



При кол и загуба: 0 

При кол и победа: (50%)*5 + (30%)*3 + (20%)*2 = 3,8 бай-ина 

При фолд: (25%)*5 + (25%)*3 + (25%)*2 + (25%)*0 = 2,5 бай-ина 

Тук необходимият очакван дял е дори по-висок – 65,8%, което огранича диапазона за кол до 
{77+, AJs+}. Това са само 5% от ръцете. Забележете, че дори АКо е фолд. 

Можем да видим, че ако тримата останали играчи ще колват само в 5% от времето (изключвайки 
случайни овърколове), тогава първият играч ще има профит в 600 чипа от блиндовете, ако не 
бъде колнат, дори ако има средно 25% очакван дял, бивайки колнат. 

Така, в този тип ситуации виждаме игра, подобна на „стиска ли ти“. Първият играч обявява, че 
няма да свие и ще продължи да кара, и всеки друг може само рискува „сблъсъка“ и да отпадне 
от турнира или да го разкара със силна ръка. 

Доминация: (6000/2500/750/750, блиндове 200-400) 

Имаме трети тип ситуация, където е налице един много голям стак, един по-малък, който все 
пак е значително по-голям от другите два. В тази ситуация, големият стак може периодично да 
пушва към стака от 2500, а стакът от 2500 е ограничен в способността си за кол. Стакът от 2500 
отчаяно иска да бъстне единия от по-малките стакове, за да може спокойно да играе срещу 
големия стак. В резултат, големият стак може да играе пасивно срещу много малки стакове, за 
да се справи с тази ситуация, където той може да краде безнаказано. 

Това са няколко ситуации, които могат да се случат близо до балона в един Sit-And-Go турнир, 
но ключвата концепция тук е, че голямата стъпка на третото място (от нула до два бай-ина) е 
невероятно важна в стратегията на Sit-And-Go турнир. 

Суперсателити 
Суперсателитите са друга много популярна структура, в частност като карт-бланш за играчи с 
ограничен банкрол, които искат да играят в турнири в по-висок бай-ин. Характеристиката, която 
отличава един суперсателит, е разделянето на наградния фонд на определен брой еднакви 
награди (понякога и с малко кеш). Тези награди често са сведени до входове в по-големи 
турнири. Тук всичките N финалисти получават тази награда. 

Тази структура създава екстремни разминавания в стратегията за игра, по-специално, на 
подстъпа към „парите“. Например, в един суперсателит, където има 11 платени места, всякакво 
количество чипове над определения лимит, да речем ¼ от всичките чипове, намиращи се в 
играта, виртуално няма стойност. Често пъти е коректно за един играч, който е акумулирал голям 
стак, просто да фолдва всички ръце, излизайки в сит-аут. 

Имаме история, свързана с нас, която се отнася до основното събитие в Световните серии по 
покер. „Героят“ на историята беше единият от двамата играчи с големи стакове, останали в 
суперсателита. Бяха останали десет играчи, от които осем печелеха място в големия турнир. 
Двата големи стака имаха приблизително 75% от общия брой чипове и стаковете им бяха 
приблизително еднакви. В един прекрасен момент единият от големите стакове пушва ол-ин за 
около 50 блинда префлоп. Другият голям стак погледна ръката си и видя АА. 

В този момент ще прекъснем историята с въпроса: „Защо вторият голям стак погледна картите 
си?“ Историята разказва, че вторият голям стак колна и беше срещу JJ и загуби. Това е голяма 
доза липса на късмет, но дори с много голямо предимство, както е с АА тук, колът все пак не е 
коректен. 

Причината за това е, че ръката АА не залага чипове – той залага мястото си в турнира. Фактът е, 
че неговият шанс за спечелване на място беше просто фолд на почти всяка ръка (почти 100%). 
Конфронтирайки се с другия голям стак, той би могъл само да подобри този процент до 100%, 



но той е рискувал да бъде бъстнат от турнира. Дори и да има 81% вероятност да спечели пота, 
предимството от победата беше екстремно малко спрямо стойността на загубата. 

