P KER
-ezzünk
A hivatásos pókerjátékos és szerző, Lee Nelson
megtanítja, hogyan kell játszani a pókerversenyeken.

PÓKEREZZÜNK
A KÖNYVRŐL
A no limit Texas holdem egy remek játék, és manapság úgy tűnik, hogy mindenhol ezzel
találkozunk. Ha nem tudod, hogy miről van szó, és mégis megpróbálsz játszani, kellemetlen
élményben lehet részed. Számos kitűnő pókeres könyv van a piacon, de ezek nagy része
olyan embereknek íródott, akik már tudnak egy keveset a játékról, vagy annyira alapvető
ismereteket osztanak meg, hogy jobban járunk, ha el sem olvassuk őket.
Ha szeretnénk jobban játszani, két dolgot kell szem előtt tartanunk. Először is folyamatosan
képeznünk kell magunkat és elemeznünk kell a játékunkat. Olvassunk el minden fellelhető
írást, és vitassunk meg leosztásokat nálunk jobb játékosokkal! Minél többet tanulunk, annál
inkább tudatára ébredünk annak, hogy mennyi mindent nem tudunk még. A második alapvető
dolog, hogy menjünk végig a fontosabb leosztásokon az asztaltól távol, gondoljuk át, hogy
legközelebb milyen döntést hoznánk hasonló helyzetben, és tanuljunk a hibáinkból, így a
jövőben javul majd a játékunk! Jómagam is elkövetek hibákat minden egyes versenyen,
amelyen elindulok, még azokon is, amelyeket megnyerek. Okulva ezeknek a hibáknak az
elemzéséből ritkán követem el kétszer ugyanazt a hibát.
Legfőképpen pedig, élvezzük a játékot! Most pedig pókerezzünk!

Lee 'Final Table' Nelson
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A szerzőről
Mint sok más pókerjátékos, Lee „Final Table” Nelson is félelmetes becenévvel rendelkezik.
Másokkal ellentétben viszont ő jól megérdemelten kapta a „döntő asztal” nevet. Lee több mint
50 alkalommal jutott el a döntő asztalig a nagyobb pókerversenyeken, és megnyerte többek
között a 2006-os Aussie Millions versenyt, ahol nyereménye $1,43 millió volt. A no limit
holdem versenyekről írt könyvei - Kill Phil és Kill Everyone – jelentősen hozzájárult a mezőny
játékszínvonalának emelkedéséhez, ugyanis hozzásegítette az átlagos játékosokat a profik
stratégiájának megértéséhez.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás vagyok a PokerStars.com-nak a lehetőségért, hogy megírhattam ezt az e-bookot.
Köszönöm Sarne Lightmannek, hogy megálmodta ezt a projektet és segített megvalósítani.
Mint minden általam írt könyvben, ebben is szeretnék köszönetet mondani feleségemnek,
Pennek, aki nemcsak, hogy legépelte a kéziratot, de közben még el is viselt engem.
Köszönöm Tysen Streibnek, aki szerzőtársam volt a Kill Everyone című könyvnél, hogy ilyen
sokat segített a táblázatoknál és az itt használt matematikai modelleknél.
Köszönet Dennis Watermannak, aki felkutatta a holdem történetét, átnézte a kéziratot, és tett
néhány remek javaslatot.
Köszönöm olvasóimnak, a mindig segítőkész Matt Davidow-nak és Peter Wongnak.
Külön köszönet a világon minden megszállott pókerjátékosnak, akik nélkül ez a játék nem
jelentene akkora kihívást, és nem lenne olyan jó móka játszani.
Mindannyiótoknak örök hála.
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1. FEJEZET

A PÓKER TÖRTÉNETE
A játék eredetét kutatva nyilvánvaló, hogy az nem lehet idősebb, mint a hozzá használt
kártyák. Kártyapaklikat már a XIII. században használtak Kínában, majd úgy 700 évvel ezelőtt
az 52 lapos változat megérkezett Európába is, az első állomás pedig nem volt más, mint
Velence, Olaszország. Akkoriban három másik birodalom – az indiai, a perzsa és az
egyiptomi – is hatással volt a pakli alakulására. A kártyák értéke már a kezdetekkor is
ugyanakkora volt, mint a modern játékban. Az egyenként 13 lapot tartalmazó négy szín
eredetileg a kard, a bot, a serleg és az érme volt, amelyek közül az alkirály-helyettes, az
alkirály és a király voltak a legmagasabbak. Az máig rejtély, hogyan vált az ászból a királynál
magasabb lap, hiszen a királynál nem volt magasabb hatalom, csak az Isten. Elég az hozzá,
hogy egyszer csak az ász lett a legmagasabb lap, de emellett megőrizte azt a tulajdonságát
is, hogy a legkisebb sorhoz is csatlakozzon, így a legtöbb kártyajátékban a legerősebb lapnak
számít.
A modernkori pókerjáték nevének származására három eredet tűnik valószínűnek: a német
Pochen játék, más néven Pochspiel, amely a XV. században vált népszerűvé; a francia
Poque, ami az ősi francia poquer, licitálni jelentésű igéből származik, és a játékban
kulcsszerepet játszott a blöff és a licitálás. Ez a francia játék valószínűleg német eredetre
tekinthet vissza. Végül az utolsó lehetőség a „poke” szó, amelyet az Egyesült Államok
megalakulása környékén az alvilágban a pénzkötegre használták. Végül is nem számít,
honnan származik a neve, a lényeg az, hogy remek névről van szó, ami kitűnően passzol a
játékhoz magához.
És hogy honnan jött a mostani őrület, a no limit Texas holdem? Nos, ezt nagyrészt csak
találgatni lehet, mivel igen kevés tény áll rendelkezésünkre. A LIFE magazin 1968. augusztus
16-i számában A.D. Livingston (aki ismert profi pókerjátékos és szakíró volt) bemutatta a
játékot, írt a játék menetéről, arról, mennyire közismert és milyen hamar divatőrületté vált. Ez
a cikk még inkább felkeltette az emberek érdeklődését a póker iránt, és akkoriban becslések
szerint mintegy 40 millióan kezdtek pókerezni.
Livingston szerint a korai években gyakran hívták a játékot úgy, hogy „Hold Me Darling,”
„Tennessee Hold Me” vagy „Texas Hold’em”. Akárhogy is küzdött a többi jelölt, mára már
világos, hogy melyik név nyerte meg a csatát – és úgy tűnik, hogy a háborút is.
Egyes források szerint először 1905-ben, a Texas államban levő Robstonban játszottak
holdemet, de erre nincs bizonyíték. Álljon itt az egyik kedvenc történetem a játék
kialakulásáról:
Egy forró déli éjszakán rendezett kártyaparti során éppen a stud volt a választott játék,
pontosabban a stud egy újonnan népszerű változata, amelyet hét lappal játszottak. A véget
nem érő játék során már jelentős összegek cseréltek gazdát, és ahogy teltek az órák, úgy
tűnt, hogy egy közismerten rossz játékos folyamatosan megkapja a lapot arccal lefelé, ami az
utolsó utcán hiányzott neki. Egyik leosztás jött a másik után, és mindig nyerő lett az utolsó
lappal. Ellenfelei sorra értéktelen lapokat kaptak, de Szerencsés úrnak egyre-másra lejött a
nyerő lap. A többiek tudták, hogy Szerencsés úr végül veszíteni fog, a kérdés csak az volt,
mikor?
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Végül Szerencsés úr egyik ellenfele nem bírta tovább. Felpattant, és így szólt:
- Ha olyan lapokat kapott volna, mint én, semmi esélye nem lett volna, az égvilágon semmi!
Soha az életben nem győzött volna ellenem. Az életben nem nyerne! Soha!
Szerencsés úr felnevetett:
- Maga bizonyára viccel! Ugye, nem gondolja komolyan? Játsszunk úgy, ahogy maga mondja,
és majd meglátjuk! Játsszunk csak mi ketten, egy csukott lappal, és onnantól játsszunk
ugyanazokkal a lapokkal! Nekem csak egy zárt lap kell, hogy megverjem magát. Egyetlen egy!
Morgolódó úr rájött, hogy lassacskán elüldözi ezt a gyengén játszó szerencsefiát a közös
partiból, aminek a többiek bizonyára nem örülnének, és kis gondolkodás után kibökte:
- Egy laphoz nem kell nagy tudás, az már olyan, mint a mutatás. Mi lenne, ha két csukott lapot
kapnánk? És játszhatna más is, nem csak mi ketten. Minél többen vagyunk, annál jobb!
- Hm, – hangzott Szerencsés úr válasza – végül is játszhatnánk többen is, ha a többiek nem
bánják, hogy mást játszunk.
- Legyen a kezdéskor két zárt kártya, mint a 7 card studban, aztán a többi öt kártya legyen
közös úgy, hogy egyszerre csak egyet fordítunk fel az asztal közepére, és ezt mindenki
használhatja, aki még játékban van! – javasolta Morgolódó úr.
- Rendben! – értett egyet vele Szerencsés úr – Legyen két zárt lap és öt közös, amit mindenki
használhat, aki még partiban van, és legyen licitkör minden közös lap felfordítása előtt! Ez már
elég lesz ahhoz, hogy ne sopánkodjon folyton a balszerencséje miatt?
- Igen, elég. – válaszolta megbékélve Morgolódó úr, aki jobb elfoglaltságot is tudott a
panaszkodásnál egy gyenge játékos szerencsesorozatának közepette.
Így született meg a „hold them”, vagyis megtartós játék, ami később lerövidült „hold’em”-re, és
mivel Texasban vált a leginkább népszerűvé, lassacskán Texas holdem néven lett ismeretes. A
Doyle Brunson által vezetett texasi utazó szerencsejátékosok asztali alappal, no limit
változatban játszották a játékot, ami Benny Binion közreműködésével a Horseshoe Casinóban,
Las Vegasban rendezett póker-világbajnokság játéka lett. Valójában gyakran emlegetik a Texas
holdemet a „póker Cadillacje”-ként, arra utalva, hogy sokan ezt a játékot tartják a
legösszetettebbnek és a legnagyobb tudást igénylőnek mind közül.
Sokan úgy gondolták, hogy jobb és gyorsabb lenne a játék úgy, ha az első három közös lapot
egyszerre fordítanák fel, és nem lenne köztük licitkör, így született meg a flop gondolata. Ez a
változtatás a jobb játékosoknak kedvezett, ugyanis így már öt lapot láthattak, mielőtt
elkötelezték volna magukat a parti iránt.
Hamarosan felismerték azt is, hogy a különféle pozíciók más-más értékkel bírnak, és
bevezették az osztógombot, ami körbe haladt az asztalnál, ezzel jelezték az osztó helyzetét,
amikor azt hivatásos dealer helyettesítette, így mindenkinek megvolt a lehetősége arra, hogy
utolsóként cselekedjen.
Az idők során megváltoztak a játékban használt kifejezések is. Például már nem hívják a flopot
„turn”-nek, ahogy eredetileg Texasban tették, és manapság már akkor koppintunk az asztalra,
amikor passzolni szeretnénk, nem pedig akkor, amikor allin megyünk, de a játék alapjai
változatlanok maradtak.
Eredetileg a holdem egyik varázsa abban állt, hogy egyszerre akár 22 játékos is játszhatta, így
az otthoni partikban nem kellett a játékosok számát nyolcra korlátozni, mint a 7 card stud
esetében. Mindig volt még egy szabad hely az olyan kellemes játékosok számára, mint
Szerencsés úr, aki pénzzel teli zsebekkel jött játszani. Az ilyen különleges játékosoknak – akiket
mai szóhasználattal halaknak hívunk – nem kellett többé a partvonalon várakozniuk arra, hogy
valaki más kiszálljon a játékból. A lapok kiosztása és a játékosok egy asztalhoz való leültetése
miatt a játékosok száma praktikus okokból ritkán lépte túl a 12 résztvevőt, az asztalokat
jellemzően 12, 11, 10, 9, esetleg 8 vagy kevesebb főre alakították ki.
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A holdem az 1960-as években jelent meg Las Vegasban, és először kizárólag antéval
játszották. A belvárosi részen, a Golden Nuggetben a legnagyobb tét 10/20 fix limit holdem
volt $0,50 antéval. Hamarosan bevezettek egy $5-os vaktétet, ami ment körbe az asztalnál,
és az osztógombtól eggyel balra volt a helye. A gyorsabb játék iránti igény jegyében a
játékosok felcserélték az antékat egy másik $5-os vaktétre, ráadásul ezzel el tudták kerülni a
gyakori vitákat azzal kapcsolatban, hogy vajon ki nem rakta még be az antét egy leosztás
elején. Hamarosan 15/30 lett a megszokott játék, amelyen $5 és $10-os vakok voltak a gomb
előtt, az első emelés pedig 25-ig történhetett. Kisvártatva megemelték a nagyvakot 15-re, az
első emelést pedig 30-ra. Végül a kisvakot is $10-ra emelték, így kialakult a ma is szokásos
15/30 fix limit holdem struktúrája, ami már nem valószínű, hogy a közeljövőben megváltozna.
A fix limit holdem volt a legszélesebb körben játszott játék a maga megszabott licitálási
rendszerével egészen addig, amíg a póker a televízióban is népszerűvé nem vált 2002
környékén. A no limit holdem egy csapásra meghódította a közönséget nagy kasszáival és a
még nagyobb drámai eseményekkel. Egyre újabb játékosok látták a pókert a televízióban, így
ők is azt akarták játszani a kaszinókban. A jó játékosok természetesen követték a rosszakat,
így mára a NLHE messze a póker legnépszerűbb formája lett. A no limit holdemet asztali
alapon játszották, ami azt jelentette, hogy egy játékos bármikor feltehetett mindent, ami előtte
volt, de nem vehetett elő még több pénzt a zsebéből. Minden játékos csak akkora összeggel
lehetett benne egy kasszában, mint amennyi előtte volt az asztalon. Ha mindent feltett, azt
allinnek tekintették. Ha a többi játékos előtt volt még pénz, mellékpotot alakítottak ki,
amelyben csak azok a játékosok voltak érdekeltek, akiknek volt még zsetonjuk.
Ebben a könyvben a no limit holdemre koncentrálunk, így viszonylag kevés szó esik egyéb
variációkról, mint a fix limit vagy a pot limit holdem.
A struktúra az, ami egy pókerjáték dinamikáját meghatározza. Az NLHE versenyeken a vakok,
vagyis a kötelező tétek folyamatosan emelkednek a verseny menete során. A vakok
nagyságának a saját, valamint ellenfeleink zsetonkupacához viszonyított aránya jelentősen
befolyásolja a cselekedeteinket. A következőket kell a leginkább figyelembe venni: Mekkorák
a vakok? Mekkora az ante (ha van ilyen a versenyen)? Milyen hatással vannak ezek a
kötelező tétek a játékosok cselekedeteire? Ezeknek a tényezőknek a figyelembevétele idővel
nagyrészt automatikussá válik, ahogy hozzászokunk a versenyeken való játékhoz.