Подобни изкривени ситуации започват да се срещат на по-късните етапи от турнира; 
съотношението между чиповете и турнирното очакване става нелинейно и принципът, че 
допълнителните чипове са с по-малка стойност, се засилва, в частност, защото единият стак се 
приближава към определени нива. В типичните структури на турнира, обикновено, предимство 
получава първият, който пушва за ол-ин. В суперсателитите този ефект е значителен и често 
играч със среден или голям стак просто фолдва към играча, заложил за ол-ин, дори с разумно 
силни ръце, защото цената на загубата на шоудауна е толкова висока, а наградата за победа е 
незначителна поради липса на стойност в допълнителни чипове. 

Турнири на много маси 
Турнири на много маси са често срещан вид турнири с голям вход, също така те са най-
популярни и при по-нисък бай-ин. Играчите започват игра на голям брой маси, местата се 
освобождават (от отпадналите играчи), други маси се разпадат и играчите от разпаднали се маси 
запълват празните места. 

Турнири на много маси издигат игра на пълна маса на по-високо ниво, отколкото другите видове 
турнири. Обаче, игра на къса маса все още е екстремално важна тук, защото ситуациите, където 
се играе с по-малко играчи, имат прекомерно влияние върху общия уинрейт, тъй като те се 
случват когато остават две маси, за да се стигне до финална такава. 

Играта в турнири на много маси в повечето случаи е подобна на кеш-игра: структурата на 
плащанията в турнири на много маси е с плавно нарастване и без големи разлики в парите от 
место на место, за да се изискват някакви нагаждания в турнира. Близо до парите или в парите 
понякога се налагат някакви корекции, но като цяло те са много по-малки, отколкото в другите 
видове турнири, дискутирани тук. Фундаменталната идея е, че играта е все още покер, и, че при 
всички, освен най-граничните ситуации, нарастването на очакването по чипове е директно 
свързано с нарастването на паричното очакване в турнира. 

Не може да се каже, обаче, че фиксирана стратегия в една кеш-игра, която е подходяща за 
ситуации, където стаковете са дълбоки, ще бъде ефективна, когато средният стак е десет 
блинда. Нито пък е коректно от гледната точка на експлойт да се играе според типична стратегия 
за кеш-игри, ако опонентите в турнира играят много по-различно от тези в една кеш-игра. Това, 
което е константа, е идеята, че агресивното акумулиране на чипове не трябва да отстъпва пред 
пасивно оцеляване просто защото чиповете са невъзстановими. В играта има и няколко 
специфични нагаждания, които са свързани със структурата на турнира, и именно тях ще 
дискутираме сега. 

Турнири с ри-бай 
Турнири с ри-бай и ад-он предлагат възможността за увеличаване на наградния фонд извън 
първоначално заявения, позволявайки на играчите да закупят повече чипове (обект на 
определени ограничения) за определен период от време. Често пъти, турнири с ри-бай са 
структурирани както следва: 

Има един определен бай-ин с размер $Х с допълнителна такса за вход (като например, $100 + 
9), срещу който играчите получават някакъв фиксиран брой чипове N. Играчите могат да 
„дозакупят“ чипове, когато стаковете им са по-малки или равни на N. Така, в началото на 
турнира те могат да купят N чипове за $Х. Те могат да продължат да го правят през първите три 
нива в турнира. След третото ниво, ри-бай периода свършва и играчите могат да вземат 
последния такъв, както и един „ад-он“, за който няма ограничения, освен тези, че всеки играч 
може да вземе само един такъв. Често пъти ад-он чиповете се предлагат с отстъпка спрямо 
първоначалния бай-ин. Например, ако всеки играч започва с 1000 чипа, ад-онът може да бъде 
1500 за $100. 



Това естествено води до въпроса, дали да направиш ри-бай. Можем да разгледаме няколко 
ситуации и да решим, дали един ри-бай е необходим или не. При всички тези случаи ще 
игнорираме риска и проблеми с вариация и ще приемем, че играчите са с адекватен банкрол за 
играните от тях турнири и целта им е да максимизират очакването от техните входове. В 
същност, тогава решението за влизане в турнира е рационално. 

Случай 1: Началото на ри-бай периода. Играчът А губи първоначалните си чипове в първата 
ръка. Трябва ли да направи ри-бай? 

С голяма доза сигурност, да. Играчът А може просто да разглежда това като една възможност 
да закупи вход в един изцяло различен ри-бай турнир, освен че този втори турнир няма да има 
входна такса. Тъй като той вече доброволно е платил входната такса за този турнир, защото 
вярва, че предимството му е достатъчно голямо, за да преодолее загубата, той трябва 
определено да направи плащането за „втория“ турнир. Следователно, той трябва да направи 
ри-бай. 

Случай 2: 

Краят на ри-бай периода – играчът А увеличил броя на чиповете си от 1000 на 6000. Остават 300 
играчи и играчът А мисли, че шансът му за удвояване е 54%. Общият награден фонд по всяка 
вероятност ще бъде около $90 000 (200 играчи ще направят ад-он, увеличавайки общия брой 
чиповете в игра до един милион). Той може да направи ад-он за $100 и да получи 1500 чипа. 
Трябва ли да го направи? Колко голям трябва да бъде стакът му, за да отклони това решение? 

Очакваният дял на играча А може да бъде оценен чрез използване на Теорията Дабъл-ъп. Ако 
той има 6000 чипа, тогава броят на удвоявания, от които той се нуждае, за да има всичките 
чипове, е: 

N(6000) = log2 1,000,000/6,000 = 7.38  

N(7500) = log2 1,000,000/7,500 = 7.06 

E(6000) = 0.547.38 = (0.0105) (90,000) = $953  

E(7500) = 0.547.06 = (0.0129) (90,000) = $1,162 

Тъй като „валю“ по екуити на допълнителните чипове е по-голяма от $200, но те струват само 
$100, играчът А определено трябва да направи ад-он. 

За втората част от въпроса трябва да намерим такъв размер на стака х, че за играча А да е 
безразлично, дали да прави ри-бай или не. Ние знаем, че: 

N(без add-on) = log2 1,000,000/x  

N(с add-on) = log2 l,000,000/(x+ 1500) 

Освен това, знаем, че: 

E(x) = E(x+ 1500) -$100  

E(x) = (90,000) (0.54N(без add-on)) 

E(x+ 1500) = (90,000)(0.54N(с add-on)) 

Решавайки тези две уравнения едновременно, може да намерим, че стойността на ад-она е по-
голяма от $100 всеки път, когато размерът на стака е половината от чиповете в играта. Това 
показва, че при това ниво на умения, закупуването на чипове с отстъпка е почти винаги е 
коректно действие. 

Дори при С от 0,51 ще е коректно да се вземе ад-он с отстъпка при всички размери на стака. 
Обаче, при С от 0,51 точката на безразличие за закупуване на 1500 допълнителни чипа по 
номинална стойност (за $150) е близо 8 325 чипа. 



Това, което можем да обобщим тук, е, че, предполагайки, че сте достатъчно печеливш играч, за 
да влезете в турнира и да играете за първо място, взимането на ад-он там, където чиповете са 
като награда, е винаги коректно. Рибайването по номинал, обаче, трябва да бъде правено 
предпазливо. Теорията Дабъл-ъп може да бъде пътеводител за умело оценяване на стойността 
на чиповете тук. 