Az 1. fejezet összegzése
1. A póker eredete a XIII. századig nyúlik vissza.
2. A no limit holdem (NLHE) variáció a XX. század elején terjedt el, és mai
formája évtizedek alatt alakult ki.
3. Minden pókerjáték dinamikáját a struktúrája (a vakok és az ante mérete)
határozza meg.
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2. FEJEZET

BARÁTUNK, AZ INTERNET
Mindenhol elérhető! Csak egy pár kattintás, majd egy ingyenes letöltés, és már kapcsolódtunk
is, és megkezdhetjük a játékot az általunk választott téten – a teljesen ingyenes, játékpénzes
játéktól kezdve a legmagasabb alapig, ahol minden egyes kártyán dollár ezrek múlnak.
Találkozhatunk a világ különböző pontjain élő emberekkel, és életünkben először mindenféle
fenntartás és feszengés nélkül játszhatunk, bármilyen baklövést is követünk el. Nem találjuk a
megfelelő gombot? Nem tudjuk, mit tegyünk? Nem tudjuk, hogy megadjuk-e vagy dobjunk?
Nem számít. Senki nem fogja látni az arcunkat. Senki nem tudja, kik is vagyunk valójában.
Csak egy felhasználónév vagyunk a számukra, amit otthonunk vagy irodánk kényelmében,
egy kávézóban vagy épp a reptéren adtunk meg. A többiek csak a felhasználónevünket látják,
esetleg egy ikont, mielőtt megkezdődik az akció a képernyőjükön.
A nap bármely órájában játszhatunk, nem számít az öltözékünk, mint ahogy az sem, ha ital
vagy étel cseppen a billentyűzetre – senki nem fog panaszkodni érte.
Egy kezdő játékos számára az online póker fő előnye, hogy ingyenes lehetőséget nyújt a
tanulásra és a gyakorlásra. Miközben kemény kihívás lenne egy olyan kaszinót találni, ahol
ingyenesen pókerezhetünk, a PokerStarson megtalálható több mint 31 millió játékos jelentős
hányada kizárólag a játékpénzes játékokban vesz részt. Ez azt jelenti, hogy bármely játékot a
nap bármely órájában kipróbálhatunk, még akkor is, ha épp a razzt, a 5-card-draw-t vagy
egyéb, a lakhelyünkön kevéssé népszerű játékot szeretnénk elsajátítani.
Emellett ingyenesen megfigyelhetünk bármely, minket érdeklő asztalon zajló akciót, ezáltal az
első sorból nézhetjük és tanulmányozhatjuk a póker legnagyobb neveinek a legmagasabb
téteken folyó játékát.
Miután megismerkedtünk az online játék működésével, a világ bármely pontjáról játszhatunk,
és akár több asztalon, több különféle játékban is részt vehetünk egyszerre. Nincs szünet az
osztók cseréje vagy a keverés miatt, a leosztások csodálatos gyorsasággal követik egymást –
legalább kétszer annyi leosztást játszhatunk egységnyi idő alatt, mint egy valódi kaszinóban.
Online azt is megtehetjük, hogy csak percekig játszunk, majd nyerőként távozunk, senki nem
fogja még csak észre sem venni. Jövünk, megyünk, ahogy kedvünk tartja.
Van egyáltalán valami hátránya az internetnek? Ez a személyiségünktől függ. Egyes
játékosok hátránynak érzik, ha nem láthatják az ellenfelük arcát, azonban kezdő játékosként
fontosabb az abból származó előny, hogy az ellenfelek sem látják a mi arcunkat. Nem tudják
így leolvasni arckifejezésünket vagy testbeszédünket – felugrálhatunk és visszaülhetünk,
sikoltozhatunk, ordíthatunk, vagy akár könyöröghetünk, hogy dobjanak, amikor blöfföltünk, és
senki nem fogja megtudni. Nem láthatják, amint idegesen ügyetlenkedünk a zsetonnal, hisz
minden döntést a számítógép egerével kattintva hajtunk végre. Röviden, ez a legjobb mód,
hogy kezdőként belevágjunk a játékba.
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Az én tanácsom egyszerű – használjuk az internetet a tanulásra és a pókerezésre! Akár
teljesen kezdő valaki, akár csak több akcióra vágyik, azt javaslom, hogy regisztráljon a
www.PokerStars.hu oldalon, a világ legnagyobb pókeres oldalán, mely a legjobb szoftvert és
a legszélesebb játékválasztékot kínálja! Ez a könyv mintegy útikalauzként szolgál, mely
lassan végigvezet bennünket a PokerStars szintjein, a játékpénzes játékoktól indulva, a
mikrótéten keresztül, egészen a legmagasabb alapú készpénzes játékokig juthatunk, ha
elsajátítjuk az ehhez szükséges készségeket.
Az internetes etikett lényegesen eltér a valódi kaszinókban elvárt viselkedéstől.
Dühönghetünk, elvörösödhetünk, falhoz vághatjuk a kedvenc párnánkat, vagy hangosan
átkozódhatunk – senki nem fogja tudni. Azonban soha nem beszélhetjük meg a folyamatban
lévő leosztást. Ne mondjuk meg, mit dobtunk éppen, mire gondolunk, vagy épp mi lehet az
ellenfélnél! Soha ne adjunk tippeket másoknak a leosztás során arra vonatkozóan, hogy mit
tegyenek, és saját következő cselekedetünkről se adjunk ki se valós, se hamis információkat!
Még ha kettesben vagyunk is (csak mi és az ellenfél), akkor sem szerencsés a fent leírtakat
csinálnunk, mert problémát okozhat, ha viszont több résztvevős potról van szó (több mint egy
ellenfelünk van) ez egyértelműen helytelen viselkedés. Ellenfeleink panaszt tehetnek ránk a
pókeroldalnál, és amennyiben kifogásaikat jogosnak találják – hisz a neten leírt minden
szavunkat rögzítik – egy figyelmeztető emailt kaphatunk. A játékosokat, akik ismételten
megsértik a többi játékost védő szabályokat, megkérhetik arra, hogy hagyjanak fel
viselkedésükkel, sőt, akár még a csevegési jogukat is megvonhatják. A PokerStars minden
tőle telhetőt megtesz, hogy betartassa szabályait, és hogy megőrizze a játék tisztaságát és
becsületességét. Kifinomult biztonsági rendszerei vannak, melyek célja, hogy maximális
biztonságot nyújtson játékosainak.
Az online játék néhány további előnye a beállítások menü alatt található. Itt tudjuk kiválasztani
a pakli hátlapjának színét és mintázatát, az asztal, a háttér és a padló beállításait. Be- és
kikapcsolhatjuk a játékosok avatárjainak megjelenítését, valamint a hangeffekteket, illetve az
is, hogy melyik széken szeretnénk ülni. Jellemzően be lehet állítani a négyszínű pakli
használatát (melyben az egyes színeket eltérő színük is megkülönbözteti, megnehezítve
ezáltal, hogy elnézzünk egy flösst), egy csomó egyéb aprósággal egyetemben – például hogy
a lapjainkat egyszerre osszák-e le nekünk vagy külön.
A csetelésre vonatkozóan is vannak beállítási lehetőségek – választhatunk, hogy mindent
szeretnénk-e látni vagy csak az útmutatásokat. Lehet filozófiai vitánk, érdekességeket
tudhatunk meg Afrika vagy Korea kaszinóiról. Olvashatunk zsörtölődéseket és panaszokat
peches vereségekről. Végül is bizonyára tudnak okot mondani ellenfeleink arra, hogy miért
veszítettek, és ez az ok nem a véletlen vagy saját együgyűségük lesz. Ah! Tehát a „chat” alatt
lehetőségünk van a csetelés kikapcsolására, az összes beírás megjelenítésére vagy csak az
osztó összegzésének mutatására (ilyenkor jellemzően csak az egyes akciók kiírása jelenik
meg az ablakban). Az osztó zsetontartójára való kattintással a csetelési beállítások,
leosztástörténetek és néhány egyéb választási lehetőség érhető el. Ráadásul akár külön is
blokkolhatjuk egyes játékosok csevegését, amennyiben azt sértőnek találjuk. Ez a funkció úgy
érhető el, ha a jobb egérgombbal kattintunk az adott játékos nevére vagy avatárjára. Ha a
jobb gombbal kattintunk egy játékosra (magunkat is beleértve) egyéb opciók is feltűnnek.
Három további különösen csodálatos dolog is van, amit az online pókeroldalak legtöbbje
felkínál: 1) a lehetőség, hogy a „Stat” gombra kattintva a szoftver kiírja nekünk, mennyi
leosztásban vettünk részt, az egyes leosztásokban hányadik utcáig mentünk el, mennyi
mutatásunk volt, illetve mennyit nyertünk meg végül; 2) hozzáférés a „leosztástörténethez”,
melyben meg tudjuk nézni, hogyan folyt le az adott leosztás, ki mennyit licitált, és még azt is,
hogy kinél mi volt a mutatáskor, még akkor is, ha valójában nem fordította fel a lapját; 3) és
végül jegyzeteket készíthetünk minden ellenfelünkről, akivel csak találkozunk, mindaddig
amíg meg nem változtatja a felhasználónevét – leírhatjuk, hogy játszott egy etap során,
esetleg bizonyos körülmények között vagy egy bizonyos leosztásban.
Ez a könyv egy nyerő stratégiát nyújt a sit&góhoz (SNG), ami egyike az online póker
legnépszerűbb válfajainak. Természetesen a kapott tanácsok nem csak az SNG-kre igazak,
hanem ugyanúgy érvényesek más játékok esetében is. Az egyik első dolog, amit fel fogunk
fedezni a PokerStarson, az lesz, hogy a versenyek a hét minden napjának minden órájában
elérhetők, így nem kell sokat várnunk, ha játszani szeretnénk.