Игра с къси стакове 
Една от отличаващи се характеристики на един турнир, като цяло, се състои в това, че някои 
играчи в полето се стремят да се закрепят в турнира, докато не бъдат принудени да отпаднат 
поради самата структура на турнира. За това структурите на турнири почти винаги включват 
нарастващи нива на блиндове. В резултат на това, чип-стаковете обикновено намаляват с всяко 
ниво (спрямо блиндовете), което рядко може да се намери в една кеш-игра. Например, не е 
необичайно за късните етапи на No-Limit Holdem турнира да има среден стак от само десет до 
петнадесет блинда. Обаче, No-Limit Holdem кеш-игри се игрят рядко в ситуации, където 
средният стак на масата е толкова малък. Под „скъсени“ стакове ние нямаме предвид 
изключително малки стакове спрямо другите играчи; имаме предвид ситуации, където 
стаковете са скъсени спрямо блиндовете, защото те нарастват до момента, в който всичките 
стакове са къси. 

Трябва да споменем два основни типа нагаждания (аджъстментс). Първото се отнася до No-Limit 
игра. При по-малко отношение стак/блинд, идва момент, когато вместо малък рейз ние просто 
влизаме ол-ин. Тази граница, общо взето, се среща при такъв размер на стак, че правенето на 
по-малък рейз ни ангажира към пота, така или иначе, защото ние ще получим най-малко 2 към 
1 при кол на ол-ин рирейз. Основното правило тук е, че, ако нашият стак е шест пъти 
колкото пота преди флопа (включително антета и блиндове) или повече, тогава трябва 
да предпочетем рейз с малко, докато при по-ниски нива просто трябва да влезем ол-ин. 
Това е близко до препоръката, която дадохме в раздела за пуш-или-фолд, когато приблизително 
10 блинда (6 х 1,5 = 9) бяха границата за игра по стратегия пуш-или-фолд. 

Второ, изборът на ръцете при игра с къси стакове се коригира от игра с голям стак. Ръцете, които 
имат високо шоудаун екуити са за предпочитане пред ръцете, които имат висок потенциал, а 
ръцете, които съдържат „блокъри“ често са ценни, защото тогава е по-вероятно опонентите ви 
да нямат достатъчно силни ръце за кол. Видяхме първият от тези ефекти, когато обсъждахме 
стратегията пуш-или-фолд, където ръце, като Т9s бяха за пуш при много високи нива на 
блиндове. Това е така, защото когато бъдат колнати, тези типове ръце имат високо екуити 
спрямо диапазона за кол. Вторият от ефектите прави много по-стойностен рейз с ръце като Ах, 
защото, наличието на едно асо премахва едно такова от потенциалната ръка на опонента. В No-
Limit този втори ефект е много силен при рейз от късна позиция, защото след вас остават 
малцина, които могат да колнат. 

Игра с антета 
При игра Stud, както и в средните и късните етапи на множество No-Limit Holdem турнири, 
присъстват антетата. Антетата драматично влияят върху игра с къси стакове, защото те създават 
допълнителен овърлей за играчи с много къси стакове. Помислете за ситуация в Stud, където 
един играч е останал само с три или четири антета. Когато този играч се ангажира към неговите 
чипове, той често ще играе срещу един или двама опоненти, но шансовете му ще са 8 към 1 за 
неговото анте, в допълнение към паричното действие върху останалите му чипове. Колкото е 
по-висок малкия стак, толкова по-малко е очертан този „овърлей“. За разлика от това, например, 
Limit Holdem, където един къс стак със само два блинда ще играе срещу големия блинд само 
тогава, когато реши „да се комитне“ (да се ангажира), с единствено отклонение при покриването 
на малкия блинд, за да му попречи да открадне блиндовете. Това означава, че в Stud турнири, 
играчите трябва да са по-склонни да хвърлят ужасни ръце при много малки стакове, защото тъй 
като стаковете им се смаляват, потенциалният им „овърлей“ нараства. 



Това също така позволява корекции в игра в смесени турнири; в частност, ще бъде коректно да 
се хвърлят маргинални ръце във флоп-игри с малък стак, ако се задава кръга със Stud, за да се 
получи този овърлей. 

В No-Limit Holdem, разбира се, антетата създават ситуация, когато в пота има повече пари без 
повишаването на размера на блиндовете. Това прави първоначалния рейз по-привлекателен, 
тъй като взиматето на блиндовете с един малък рейз често пъти води до незабавен профит. От 
гледната точка на експлоатация, често се срещат случаи, когато играчите играят толкова тайт в 
определени анте-ситуации, особено, когато антетата са големи, че рейз с всяка ръка става 
печеливш. Например, да предположим, че блиндовете са 200 – 400 с анте 50 на маса с девет 
играчи и чрез рейз до 1000 вие очаквате да вземете блиндовете в 50% от случаите. Тогава вие 
можете просто да рейзвате с всеки две карти, тъй като незабавно печелите 1050, ако всички 
фолднат. Освен това, когато играят с вас, по случайност ще имате силна ръка. Тези ситуации се 
случват често, от гледната точка на експлоатация определено си заслужава да обърнете 
внимание на тези, които фолдват твърде често срещу рейз, когато в играта са намесени антета. 

Бекинг-споразумения в турнири 
В Част 4 предложихме дискусия относно стойността на бекинг-споразумения между бекъра и 
играча. В този раздел обсъдихме споразумения само в кеш-игрите. Обаче, турнирните бекинг-
споразумения са много по-популярни и по-често срещани, така че няма да пропуснем да 
обсъдим и тях. 

Най-често срещаната структура (от нашия опит) на турнирно бекинг-споразумение е някакъв вид 
отворена договореност при следни условия: 

 Бекърът предлага някакъв определен банкрол 

 Играчът играе турнири съобразно споразумението 

 Има някакво разделение на печалбите (често се разпределя в определено съотношение) 

 Повечето споразумения позволяват играчът да излезе от него след сравнително голяма 
печалба. 

Едно нещо трябва да се обмисли в подобен тип споразумения: тъй като банкролът е статичен, 
едно споразумение с горните условия ще има риск от „банкрут“ – това е, така фиксираният 
банкрол ще бъде загубен – 100%. Така е, защото предишният профит ще трябва да бъде 
разпределен към бекъра и играча. Това не означава непременно, че подобно споразумение е 
глупаво хвърляне на пари; единствено, когато бекърът няма желание на увеличи размера на 
банкрола, в някакъв момент, играчът ще загуби целият банкрол. 

Можем да се опитаме да оценим едно споразумение, обаче, използвайки идеята за ефективен 
размер на турнира. Да предположим, че имаме един хипотетичен играч А с уинрейт от около 1 
бай-ин на турнир и този играч се кани да сключи бекинг-споразумение с бекър В, според което 
ще играе 70 турнира. На края В ще покрие загубите, а печалбата ще бъде разделена между тях 
поравно. Турнирите са с размер около 400 играчи. 

Можем да апроксимираме резултатите от тези турнири, разглеждайки ги като турнири от по-
малък размер, където победителят взима всичко. Ще използваме множителя на турнирната 
вариация k от предишния раздел (уравнение 27.4), който за турнири от 400 играчи с някаква 
типична структура на плащания е около 72. Можем да използваме биноминалното 
разпределение, за да определим шанса на нашия играч да спечели такъв турнир. Тъй като 
неговото предимство е около 1 бай-ин, шансът му за победа в турнира в приблизително 1 към 
36. 

Шансовете му за победа във виртуален турнир N пъти от 70 са: 

N % chance 

0 13.92% 



l 27.84% 

2 27.44% 

3 17.77% 

4 8.50% 

5 3.21% 

6 0.99% 

7 0.26% 

8 0.06% 

9 0.01% 

10 0.00% 

Това не са шансовете му да спечели реалния турнир, те са, разбира се, далеч по-малки. Обаче, 
резултатите му от игра в реалния турнир могат да бъдат грубо апроксимирани чрез резултатите 
му от игра във виртуалния турнир (с много по-малък размер). 