9

Javasolt, hogy minden szinten jegyezzük fel az eredményeinket. Ez még akkor is hasznos
lehet, ha a játékot 320 játékpénzes sit&gókkal kezdjük. Javasolt továbbá, hogy minden
kísérletünkről készítünk egy rövid feljegyzést, ami az egyes SNG-ket megkülönbözteti az
emlékezetünkben. Általában ez néhány kulcsleosztás lesz, ahol fontos döntéseket kellett
hoznunk, de időnként lehet ez akár egy játékos is, illetve az általa megtestesített pókeres
személyiség.
Mind a sit&gók, mind pedig a készpénzes játékok esetén lehetőségünk van játékról-játékra
követni az ellenfelünket, akivel játszani szeretnénk. Előfordulhat, hogy vannak játékosok,
akikkel szívesen játszunk, vagy akinél jobbak vagyunk. A megfelelő játék kiválasztása a nyerő
stratégia fontos részévé válhat.
Szintén érdemes megnézni a „Freeroll” opciót a „Verseny” fülön belül. A freerollok olyan
versenyek, melyeken nem kell nevezési díjat fizetni, ugyanakkor gyakran készpénzt lehet
rajtuk nyerni. Ismerek egy játékost, aki ilyen módon kezdett játszani, és versenyt nyert. Ő az
ingyen szerzett pénzből alacsony nevezési díjú versenyeket kezdett játszani, és lassan
felküzdötte magát a ranglétrán. Mostanra több ezer dollárja van az online számláján, amit
mind a kezdeti freeroll nyereményéből szerzett.
Végül nem szabad megfeledkeznünk a szatellitekre való nevezés lehetőségéről sem, ahol
utazást nyerhetünk a világ egzotikus helyeinek egyikére. Ezeket az „Események” fülre
kattintva találjuk meg. Itt lehetőségünk van kijutni a World Series of Pokerre (WSOP), a World
Poker Tourra (WPT), a European Poker Tourra (EPT), az Asia Pacific Poker Tourra (APPT), a
World Cupra, vagy akár a World Championship of Online Pokerre (WCOOP), mely utóbbin
otthonunkban ülve vehetünk részt. Amikor megnyerünk egy szatellitet, nyereményünk
legtöbbször egy nevezés az adott esemény főversenyére, szállás és némi készpénz
útiköltségünk fedezésére. Okvetlenül tegyünk hát egy próbát! Végül is az atlantai (Georgia
állam) Jeff Williams 2006-ban így nyerte meg a European Poker Tour Championship Monte
Carlo-i állomását, valamint a több mint $1.000.000 fődíjat. Én már csak tudom, hisz engem ért
a megtiszteltetés, hogy bejelenthettem a közönségnek a győzelmét. Mindössze 19 éves volt –
még csak be sem léphetett volna egy amerikai kaszinóba!

A 2. fejezet összegzése
1. Az internet teljes névtelenséget biztosít.
2. Az internet speciális viselkedési szabályait szigorúan betartatják.
3. Az online póker számos különböző lehetőséget kínál számunkra.

Miért pont a PokerStars
A könyv olvasása során észrevehető, hogy viszonylag sokszor kerül említésre a PokerStars.
Ennek egyszerű a magyarázata (amellett, hogy jómagam is a Team PokerStars Pro egy
tagja vagyok), ugyanis a PokerStars egész egyszerűen a legjobb hely arra, hogy pókerezzünk
az interneten. Itt van a legtöbb játékos, a legjobb versenyek és a legjobb ügyfélszolgálat.
A program letölthető innen: www.pokerstars.hu/poker/download
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3. FEJEZET

HOGYAN NYERJÜNK
JÁTÉKPÉNZES
SIT&GÓKON?
Mint az a későbbiekben a könyvből kiderül, a nyerő pókerjáték egyik alapeleme a többi
játékos gyengeségének és kiszámíthatóságának kihasználása. Azok a játékosok, akik nem
tesznek kockára pénzt (más szóval játékpénzben játszanak), általában nagyon kíváncsiak
arra, hogy végül mi lesz a leosztás eredménye. Ezenkívül általában túl lazán játszanak, és
rossz lapokkal is megadják a hívásokat csak azért, hogy láthassák a végeredményt. Ennek
ismeretében olyan nyerő stratégiát tudunk meghatározni, amelynek alapköve ez a gyenge
pont.
A játékpénzes SNG-k megfigyelésekor látott, gyakran elkövetett hibák közül azt tartom a
legnagyobbnak, hogy a flop után a játékosok rendkívül kicsit nyitnak és emelnek. Hacsak nem
flopolunk egy biztosan nyerő lapot, mint a póker, a színsor vagy a full, akkor nem nagyon
szeretnénk, hogy egynél több megadó legyen a hívásunkra, akármi van is a kezünkben. Azt
javaslom, hogy a kezdő játékosok nyissanak legalább a zsetonjaik felével, ha
megjátsszák a lapjukat! Ez a játékpénzes SNG-k megnyeréséhez szükséges titkos trükk, a
későbbiekben meg is magyarázzuk az okokat.
A fenti javaslatot érdemes kipróbálni a PokerStars.hu-n található számtalan játékpénzes SNG
egyikén. Így közelebbről is megismerkedhetünk az SNG-k menetével anélkül, hogy akár egy
fillért is kockáztatnánk. Csak akkor érdemes áttérni a valódi pénzes játékokra, ha már
megfelelőnek érezzük a tétet és a játékot. Még jobban felkészíthetjük magunkat, ha
megfigyelőként nézünk meg egy pár SNG-t, mielőtt fellépnénk a következő szintre.
Mindenkit arra bíztatok, hogy jegyezze fel a játékára vonatkozó adatokat. Ennek segítségével
jobban követhető lesz a fejlődés, ami akár szórakoztató is lehet, valamint egy újabb eszközzel
gyarapítjuk a tudástárunkat. Érdemes feljegyezni legalább a játék típusát és az eredményt, de
még jobb, ha jegyzeteket is készítünk, és felírjuk a kulcspartikat. Ezeket a feljegyzéseket
elkészíthetjük egy megvásárolt segédszoftverrel vagy akár a hagyományos módon, papír és
ceruza segítségével.
A játékpénzes póker során számtalan különféle ellenféllel találkozhatunk. Néhányan
győzelemre játszanak, mások csak szórakoznak a kattintgatással. Egyesek a legjobb tudásuk
szerint játszanak, mások csak odavetnek egy emelést, hogy megnézzék, mi történik,
miközben tévéznek, telefonon csevegnek a barátaikkal, vagy éppen iszogatnak. Az ingyenes
játék során érdemes hozzászokni a különféle stílusokhoz, mivel gyakran találkozunk majd
hasonló játékosokkal, ahogy egyre magasabb téten játszunk a valódi pénzes játékokban. Ha
minden helyzetben a győzelemre törekszünk, hamarabb szert tehetünk a szükséges
tapasztalatra, amelyből előnyt kovácsolhatunk.
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1-3. szint
Az ingyenes SNG-k korai fázisában megtérül, ha türelmesek vagyunk, és csak nagyon kevés
lapot játszunk meg. A legfontosabb kezek, amelyekkel a legtöbb zsetont nyerhetjük, a nagy
párok (AA, KK, és QQ). Ezekkel a kezekkel menjünk allin, ha valaki már emelt előttünk! Ha
még nem volt emelés, tegyük be a zsetonjaink felét most, és miután lejött a flop (az első
három közös lap), az új lapoktól és a többiek cselekedetétől függetlenül tegyük be a
zsetonjaink másik felét is! Mivel a játékpénzes játékosok túl gyakran adnak meg, sokszor
fognak kifizetni minket rosszabb lappal, amivel egy halom zsetonra tehetünk szert.
Az első három szinten dobjunk el minden más lapot, ha valaki már emelt, mire ránk kerül a
sor! Ha mi emelhetünk elsőként (az nem baj, ha vannak limpelők, azaz olyan játékosok, akik
megadták a nagyvak összegét), menjünk allin a következő lapokkal: TT, JJ és egyszínű AK!
Minden más lapot dobjunk el!

Példa



A vakok 10/20 és KK-t kapunk, 1 500 zsetonunk van. Két játékos előttünk csak
megadja a nagyvakot. Nem volt emelés, úgyhogy tegyük be a zsetonjaink
felét, 750-et!



A vakok 15/30 és QQ van nálunk, 1 470 zsetonunk van. Egy játékos emel 120ig, egy másik megadja. Allin, baby!



A vakok 15/30 és egyszínű AQ-t kapunk, 1 200 zsetonunk van. Még nyolcan
vagyunk, és mi cselekszünk elsőként. Dobás.



A vakok 15/30 és 1 350 zsetonunk van. Osztó pozícióban JJ van nálunk, és
három játékos belimpel, megadva a 30-at. Allin!



1 500 zsetonunk van, a vakok 25/50. A második beszélő emel 150-ig. Nálunk
AK van. Dobás.

A játékpénzes szinten a limpelés nem javasolt. Minden esetben úgy lépjünk játékba, hogy
emelünk vagy visszaemelünk, és a zsetonjaink felét, vagy az összeset rakjuk be! Legyünk
türelmesek, a 4. fejezetben, amelyben a valódi pénzes SNG-kkel ismerkedünk, további
lehetőségek is előkerülnek!