Можем да конвертираме горната таблица във форма, която по-точно отразява бекинг-
споразумението, като добавим няколко колони, свързани с него. 

N p (N) Резултат Дялът на бекъра Очакване 

0 13.92% - 70 (70.00) (9.74) 

1 27.84%   2 1.00 0.28 

2 27.44%  74 37.00 10.15 

3 17.77% 146 73.00 12.97 

4 8.50% 218 109.00 9.27 

5 3.21% 290 145.00 4.65 

6 0.99% 362 181.00 1.80 

7 0.26% 434 217.00 0.56 

8 0.06% 506 253.00 0.15 

9 0.01% 578 289.00 0.03 

10 0.00% 650 325.00 0.01 

Total    30.13 

Бекърът и играчът ще спечелят 70 бай-ина общо (защото уинрейтът на играча е 1 бай-ин на 
турнир). Дялът на бекъра е само 30.13 вместо 35 заради бекинг-споразумението. Така бекърът 
губи 4,9 бай-ина към играча поради природата на това споразумение. Това е значително по-
добър случай за бекъра, отколкото обичайното споразумение, защото приключването на 
сметките се случва в края на седемсетте турнира. Можем да подложим тези съглашения на 
компютърна симулация. 

Направихме симулация на 10 000 серии от 70 турнира с играч, който финишира в парите при 
удвоен рейт и приключва сметките в края на 70-те турнира. Средната възвръщаемост на бекъра 
тук е около 32 бай-ина. Разликата между тези две числа вероятно е систематично отклонение. 
Този метод (с използване множител на вариация) леко подценява възвръщаемостта на бекъра. 
След това пуснахме същата симулация, обаче при условие, че на играча е позволено да прекрати 
споразумението, след като излезе на плюс. Средната възвръщаемост на бекъра в този случай 
беше около 27 бай-ина. Така „разчистването на сметки, когато си напред“ струва около 5 бай-
ина (от 70-те) към играча. 

„Честност“ на бекинг-споразумения е относително понятие. Реално, бекинг споразуменията 
имат място на пазара и правилата на пазара диктуват, как се „оценява“ поддръжката (бекинг) 
на един играч. Бекърите трябва да бъдат нащрек; обаче, колкото е по-къса продължителността 
на бекинг-споразумението и колкото по-често играчът може да поиска да приключи, толкова по-
малка ще бъде изгодата на бекъра. 



Трябва да се запомни 

 Анализирайки турнири от гледната точка на теория на игрите, трябва да приемем, че 
играта не точно игра на двама играчи. Когато двама играчи влизат в конфронрация, 
всички други играчи печелят. Следователно, турнирна игра е силно повлияна от 
концепцията за игра „стиска ли ти?“ – често пъти е далеч по-добре да си първият, който 
е в пота за всичките си чипове, отколкото да си втори. 

 Предлагат се множество турнирни структури, които стават все по-популярни. Всяка от 
тези структури подразбира различни специфични нагаждания в игра с цел 
максимизиране на очакването. 

 Турнирни бекинг-споразумения могат да бъдат оценени със същите инструменти, които 
използвахме при оценяването на такива в кеш-игрите. Сериозните отклонения в 
резултатите от турнира често правят тези споразумения много благоприятни за играча, 
в частност, ако сметките се оправят в момент, когато играчът е на плюс. 

 Една специфична препоръка за No-Limit турнири: ако вашият стак е 6 пъти колкото пота 
префлоп (включително с антета и блиндове) или е по-голям, тогава би трябвало да 
предпочетете да рейзвате с малко, докато, ако сте под тази граница, за предпочитане е 
пуш за ол-ин. 

 