Ingyen flopnézés nagyvakból
A nagyvak helyzete speciális, és némi magyarázatra szorul. Flop előtt a nagyvak cselekszik
utolsóként. A flop után a kisvak az első beszélő (ha még játékban van), utána következik a
nagyvak, utolsóként pedig az osztó cselekszik. Előfordul, hogy amikor nagyvakban vagyunk, a
többiek belimpelnek, és senki nem emel, így tovább játszhatunk anélkül, hogy pénzt kéne
még tennünk a kasszába. Ha a lapunk AA, KK, QQ, JJ, TT vagy AK (egyszínű vagy sem), a
legjobb döntés az allin. Minden más lappal passzoljunk, és nézzünk flopot! A flop után
menjünk allin, ha két saját párunk van (a két kezünkben lévő laphoz érkezett egy-egy
ugyanolyan értékű az asztalra)! Ha tehát 33 van a kezünkben, és a flop KKJ lesz, akkor nincs
két saját párunk, mivel mindenki másnak van legalább király párja. Ha K8 van nálunk, és K82
jön az asztalra, akkor két olyan párunk van, amiről szó van, valamint ha 82 van nálunk, és
K82 jön, szintén megjátszható két párt flopoltunk. Ezenkívül menjünk allin akkor is, ha drillt
flopolunk, akár a kezünkben lévő egyik laphoz érkezik még két azonos értékű a flopra (nálunk
96 van, a flop pedig 66K, így hatos drillünk van), akár a kézben párunkhoz jön le egy azonos
értékű közös kártya (44 van nálunk, a közös lapok pedig K84, ekkor négyes drill, más néven
szett van nálunk)!
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Ha bármekkora fullt, flösst (ha például két káró van nálunk, és az asztalra Jd 6d 3d érkezik)
vagy sort (mondjuk 63 van a kezünkben, és a közös lapok 754) flopolunk, akkor nyissunk a
zsetonjaink felével most, a másik felét pedig rakjuk be a turnön (a negyedik közös kártya
érkezését követő licitkörben), attól függetlenül, hogy milyen lap jön le! Ha színsort vagy pókert
flopolunk, passzoljunk, aztán emeljük be a zsetonjaink felét, ha lehetőséget kapunk rá, majd a
turnön nyissunk az összes maradék zsetonunkkal! Ha mindenki passzol mögöttünk a flop
után, tegyük be a zsetonjaink felét a turn után, a másik felét pedig riveren! (A „river” az utolsó
közös kártya, amit az utolsó licitkör követ.) Ha gyengébb lapunk van, mint a két saját pár - az
esetek többségében így járunk - passzoljunk, aztán dobjunk, ha valaki nyitna!
Kerüljük azokat a helyzeteket, amikor négy lap van meg a színhez vagy a sorhoz! Például
dobjuk el az Ah 6h-ot, ha Jh 4d 2h érkezik az asztalra és valamelyik ellenfelünk nyit, még
akkor is, ha a nekünk lenne a legjobb flössünk, ha jönne még egy kőr a turnre vagy a riverre!
Szintén passzoljunk, és ha valaki nyit, dobjunk, ha top párunk van (vagyis az egyik lapunk
ugyanolyan értékű, mint a flop legmagasabb lapja) top kísérővel (ez a lehető legnagyobb lap a
pár mellett, például ha As Ts van nálunk, és az asztal Th 7c 4d, akkor top párunk van top
kísérővel)! Egy As Jd-szerű kéz erősnek tűnhet például egy Jh 4d 2h flopon, és valóban az is
lehet egyes helyzetekben. Mindenesetre kezdő játékosként nagy nehézségeket jelenthet
számunkra annak eldöntése, hogy mely helyzetek lehetnek nyereségesek, és melyek nem.
Gyakran fordul elő az, hogy amikor több ellenféllel állunk szemben – és az esetek nagy
részében ez lesz a helyzet, amikor ingyen nézünk flopot nagyvakból – nagyon valószínű,
hogy valaki két párt, vagy még jobb lapot flopol, és csúnyán megveri a kezünket. Miután
kellőképpen fejlesztettük a játékunkat a könyv további fejezeteinek és egyéb könyveknek az
elolvasásával, lejátszottunk rengeteg leosztást, amiket ki is elemeztünk, képesek leszünk
egyes esetekben megjátszani ezeket a kezeket a verseny korai szakaszában. Mostanra, amíg
a játékpénzes szinten vagyunk, a legjobb játék az, ha egyszerűen csak passzolunk és
dobunk.
A negyedik szinttől kezdve, mint ahogy az alábbiakban is olvasható, a top párt top kísérővel
meg lehet játszani flopon nagyvakból, de az első három szinten inkább dobjuk el. Könnyen
lehet, hogy nekünk van a legjobb lapunk, de jobban járunk, ha várunk egy másik alkalomra,
amikor biztosan tudjuk, hogy erős favoritok vagyunk. Itt nem vesszük figyelembe az ellenfelek
lehetséges lapjait, mivel még valószínűleg nem vagyunk túl jók a találgatásban. Éppen ezért
nem javasolt a húzólapokkal való várakozás, azaz ha négy lapunk van meg a színhez vagy a
sorhoz, vagy mindössze egy párunk van egy játékpénzes SNG-n, és szívesen megnéznénk,
mi jön le. Ha most felvesszük ezeket a jó szokásokat, nagy hasznát vesszük majd, amikor
feljebb lépünk a valódi pénzes játékokra.



A vakok 25/50 és 1 425 zsetonunk van. Nagyvakban vagyunk, a lapunk 6c 4s.
Három játékos belimpel, köztük a kisvak. Mi passzolunk, flopra pedig Kh 6d
4c. A kisvak nyit 200-at. Toljunk allint! Két saját párunk van. Gyerünk!



Ac Qs van nálunk a nagyvakban, a vakok 15/30 és 1 470 zsetonunk van. Négy
limpelő van előttünk, és nem élünk az emelés lehetőségével. A flop Qs Th 9h,
és a kisvak nyit 100-ig. Dobás. Bár lehetséges, hogy pillanatnyilag nekünk van
a legjobb lapunk, de a kisvak nyitott, és még hárman következnek utánunk.
Túl nagy az esélye annak, hogy valakinek két párja vagy kész sora van.
Később jobbak lesznek az esélyeink.

Példa

Vessünk egy pillantást a fejezet végén található összefoglaló táblázatokra! Abban fel vannak
sorolva a SNG egyes fázisaiban javasolt stratégiák. Azt javaslom, hogy ezeket az oldalakat
nyomtassuk ki, vagy tartsuk nyitva a számítógépen, hogy a játék során segítségünkre
legyenek!
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4. szint és afölött
A SNG előrehaladtával egyre nőnek a vakok és az ante, és ezzel minden kör egyre drágább
lesz, ahogy a vakok haladnak körbe. Tegyük fel, hogy a PokerStarson ugyanannyi zsetonunk
van a 4. szint elején, mint amennyivel kezdtük a versenyt, azaz 1 500, amikor a vakok 50/100ra emelkednek! Mit tegyünk most? Még durván 10 körre elég a zsetonunk, ami pont elég arra,
hogy megjátsszuk a lapokat, tehát még nem kell a preflop allin/dobás stratégiát alkalmaznunk.
Annak ellenére, hogy viszonylag jól állunk, ideje sebességet váltani és agresszívabban
játszani, hiszen már annak is sok haszna van, ha csak a vakokat visszük.
Egy másik megközelítésben mondhatjuk azt is, hogy a selejtezők véget értek, és most
kezdődik az igazi verseny. Ideális esetben eddig figyeltük, hogyan játszanak a többiek, és
fejben vagy írásban fel is jegyeztük. Legtöbbször a többi játékos nem változtat a játékán, azaz
nem váltanak sebességet. Eddigre már általában kiderül, hogy milyen típusú játékosokkal
állunk szemben, mint ahogy az is, hogy milyen játékot játszanak, úgyhogy kovácsoljunk előnyt
a leosztástörténetek, jegyzetek és statisztikák tanulmányozásával!
Ha úgy érezzük, hogy valaki észrevette, hogy „feszesen” játszunk, és csak a legjobb lapokkal
avatkozunk játékba – annál jobb! Ha a többi játékos túl félénknek tart minket ahhoz, hogy
igazán jó lapok nélkül játékba lendüljünk, nagy hibát követnek el, mivel éppen most fogunk
sebességet váltani és sokkal agresszívebben játszani. Azok a játékosok, akik beskatulyáztak
minket a feszes és félős kategóriába, most majdnem minden alkalommal dobni fognak,
amikor nyitunk. És ez nekünk igazán remek hír! Bár, ha már erről van szó, az alacsonyabb
szinteken nem túl valószínű, hogy bárki is ennyire figyelné a többieket. Sőt, az sem valószínű,
hogy a játékukat ilyesmi befolyásolná.
A 4. szinttől kezdve megjátszhatjuk az AK-t is (színtől függetlenül), ha több játékos is
belimpelt vagy csak egy ember emelt. Ha a verseny már a 4. szintnél vagy följebb tart és volt
egy emelés, amikor AK van nálunk, akár megadták mások, akár nem, a legjobb, amit
tehetünk, hogy allin megyünk.
Erre több jó okunk is van, hiszen most talán nekünk van a legjobb lapunk, de ha mégsem, az
AK-nak nagyon jó esélye van lejavulni a jobb lapokat azáltal, hogy pár lesz belőle (érdemes
megjegyezni, hogy ha sikerült egy párt létrehozni az AK-lyal, akkor az mindig top pár lesz top
kísérővel). Ha mégsem nekünk lenne a legjobb lapunk, az ellenfeleinket az összes
zsetonjukat érintő nehéz döntés elé állíthatjuk, így esetleg hibát követhetnek el. Ha mindent
beteszünk, kétféleképpen nyerhetjük meg a kasszát: egyrészt az ellenfelünk eldobhatja a
lapját, másrészt nálunk lehet a legjobb lap a mutatáskor. Ez az egyik legfontosabb taktika a
no limit holdem játékban. Ha az ellenfelünk dob, az a legjobb!
Mint az látható, itt az alapvető elképzelés a valóban jó lapunk korai fölélicitálása, hiszen a
többiek akár szemét lapokkal is megadják, mindössze azért, hogy lássák, hogyan alakul a
leosztás. Különösen akkor igaz ez, ha lapjaik egyszínűek (azaz mindkét zárt kártyájuk
ugyanolyan színű, amit sok új játékos túlértékel). Aki kíváncsi, hamar megöregszik – tartja a
mondás, és ez a pókerjátékosokra is igaz! Ha feljebb lépünk a nagyon alacsony nevezési díjú
valódi pénzes SNG-kre a PokerStars.com-on, egyre inkább észre fogjuk venni ezt a
tendenciát, vagyis hogy a kíváncsi játékosok rendkívül spekulatív lapokkal is játszanak, jóval
többet kockáztatva zsetonkupacukból annál, amennyit a lapjuk ér. Az ő hibájuk lesz az, ami
nekünk pénzt hoz! A nyerő pókerjáték nem más, mint hogy kevesebb hibát követünk el
ellenfeleinknél.
A játék elején az indulólapok szigorú kiválasztásának rejtett előnye még az is, hogy az
ellenfeleink valószínűleg vadul játszanak, így kiejtik egymást. Minden alkalommal, amikor
kiesik egy játékos, mi magunk közelebb kerülünk az első három helyhez, és a SNG-ken az
első három hely fizet. Bár az egyik játékos megduplázhatja a zsetonjainak számát, a várható
hasznunk minden alkalommal nő, amikor egy játékos kiesik.
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Tegyük fel, hogy már három játékos kiesett. Még ha egyetlen egy leosztást sem játszottunk,
máris jól állunk. Ne aggódjunk, hogy nem nekünk van a legtöbb zsetonunk! Még rengeteg
időnk van arra, hogy duplázzunk, és ott legyünk a dolgok sűrűjében. Lehet, hogy nem is kell
dupláznunk. Egy SNG esetén még az is lehetséges, hogy egyetlen jelentős kassza
megnyerése nélkül megszerezzük a harmadik vagy akár a második helyet. Jómagam is lettem
már második úgy SNG-ken, hogy egyszer sem volt előttem több az induló zsetonnál. A korai
szakaszban nagy erény a türelem.

Játsszunk meg több kezet a negyedik szinttől!
A negyedik vakszinttől kezdve mindaddig, amíg már csak négy játékos nem marad, játsszunk
sokkal agresszívebben, bővítsük ki a megjátszott lapok körét! Ha már emeltek előttünk,
menjünk allin bármilyen 99 vagy nagyobb párral, bármely AK-lyal vagy egyszínű AQ-val!
Minden alkalommal, amikor ránk kerül a sor és még nem volt emelés, menjünk allin bármilyen
AK-lyal, AQ-val, egyszínű AJ-val, AT-zel, KQ-val, és minden 77-tel vagy nagyobb párral! Ha
mi vagyunk az elsők, aki beszáll a kasszába (nem volt emelés vagy limp), és osztó pozícióban
vagy kisvakban vagyunk, menjünk allin továbbá minden párral és minden olyan lappal, ami a
blackjackben legalább 19-et érne (minden figurás lap és a tízes tízet ér, az ász tizenegyet, és
jónak számít a kilences és a nyolcas is) – ez az előbbieken kívül még a következőket jelenti:
A8, A9, AT, AJ, KQ, KJ, KT, K9, QJ, QT, Q9, JT, J9, T9! Ne feledjük, amikor allin megyünk,
kétféleképpen is nyerhetünk!

Amikor 10 nagyvaknál kevesebb van előttünk
Bármikor, amikor kevesebb zsetonunk van, mint a nagyvak tízszerese, és még nem volt
emelés (az nem baj, ha páran belimpeltek), allin kell mennünk továbbá minden olyan lappal,
amely a blackjackben 20 pontot érne és egyszínű. Például ha Kh Th van nálunk, az allin lap,
de a Ks Td már nem. Ha valaki emel előttünk, menjünk allin minden 77 vagy nagyobb párral,
AK-lyal vagy egyszínű AQ-val! Ha két (vagy több) emelés volt előttünk, menjünk allin dáma
vagy nagyobb párral, illetve AK-lyal!

Amikor 5 nagyvaknál kevesebb van előttünk
Bármikor, amikor kevesebb zsetonunk van, mint 5 nagyvak, és még nem volt emelés (az nem
baj, ha páran belimpeltek), menjünk allin bármilyen párral, bármilyen ászos lappal és minden
olyan kombinációval, ami a blackjackben 20 pontot érne! Például ha a lapunk 2c 2s, Ac 4h,
Qs Js, Jh Td stb., akkor toljuk be minden zsetonunkat! Ha valaki megadja, és jobb indulólapot
mutat a miénknél, még mindig lehet szerencsénk. Azt kell megértenünk, hogy muszáj
kitágítani a megjátszandó kezek körét, mivel lassan okunk lesz a kétségbeesésre, hiszen a
vakok és az ante nagy darabokban eszik meg a zsetonkupacunkat. Nem várhatunk tovább a
jó lapokra. Ha valaki emel előttünk, menjünk allin minden 66 vagy nagyobb párral, AK-lyal,
AQ-val, AJ-val vagy egyszínű AT-zel! Ha ketten is emelnek előttünk, toljunk allint tízes vagy
nagyobb párokkal, illetve AK-lyal!
Tanulmányozzuk át a fejezet végén található táblázatot!



A vakok 25/50, a lapunk egyszínű A3, 220 zsetonunk van. Hat játékos maradt,
és egyikük belimpel. Kevesebb mint 5 nagyvakunk van, úgyhogy itt az ideje,
hogy berakjunk mindent, és reménykedjünk, hogy szerencsénk lesz.



Amennyiben a negyedik szinten és afölött ingyen nézhetünk flopot
nagyvakból, toljunk allint, ha kialakult legalább egy top pár lapunk top
kísérővel! Vegyük észre, hogy ez kissé eltér az elő három szintre vonatkozó
tanácstól! Ha tehát a flop 762, menjünk allin A7-tel, nyolcas vagy nagyobb
kézben párral, bármely két párral vagy szettel! Ha csak egy vagy két játékos
nézett velünk flopot, toljunk allint top párral és bármilyen kísérővel! Az ennél
rosszabb lapokkal passzoljunk, és adott esetben dobjunk!

Példa
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Négy játékos maradt – a buborék
Amikor a három fizetős helyre még négy játékos marad, a játék az általánosan elterjedt
„buborék” nevű szakaszba jutott. (Ez annyit jelent, hogy aki egy hellyel előrébb jut, az részesül
a díjazásból, míg az az egy játékos, aki kiesik, és akit gyakran szintén a „buborék” névvel
illetnek, egy hellyel marad le a fizetős helyekről, és nem kap semmit.) A legfontosabb dolog,
amit az eszünkbe kell vésnünk az, hogy a döntéseink két egyszerű választási lehetőségre
szűkültek le, allin vagy dobás. Ebben a szakaszban már magasak a vakok és az ante, és már
nem engedhetjük meg magunknak, hogy belimpeljünk, aztán dobjuk a lapunkat, ha valaki
emel, vagy hogy emeljünk, aztán elengedjük a kezünket, amikor valaki visszaemel. Eljött a
mindent vagy semmit ideje, amikor bátornak kell lennünk. Dobjuk csak sutba az óvatosságot,
és játsszunk széles laptartománnyal! Ebben a szakaszban a legnagyobb erény a merészség.
A játékpénzes játékokban senki nem próbál becsorogni a pénzbe, hiszen itt nincs pénz, az
egyetlen valódi jutalom a győztesnek járó büszkeség. Valójában a teljesen őrült, vad és laza
játékosok már valószínűleg kiestek. Talán maradt még egy-kettő, de inkább számíthatunk
józanabb ellenfelekre. Észrevehetjük, hogy a játék befeszül, ahogy közeledik a verseny vége,
de korántsem annyira, mint ha valódi pénzről lenne szó.
Ennek következtében minden alkalommal, amikor mi nyitjuk meg a kasszát (azaz előttünk
mindenki dobott), menjünk allin minden ászos lappal, minden párral és olyan kézzel, ami
blackjackben legalább 15 pontot érne! Ezzel az a célunk, hogy begyűjtsük a vakokat és
antékat, és sokat javít az esélyeinken, ha még senki nem cselekedett előttünk. Ha valaki
belimpel vagy emel előttünk, térjünk vissza a feszesebb alapstratégiánkhoz!

Példa




A vakok 200/400 és nálunk QJ van, zsetonjaink száma 3 600. Négyen vannak
még játékban, az első dob, a második emel 800-ig. Mi vagyunk kisvakban.
Dobás. Valaki emelt előttünk, így maradjunk a feszes stratégiánál!
A vakok 150/300 nekünk 2 600 zsetonunk van, és 9c 6d van a kezünkban. Még
négyen vannak játékban, és mi cselekszünk elsőként. Blackjackben a lapunk
15-öt érne, ezért menjünk allin, és imádkozzunk, hogy mindenki más eldobja!
Amikor mi nyitjuk meg a kasszát, abban reménykedünk, hogy kilökhetjük a
többieket a potból azzal, hogy mindent betolunk. Sokkal könnyebb úgy
megnyerni a kasszát, hogy mi toljuk be az allint, mint ha fogadjuk azt. Éppen
ezért kell agresszívnek lenni a betolással, és feszesnek a megadással, amikor
más rak be mindent.

Három játékos maradt
Az agresszív játék segítségével tovább haladhatunk az első hely felé. Amikor már csak
hárman vagyunk, akkor bár már „elértünk a pénzbe”, de mivel mindenki az első helyet célozza
meg, nem szabad félnünk attól, hogy allin menjünk, és az ellenfeleinkre hagyjuk a döntést. Ha
elengedik a vakokat egy pár alkalommal, máris jelentős előnyre tehetünk szert.

Headsup, azaz játék kettesben
Amikor már csak ketten vagyunk játékban, kénytelenek vagyunk még több kezet megjátszani.
Minden stratégia közül a legegyszerűbb az, ha minden alkalommal, ha mi cselekszünk
elsőként vagy a másik belimpel, menjünk allin! Ez nyomás alá helyezi az ellenfelünket, és arra
kényszeríti, hogy jelentős döntéseket hozzon, gyakran akár az összes zsetonját kockáztatva.
Ez jó nekünk. Ideje ismét elővenni a kedvenc mondásunkat: amikor allin megyünk,
kétféleképpen is nyerhetünk.
Azokban az esetekben, amikor megadja az ellenfél az allinünket, és valamilyen szemét lapot
kell mutatnunk (egy véletlenszerűen kiválasztott kezet), részünk lehet némi szidalmazásban.
Csak mosolyogjunk, és lépjünk tovább. Elképzelhető, hogy az illető benevez a következő
SNG-re, amelyre mi is, és emiatt akár meg is adhatja a korai fázisban az allinünket, amikor
majd lemossuk a pályáról.
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A verseny minden más részében a kisvak közvetlenül az osztó balján ül, és az utolsó három
licitkörben az osztó előtt kell cselekednie. Headsupban a kisvak lesz az osztó, tehát az első
licitkörben (flop előtt) az osztónak kell először cselekednie, ami hátrányt jelent. Ez azért van,
hogy ellensúlyozza azt, hogy a flop után az osztó cselekszik utoljára. Ne lepődjünk meg,
amikor először találkozunk ezzel a felállással!
Mi a teendő akkor, ha az ellenfél cselekszik először, és emel? Milyen lapokkal lehet rá
visszaemelni, illetve fogadni az allinjét? Emeljünk vissza allinig bármilyen párral (a szerény
22-től a jó kis AA-ig) és minden olyan lappal, ami a blackjackben 20-at vagy 21-et érne! Ezek
a lapok az AK, AQ, AJ, AT, A9, KQ, KJ, KT, QJ, QT, és JT. Minden mást nyugodtan dobjunk
el! Azzal, hogy allint tolunk az előbb említett lapokkal, ellenfelünket védekezésre
kényszerítjük. Ez az összes kombináció elég nagy része, és optimális esélyt biztosít
számunkra a győzelemre. Sajnos előfordul, hogy még jobb lappal vagy egy szerencsés
ellenféllel találkozunk össze, de ne hagyjuk, hogy ez más irányba vigye el a játékunkat!
Maradjunk az előre meghatározott úton, és hosszú távon megfelelő eredményeket érünk majd
el!
Ha az ellenfelünk emelése allin formájában érkezik a gombról, mielőtt még cselekednénk, az
előbbiekben felsorolt lapokkal nyugodtan megadhatjuk.
Ha ellenfelünknek négy nagyvaknyi zsetonja van, vagy még annál is kevesebb, akkor két
tetszőleges lappal is adjuk meg a flop előtti allinjét! Ha mi vagyunk ilyen helyzetben, menjünk
allin két tetszőleges lappal!

A 3. fejezet összegzése
1. A legfontosabb tanulság, hogy a lapunk értéke jelentősen változik,
ahogy a kilenc kezdő játékos száma kettőre csökken. Ezenfelül a vakok
és az ante sokkal magasabbak lesznek, ami azt jelenti, hogy a kassza
megnyeréséből adódó nyereség progresszíven növekszik. Mindkét
változás hatással van a játékunk megváltoztatására is a kezdeti
óvatosságtól a későbbi lazaságig (amikor már sokkal több kezet játszunk
meg). Egyszerűen fogalmazva, már nem engedhetjük meg azt a luxust,
hogy várjunk a jó lapokra, mivel megenne minket a vak és az ante, ha a
legjobb kezekre várnánk. Ezért a kevés résztvevős partikban
cselekedjünk agresszívan, és használjuk ki ellenfelünk vereségtől való
félelmét! Amikor betoljuk az allint, lehetséges, hogy ellenfeleink eldobják
a lapjukat, és azonnal megnyerjük a kasszát, vagy akár lehet nálunk a
legjobb lap a mutatáskor. Ez egy nagyon erős ütőkártya! Játék közben
segítségképpen tanulmányozzuk a mellékelt táblázatokat!
2. Ne nézegessük, hogy mi lett volna, ha... Mit is értünk ez alatt? Gyakran
előfordul, thogy egy KJ, vagy 85, esetleg K2 vagy 22 eldobása után azt
vesszük észre, hogy ha végigjátszottuk volna, akkor a végére nekünk lett
volna a legjobb lapunk. Ez nem számít. A cél az, hogy megnyerjük a
versenyt, és ezt úgy érhetjük el, hogy a legjobb lapokkal tesszük kockára
a zsetonjainkat. Damon Runyon egyszer azt mondta: „Nem mindig a
gyorsak győznek a futásban és a hősök a harcban, de az okos játékos
igyekszik favoritként berakni a pénzét! És milyen igaz!

Mostanra készen állsz arra, hogy legyőzd a játékpénzes SNG mezőnyt. Amint nyerő
játékossá válsz, érdemes továbbállni a valódi pénzes játékokra, de csak alacsony tétre. A
PokerStars számládra mindössze $10 befizetés elég ahhoz, hogy neki tudj kezdeni.
Találkozunk a döntő asztalon!

17

Flop előtt, 1-3. szint
Nagyvakból

Minden más
pozícióból

Nincs limpelés
vagy emelés
Nyertunk!

Egy vagy több
limpelés
All-in AA, KK, QQ,
JJ, TT vagy AK-lyal

Egy vagy több
emelés
All-in AA, KK,
vagy QQ-val

Emeljünk a
zsetonjaink felével
AA, KK vagy QQ-val.
All-in JJ, TT vagy
Aks-lyal

Emeljünk a
zsetonjaink felével
AA, KK vagy QQ-val.
All-in JJ, TT vagy
Aks-lyal

All-in AA, KK,
vagy QQ-val

Flop után, 1-3. szint
Nálunk
Kézben AA, KK vagy QQ

Mit csináljunk flop után
All-in

2 pár (mindkét lapunk párt alkot
valamely asztalon lévő
kártyákkal)
Szett vagy drill

All-in

Full, flöss vagy sor

Passzoljunk és emeljünk a zsetonjaink felével. A másik
felét tegyük be turn-ön. Ha flopon mindenki passzolt,
akkor tegyük be a zseton felét turn-ön, a másik felét
pedig riveren.
Passz és dobás

Minden más

All-in

Flop előtt, 4. vagy feljebbi szint (5 vagy több játékos maradt játékban)
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Nincs limpelés
vagy emelés

Egy vagy
több limpelés

Egy emelés

Kettő vagy több
emelés

10BB fölött
Nagyvakból

Nyertunk!

All-in 77+, AK,
AQ, AJs, ATs,
KQs-val

All-in AA,
KK, QQ
vagy AK-lyal

All-in AA,
KK vagy QQ-val

Kisvakból
vagy
osztóból

All-in bármilyen
párral vagy
blackjack 19-cel

All-in 77+, AK,
AQ, AJs, ATs,
KQs-val

All-in AA,
KK, QQ
vagy AK-lyal

All-in AA,
KK vagy QQ-val

Minden más
pozícióból

All-in 77+, AK,
AQ, AJs, ATs,
KQs-val

All-in 77+, AK,
AQ, AJs, ATs,
KQs-val

All-in AA,
KK, QQ
vagy AK-lyal

All-in AA,
KK vagy QQ-val

10BB - 5BB
Nagyvakból

Nyertünk!

All-in 77+,
AK vagy
Aqs-val

All-in AA,
KK, QQ vagy AK-lyal

Kisvakból
vagy
osztóból

All-in bármilyen
párral vagy
blackjack 19-cel

All-in 77+,
AK vagy
Aqs-val

All-in AA,
KK, QQ vagy AK-lyal

Minden más
pozícióból

All-in 77+, AK,
AQ vagy
egyszínű
blackjack 20szal)

All-in 77+, AK,
AQ vagy
egyszínű 20
blackjack 20szal
All-in 77+, AK,
AQ vagy
egyszínű
blackjack 20szal
All-in 77+, AK,
AQ vagy
egyszínű
blackjack 20szal

All-in 77+,
AK vagy
Aqs-val

All-in AA,
KK, QQ vagy AK-lyal

5BB alatt
Nagyvakból

Kisvakból vagy
osztóból

Minden más
pozícióból

Nyertünk!

All-in bármilyen
párral, ásszal
vagy blackjack
19-cel
All-in bármilyen
párral, ásszal
vagy blackjack
20-szal

All-in bármilyen
párral, ásszal
vagy blackjack
20-szal
All-in bármilyen
párral, ásszal
vagy blackjack
20-szal
All-in bármilyen
párral, ásszal
vagy blackjack
20-szal

All-in 66+,
AK, AQ, AJ
vagy Ats-zel

All-in TT+,
vagy AK-lyal

All-in 66+,
AK, AQ, AJ
vagy Ats-zel

All-in TT+,
vagy AK-lyal

All-in 66+,
AK, AQ, AJ
vagy Ats-zel

All-in TT+,
vagy AK-lyal

Flop után, 4. vagy feljebbi szint
Nálunk

1 vagy 2 ellenfél

Több mint 3 ellenfél

Top pár, top
húzólap vagy jobb

All-in

All-in

Top pár, top
hózlapnál rosszabb

All-in

Passz és dobás

Bármi más

Passz és dobás

Passz és dobás

Flop előtt, 3 vagy 4 játékos maradt

10BB fölött

10BB - 5BB

5BB alatt

Nincs limpelés
vagy emelés

Egy vagy több
limpelés

Egy emelés

All-in cu orice
pereche, orice as
sau orice 15
blackjack
All-in cu orice
pereche, orice as
sau orice 15
blackjack
All-in cu orice
pereche, orice as
sau orice 15
blackjack

All-in cu 77+,
AK, AQ, AJs suită,
ATs suită, KQs
suită
All-in cu
77+, AK, AQ,
sau 20 blackjack
(suită)
All-in cu orice
pereche, orice as
sau orice
20 blackjack

All-in cu AA,
KK, QQ sau
AK

Kettő
vagy több
emelés
All-in cu
AA,
KK sau QQ

All-in cu 77+,
AK sau AQs

All-in cu
AA, KK,
QQ sau AK

All-in cu 66+,
AK, AQ, AJ
sau ATs

All-in cu
TT+ sau
AK

Heads-Up
Osztó pozícióból vagy az
ellenfél limpelt

Az ellenfél emel

4BB fölött

All-in bármilyen két lappal

4BB alatt

All-in bármilyen két lappal

All-in bármilyen párral vagyblackjack 20szal
All-in bármilyen két lappal
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MÁSODIK RÉSZ
VALÓDI PÉNZES SIT&GÓK
4. FEJEZET

JÁTÉK VALÓDI PÉNZES
SIT&GÓKON
Eljutottunk hát a valódi pénzes játékokig. A dolgok most egy kicsit komolyabbra fordulnak,
hisz itt már valóban számít, hogy nyerünk vagy veszítünk. Álljon itt néhány tény, amivel nem
árt tisztában lennünk, mielőtt belevágunk ezekbe a játékokba

Kövessük nyomon eredményeinket!
Ha nem tarjuk számon eredményeinket, soha nem fogjuk tudni, hogy nyerő vagy vesztő
játékosok vagyunk-e. Természetesen megnézhetjük a pókertőkénket a pénztárban, azonban
az emberek többségének szelektív a memóriája, és ily módon csak áltatják magukat.
Belebonyolódhatunk a be- és kifizetések nyilvántartásába, vagy csak egyszerűen azzal
áltathatjuk magunkat, hogy „Elveszítettem ugyan azt a pénzt a készpénzes asztaloknál, de a
versenyeken nyerő vagyok.” Kezdjünk el naplót vezetni az összes játékunkról és azok
eredményéről már most, és jegyezzük fel az alábbiakat:
 Mit játszottunk (1-asztalos hagyományos SNG, 2-asztalos turbó SNG stb.)
 A nevezési díjat
 Milyen helyezést értünk el
 Mennyit nyertünk
Ha nagyon komolyan akarjuk venni az eredményeink nyilvántartását, akkor az alábbiakat is
nyomon követhetjük, noha nem életbevágó:
 A verseny időpontja
 Kulcspartik a későbbi elemzéshez
Azt javaslom, hogy vezessünk erre a célra egy táblázatot a számítógépen, amibe minden
egyes játék után felvisszük ezeket az információkat. Saját magunknak teszünk vele
szívességet, ha ezeket az adatokat lelkiismeretesen és őszintén rögzítjük.
A pókerben rövidtávon hatalmas szerepe van a szerencsének. Ezen nem változtathatunk.
Hosszútávon azonban mindig kijön a tudás. Sajnos, gyakran ehhez tényleg hosszú időre van
szükség. Jómagam folyamatosan arra a következtetésre jutok, hogy a „hosszútáv” még annál
is hosszabb, mint ahogy azt korábban képzeltem. Ebből eredően soha nem tudjuk
megmondani, hogy mennyire vagyunk jó játékosok, ha mindössze néhány eredményre
hagyatkozunk. Lesznek nyerő- és vesztőszériáink. Még a profi játékosokkal is előfordul olyan
sorozat, amikor 10 vagy 15 játékon keresztül sem sikerül a pénzben végezniük. Másrészről
viszont előfordulhat, hogy rögtön megnyerjük az első 3 versenyt, amin elindulunk. Ahhoz,
hogy fel tudjuk mérni pókertudásunkat, tényleg sok versenyre van szükség.
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Még 100 verseny sem elegendő ahhoz, hogy meg tudjuk állapítani, mekkora játékerőt
képviselünk. Egy nagyszerű játékos 100 verseny után még mindig mínuszban lehet, miközben
egy gyenge játékos több száz dollárt nyerhet. Kétszáz verseny talán már elég lehet ahhoz,
hogy legyen elképzelésünk arról, nyerő vagy vesztő játékosok vagyunk-e. Újabb több száz
versenyre van szükség ahhoz, hogy akár csak nagyjából is megállapíthassuk, hogy mennyire
nyerő vagy vesztő játékosok vagyunk.

Mennyire jó a jó?
Eredményeink nyomon követéséhez a befektetés megtérülési index (Return on Investment –
ROI) a kulcs mutatószám:

Nyeremények összege – Nevezési díjak összege = ROI
Nevezési díjak összege

Részt vettünk 200 versenyen, és összesen $4.500-t nyertünk. A versenyek nevezési
díjai összesen $4.000-t tettek ki.

Példa

4500 – 4000 = 500
500 / 4000 = 0,125 x 100% = 12,5%-os ROI

Egy nullszaldós játék 0%-os ROI-val fog rendelkezni, miközben a legtöbb játékos ROI-ja
negatív lesz a pókeroldalnak fizetett jutalék (rake) következtében. Minden pozitív értékű ROI
jónak számít tehát. Amennyiben esetünkben a ROI 25% fölött van, számítanunk kell arra,
hogy ez hosszú távon nem tartható fenn. Valószínűleg kifogtunk egy nyerőszériát, és volt
néhány jó eredményünk. Ez nem jelenti azt, hogy ne lennénk nagyszerű játékosok,
egyszerűen csak sokkal szerencsésebbek voltunk az átlagnál, és hosszútávon nem
számolhatunk ekkora nyereséggel.
A ROI-nak nincs sok jelentősége, amíg mindössze néhány száz verseny eredménye áll
rendelkezésünkre. Minél több és több versenyt játszunk, annál pontosabbá válik a ROI.

Ne bátortalanodjunk el!
Ha belevágunk a játékba, és először veszíteni kezdünk, ne adjuk fel! Mindenkinek, még a
profiknak is vannak vesztő sorozataik. Ilyenkor menjünk alacsonyabb tétre, hogy ne érezzük
úgy, nyomás alatt vagyunk a pénz miatt! A PokerStars.hu-n már akár egy centért is vannak
versenyek. Azt javaslom, hogy kezdjük a játékot mindössze egy dolláros szinten, és csak
akkor lépjünk feljebb, ha már kényelmesen tudjuk kezelni a megemelkedett nevezési díjat!

Legyen meg a szükséges pókertőkénk!
Mekkora pókertőkére van szükségünk, ha sit&gókat akarunk játszani? Nincs helyes válasz
erre a kérdésre, hisz a szükséges pókertőke mértéke a játékunk nyereségességének
függvényében változik. Mintegy 30 beülő kényelmes lehet egy jó játékos számára. Tehát a
$11-os nevezési díjú SNG-ken való induláshoz mintegy $330-os pókertőkére van szükségünk.
Egy vesztő játékos számára semekkora pókertőke nem lehet elég, azonban ha tisztában
vagyunk a játékkal, 30 beülőnek elégnek kell lennie. Ügyeljünk arra, hogy nagyobb
pókertőkénk (50 vagy akár még több beülőnyi) legyen, amennyiben bizonytalanok vagyunk a
teljesítményünkkel kapcsolatban. Egy hasznos alternatíva lehet, ha van 30 beülőnyi aktív
pókertőkénk, amit a PokerStars.hu számlánkon tartunk, és újabb 30 beülő tartalékunk, amire
remélhetőleg soha nem lesz szükség, de amennyiben mégis, úgy bármikor a
rendelkezésünkre állhat.
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Amikor magasabb tétre lépünk, mindig ügyeljünk arra, hogy meglegyen hozzá a szükséges
összeg online számlánkon csakúgy, mint az elegendő tartalék pókertőke. Azzal is
megspórolhatunk néhány beülőt, ha hajlandóak vagyunk visszatérni alacsonyabb szintre,
amikor rosszul megy a játék. Vannak emberek, akiknek ezt nem engedi az egójuk – döntsük
el ezt mi magunk!

Turbó vagy hagyományos?
Számos online oldal, köztük a PokerStars.com is, egyaránt kínál „hagyományos” versenyeket
és „turbó” vagy „gyors” versenyeket. A legfőbb különbségek a kettő között az alábbiak: az
egyes szintek hossza (5 perc a hagyományos 10 perccel szemben); eltérő a verseny során
gondolkodásra igénybe vehető extra idő hossza (30 másodperc, illetve 60 másodperc);
valamint a turbó versenyen kevesebb idő van a cselekvésre (12 másodperc a szokásos 15
másodperccel szemben). Mindkét verseny meglehetősen jól játszható, és megvannak az
előnyei, illetve hátrányai a másikkal szemben. A hagyományos versenyek lehetővé teszik,
hogy a játék során jobban támaszkodjunk a tudásunkra, különösen a korai szinteken. Ha
ebben van a legnagyobb előnyünk a versenytársakkal szemben, akkor a szokásos versenyek
jelentik számunkra a járható utat. A turbó versenyek sokkal hamarabb eljutnak az allin/fold
szakaszba, amikor a játékosok vagy allin mennek vagy dobnak, tehát kicsit nagyobb szerepe
van a szerencsének. A megfelelő stratégia ismerete azonban ugyancsak kifizetődő lehet. Sok
nyerő játékos megfigyelte, hogy esetükben az abszolút ROI alacsonyabb a turbó játékok
esetén, azonban az órabérük magasabb, mivel több játékban tudnak részt venni ugyanannyi
idő alatt. Érdemes mindkettőt kipróbálnunk, hogy lássuk melyik fekszik nekünk jobban.

Egy- vagy kétasztalos versenyek?
Az egyasztalos versenyek sokkal népszerűbbek, mint a kétasztalos társaik. Ez a könyv az
egyasztalos változatra fókuszál, azonban ugyanez a stratégia követhető a kétasztalos
versenyeken is. Vannak kettőnél is több asztallal rendezett SNG-k, azonban ezeket én már
inkább a többasztalos versenyek (MTT-k) közé sorolom, melyekre egy külön fejezetben térek
ki. A kétasztalos versenyeken többnyire az első négy hely fizet 40%/30%/20%/10%-os
arányban, míg az egyasztalosak esetében három fizetős hely szokott lenni, a nyereményalap
50%/30%/20%-ával. Ez azt jelenti, hogy a legerősebb buborék szituáció a kétasztalos
versenyen lép fel, amikor még 5 játékos van a 4 fizetős helyre. Ráadásul a kétasztalos
versenyen a kifizetési struktúra is laposabb, mint az egyasztalosokon, ami még fontosabbá
teszi, hogy bejussunk a pénzbe. Mindebből az következik, hogy a helyes játék a kétasztalos
versenyeken még az itt leírtaknál is feszesebb.

A 4. fejezet összegzése
1. Készítsünk pontos feljegyzéseket!
2. A szerencse rövidtávon játszott szerepe miatt több száz SNG-t le kell
játszanunk, hogy meg tudjuk állapítani, mennyire vagyunk jó játékosok.
3. Mindig legyen elegendő pókertőkénk arra a szintre, amin játszunk!
4. Döntsük el, hol, mit és milyen gyorsasággal (turbó vagy hagyományos)
akarunk játszani!
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5. FEJEZET

ALAPVETŐ PÓKERES
ISMERETEK
A póker a matematika és a pszichológia egyedi kombinációja. A profi tudásszint eléréséhez
rendkívül fontos ezeknek az olyan mélyreható ismerete, ami lehetővé teszi a gyakorlatban
való alkalmazást. Először tekintsük át az alapvető matematikai ismereteket, azaz a várható
érték, az outok, a pot odds és a feltételes odds fogalmát!

Várható érték
A várható érték az összes lehetséges végkimenetel, súlyozva az egyes esetek
előfordulásának esélyével. Azt mutatja meg, hogy megéri-e megtenni egy adott tétet.
Például tegyük fel, hogy egy barátunk megkér, húzzunk egy lapot egy normál pakliból. Ha
treffet húzunk, fizet nekünk $2-t, ha pirosat húzunk, akkor pedig $1-t; ha pikket választunk,
akkor mi adunk neki $3-t. Elfogadjuk az ajánlatát? Ennek eldöntéséhez ki kell számolnunk a
játék várható értékét (EV):

EV = (1/4) x $2 + (1/2) x $1 – (1/4) x $3 = +$0.25
Várhatóan átlagosan 25 centet fogunk nyerni minden játék alkalmával. Mivel ez jobb, mint a
másik lehetőség ($0 – ha nem játszunk), érdemes elfogadnunk az ajánlatát, és annyiszor
játszanunk vele, ahányszor csak hajlandó. Vegyük észre, hogy 25 cent nyereséget várhatunk
minden húzástól, az adott húzás kimenetelétől függetlenül. Minél többször próbálkozunk,
annál inkább közelít az átlagos eredményünk a 25 cent/húzáshoz.
Ha csak tízszer húzunk, és ebből 4 pikk, 3 kőr, 2 káró és 1 treff, gyakorlatilag $5 veszteséget
könyvelünk el, pedig $2.50 nyereséget kellett volna felmutatnunk. Ezt a különbséget az
ingadozás számlájára írhatjuk, amelynek a pókerben variancia a neve. Minél több húzást
hajtunk végre, annál kisebb a variancia, és a valós eredmény annál inkább közelít a várható
értékhez.
Ez egy jelentős alaptétel, amelyet mindenfajta előnyön alapuló szerencsejátéknál használni
lehet. Ha matematikai előnyünk van, minél többet játszunk, annál valószínűbb, hogy az
előnyünk a gyakorlatban is megmutatkozik.

Outok
Outoknak nevezzük azokat a kártyákat, amelyek vesztes lapból nyerővé alakítják a kezünket.
Ha Ac Td van nálunk, ellenfelünknél pedig As Kh, és az asztalra Ad Jc 8s 4h érkezik,
mindössze három outunk van, hogy nyerjünk a riveren. Csak a maradék három tízes menthet
meg minket. Ha pedig 7h 6h van nálunk As Ac ellen egy Ks Qs 3h 2h asztalon, kilenc outunk
van – a pakliban lévő kilenc kőr. Minél több outunk van, annál erősebb a lapunk. Az outok
szoros kapcsolatban vannak a pot oddsszal, amit a következő bekezdésben mutatunk be.
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Pot Odds
A pot odds a pókerben hozott döntések majd mindegyikének az alapköve. Egyszerűen szólva
a pot odds a kasszában levő összeg és a megadandó összeg hányadosa. Ha a kasszában
$200 van, és ellenfelünk $100-ral nyit, akkor a pot odds 3:1. A $200, plusz az ellenfelünk
$100-os hívása összesen $300. Ezt a $300-at kell elosztanunk a $100-ral, amit meg kell
adnunk, és így jön ki a 3. Más szavakkal a kassza háromszor akkora, mint a megadandó
összeg. Ha a kassza kezdetben $150 és ellenfelünk $100-t hív, 2,5:1 esélyt kapunk, mivel
csak $250-t nyerhetünk a $100-os megadással.
Annak érdekében, hogy könnyebben számon tudjuk tartani, a kasszában lévő összeg mindig
megjelenik a képernyőn, amikor online játszunk a PokerStarson. A kasszában levő összeg
ismeretében könnyen meg tudjuk állapítani a pot oddsunkat úgy, hogy egyszerűen csak
elosztjuk a képernyőn kijelzett, kasszában levő összeget azzal, amennyit meg kell adnunk.
Minél nagyobb a pot odds, annál jobban megéri megadni, mivel nagyobb kasszát nyerhetünk
ugyanazért a pénzért.
A pot odds gyakran meghatározza azt is, hogy megéri-e megadni egy húzólappal. Ha az
ellenfelünk allint mondott, a húzólap kiegészülésének esélye meg kell haladja a pot oddsot.
Például tegyük fel, hogy 6s 5s van nálunk, és az asztalra Ks Th 4d 3c érkezett. Ellenfelünk
allin megy $200-ral a $800-os kasszánál, ami így összesen $1.000-t tesz ki. Ekkor 5:1 lesz a
pot odds, ami több mint elég ahhoz, hogy megadjunk egy 8-outos húzóval (bármelyik kettes
vagy hetes biztos nyerővé alakítja a lapunkat). Hogy miért? Összesen 46 ismeretlen lap van a
pakliban, amelyek közül mi nyolccal nyerő kezet hozunk létre, amivel nettó $1.000-t
nyerhetünk. 38 olyan lap van, ami megrövidít minket $200-ral, ha dobás helyett megadjuk.
Ennek a húzólapnak a várható értéke:

(8/46) x $1.000 + (38/46) x (-$200) = $8,70
Tulajdonképpen egészen addig érdemes megadni ennél a példánál maradva, amíg az odds
legalább 4,75:1, ugyanis ezzel az oddsszal lenne a megadás várható értéke nulla, tehát
ugyanannyi, mint ha eldobnánk. Más irányból megközelítve 4,75-ös kassza esély mellett ezzel
a húzólappal hosszú távon várhatóan nullszaldós eredményt érünk el, vagyis ugyanakkora az
eredmény akár eldobjuk, akár játszunk. A 4,75 alatti pot odds esetén várhatóan negatív lesz
az eredményünk, ezért a megadás hiba lenne, ami hosszú távon sok zsetonba/pénzbe kerül.
Ha az ellenfelünk allin megy, és nekünk húzólapunk van (olyan kezünk, amelynek fejlődnie
kell ahhoz, hogy nyerjen), az alábbi táblázat segítségével megállapíthatjuk, hogy elég jó pot
oddsot kapunk-e a megadáshoz. Érdemes megfigyelni, hogy a minimum pot odds, amikor
egál eredményt érünk el, azonos a kezünk létrehozása elleni oddsszal.
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Outok száma
1

Minimum pot odds flopon
megadáshoz
22.5

Minimum pot odds turnön
megadáshoz
45

2

10.9

22

3

7.0

14.3

4

5.1

10.5

5

3.9

8.2

6

3.1

6.7

7

2.6

5.6

8

2.2

4.75

9

1.9

4.1

10

1.6

3.6

11

1.2

3.2

12

1.1

2.8

13

mindegy

2.5

14

mindegy

2.2

15

mindegy

2.1

16

mindegy

1.9

17

mindegy

1.7

18

mindegy

1.6

19

mindegy

1.4

20

mindegy

1.3

21

mindegy

1.2
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Példa



Négy pikkünk van (színhúzó), és még egy kártya érkezik az asztalra. Kilenc
pikk maradt a pakliban. (Mivel nem látjuk a többi játékos lapját, azt sem
tudhatjuk, hogy van-e nálunk pikk vagy sem, tehát mivel sem pikknek, sem
pikktől különböző lapnak nem tekinthetjük a kártyáikat, egyszerűen csak nem
vesszük őket figyelembe.) A fenti táblázat tanulmányozásával megtudhatjuk,
hogy az odds arra, hogy sikerül az utolsó lappal létrehozni a flösst, valamivel
több, mint 4:1. Ha az ellenfelünk ebben a helyzetben betolja az összes
zsetonját, a kasszában lévő összeg – az ő zsetonjait is beleértve – meg kell,
hogy haladja a megadandó összeg 4,1-szeresét ahhoz, hogy kifizetődő legyen
a megadás. Ha ennél kisebb, akkor el kell dobnunk.



A fenti példában, ha a turn hívás nem allin, azaz mindkét játékos előtt marad
még zseton, akkor érdemes megfontolni a feltételes odds figyelembevételét
(lásd a következő bekezdést).



A flopon történő megadáshoz számolt pot odds esetén azt feltételezzük, hogy
az ellenfelünk nem fog javulni, így nem győzheti le a kiegészült húzólapunkat.
A valóságban ez nem mindig teljesül, de csak kis mértékben van hatással az
értékekre.

Feltételes pot odds
A pot oddsot szigorúan véve csak akkor alkalmazzuk, ha vagy az ellenfelünk, vagy mi
vagyunk allin, és már nincs több licit. Ha nem vagyunk allin, érdemes megfontolni annak az
esélyét, hogy esetleg még több zsetonra tehetünk szert. Ennek a fogalomnak a neve a
feltételes pot odds.
Térjünk vissza ahhoz a példához, amelyben Ks Th 4d 3c volt az asztalon, a kezünkben pedig
6s 5s. Ezúttal ellenfelünk $500-ig emel az $1.000-os kasszára, és még $1,500 zseton marad
előtte. Nekünk több zsetonunk van, mint neki. Tegyük fel, hogy úgy véljük, 80% az esélye
annak, hogy ha lejön a sorunk, akkor az ellenfél beteszi még azt az $1,500-t. A rendes pot
odds csupán 1500:500, azaz 3:1, ami nem elég ahhoz, hogy tartsunk egy húzólappal
(emlékezzünk vissza, a megadáshoz legalább 4,75:1 odds kell). De ha úgy gondoljuk, hogy
az esetek 80%-ában megszerezhetjük az összes zsetonját, akkor még hozzáadhatjuk az
$1,500 80%-ét, vagyis $1,200-t a megnyerhető kassza összegéhez. Ha nem jön le a sorunk,
akkor nem fogunk több pénzt betenni, tehát a feltételes oddsunk 2 700:500, azaz 5,4:1, ami
több mint elég a megadáshoz.
A no limit játékokban jelentős szerep jut a feltételes oddsnak, különösen akkor, amikor még
alacsonyak a vakok. Éppen ezért az első néhány szinten kifizetődő lehet a jó húzólapok
megjátszása. Elsődlegesen azok a gyengébb játékosok lehetnek a célpontjaink, akik
képtelenek elengedni a lapokat még akkor is, amikor úgy gondolják, hogy esetleg behúztuk a
hiányzó lapot. Még akkor is kifizetnek a top párjukkal, amikor behúzzuk a sorunkat.

Lehet-e favorit egy húzólap?
A flopon, amikor még két kártya van hátra, egy húzólap lehet favorit egy kész lappal szemben,
amely abban a pillanatban jobban áll, mint például egy top pár. A helyzet kulcsa az outok
száma. Amikor 14 vagy több outunk van a flopon, mi vagyunk a favoritok. Ennek az
alaptételnek a megértése nagyon fontos. Mint ahogy azt később még tárgyaljuk, ha néha
eldobatjuk az ellenfelünkkel a lapját azzal, hogy nyitunk, akkor a nyitás pillanatában mi
lehetünk a pénz szempontjából a favoritok, még úgy is, ha 14-nél kevesebb outunk van, mivel
az ellenfelünk dobása azt jelenti, hogy mi nyerjük a kasszát anélkül, hogy az egyik outunk
lejött volna. Ennek a jelenségnek félblöff a neve, amiről a későbbiekben még részletesen
szólunk.
Az outok számának növekedésével egyre nagyobb favorittá válunk. Amikor még két kártya
érkezik, és 15 outunk van, akkor 6/5 arányban vagyunk favoritok (azaz 11 esetből hatszor
nyerünk). Ha 18 outunk van, akkor 8/5 az arány, 20 outtal pedig 2/1. (Az outok számolására
egy kiváló táblázat található a Kill Phil című könyvben.)
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Nálunk Jh Th van, a flop pedig 3s 9h 8h.

Példa

Ellenfelünk kezében Ac 9c van, ami top párt ad neki a lehető legjobb
kísérővel. A mi lapunk biztos nyerővé válik bármely kőrrel, hetessel,
dámával, illetve bubival vagy tízessel is, ha ellenfelünk keze nem javul.
Az outokat összeszámolva van 9 kőr, 6 a sorhoz (három dáma és három
hetes, mivel a kőr dámát és hetest már számoltuk), 3 bubi és 3 tízes,
mindezekkel vesztő lapból nyerővé válik a kezünk. Összesen 21 outunk
van, ami azt jelenti, hogy három ilyen leosztásból több mint kétszer mi
fogunk nyerni. Egész pontosan az esetek 69%-ában fogunk győzni,
ellenfelünk pedig a maradék 31%-ban. Bár jelenleg még egy párunk
sincs, erős favoritok vagyunk!

Az 5. fejezet összegzése
1. Nagyon fontos a várható érték (EV) fogalmának megértése.
2. Az outok azok a lapok, amelyek vesztő lapunkat nyerővé alakítják. Az
outok és a pot odds között szoros kapcsolat van.
3. A pot odds számos döntés alapjául szolgál a pókerben. Minél nagyobb
a pot odds, annál jobban megéri megadni.
4. Ha legalább 14 outunk van egy húzólapra, vagy még több, mi vagyunk a
favoritok.
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6. FEJEZET

HOGYAN NYERJÜNK $1OS SIT&GÓKON
Ahogy egyre magasabb és magasabb nevezési díjú versenyeket játszunk, egyre több
pókertudásra lesz szükségünk. Nyerőnek lenni a játékpénzes SNG-ken nem túlzottan
bonyolult; vagy betesszük minden zsetonunkat egy jó lappal vagy dobunk. Az $1-os játékokon
hasonló képletet használunk, azonban egy kicsit mégis változtatunk rajta, mivel ellenfeleink
stratégiája itt más lesz. A játékpénzes asztaloknál ellenfeleink nemigen törődtek vele, hogy
nyernek vagy veszítenek. Megpróbálták megszerezni az első helyet, és vagy sikerült, vagy
nem. Értelmetlen a második vagy harmadik helyen végezni, és nyerni némi játékpénzt. A
valódi pénzes játékban a második vagy harmadik hely már pénzt hoz nekünk. A 9-fős SNGken a nyereményalap a következőképpen kerül felosztásra: 50% az elsőnek, 30% a
másodiknak és 20% a harmadiknak. Ez azt jelenti, hogy amikor négy főre csökken a
játékosok száma, senki sem akar a következő kieső lenni, hiszen ha még egy játékos kiesik, a
többiek már a pénzben végeznek. Ezt a szituációt nevezik a versenyeken buboréknak.
Ilyenkor mindenki nagyon óvatos, és félénken játszik.
Ezzel szemben a játékosok többnyire túl lazák a verseny korai szintjein, és rosszul adnak meg
gyenge kezekkel és húzólapokkal. Hogy ezt a két gyengeséget ki tudjuk használni, a
következő játékstílust alkalmazzuk:

Játsszunk szuperfeszesen a verseny elején és féktelen agresszióval a végén

1-3. szint
A játék első három szintjén csak nagyon kevés lapot játsszunk meg! A vakok annyira
alacsonyak, hogy nem éri meg küzdeni értük, épp ezért nem akarjuk kockáztatni a
versenyünket bika lap nélkül. Hagyjuk a többiekre, hogy kiüssék egymást – nem számít az
sem, ha emiatt zsetonhátrányba kerülünk!
A könyv során mindvégig az indulókezek következő kategóriáira fogunk hivatkozni, amikor a
flop előtti játékra vonatkozó útmutatásra kerül sor. Ne feledjük, hogy minden tanács a
meghatározott kategóriára, valamint az annál jobb lapokra vonatkozik. Például a 8. kategória
nemcsak a 8. kategória kezeit foglalja magában, hanem az 1-7. kategória leírásánál felsorolt
lapokat is.
Aki olvasta a Kill Phil című könyvet, észre fogja venni a különbséget a kezek
kategorizálásában. Ez abból a tényből következik, hogy a Kill Phil egy allin-vagy-dobás
stratégiát mutat be, az itt leírt viszont nem az. Amikor egy határeset lappal allin megyünk,
szerencsésebb ezt egy egyszínű 76-hoz hasonló lappal tennünk, mint egy különböző színű
KT-zel, hiszen sokkal kisebb a valószínűsége, hogy dominálni fognak bennünket azok a
kezek (például AK), melyekkel ellenfelünk megadja az allinünket.
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A Kill Phil alapján a 76s egy 6. kategóriás indulólap, a kétszínű KT pedig 10. kategóriás, míg
ebben a könyvben mindkettő a 7. kategóriába tartozik. Érdemes az alábbi listát memorizálni,
esetleg kinyomtatni, hogy könnyen hozzáférhető legyen, amikor online játszunk.
1. kategória: AA, KK

s = egyszínű

2. kategória: QQ, AKs, AK, JJ
3. kategória: AQs, AQ, TT, 99
4. kategória: AJs, KQs, 88, 77
5. kategória: AJ, ATs, AT, KQ, KJs, 66, 55
6. kategória: A9s-A2s, KJ, KTs, QJs, QTs, JTs, 44, 33, 22
7. kategória: A9-A2, KT, QJ, QT, JT, T9s, 98s, 87s, 76s, 65s, 54s
8. kategória: K9s, K9, K8s, Q9s, Q8s, J9s, T8s, T9, 97s, 98, 86s, 87, 75s, 76, 64s

A kezek erejének ilyetén kategorizálása hasznos megközelítés a versenyjátékhoz. Még
részletesebb elemzéshez juthatunk, ha megnézzük a Kill Everyone című könyvünkben leírt
besorolást, melyet egyik szerzőtársam, Tysen Streib dolgozott ki.
A verseny 1-3. szintje során csak az 1-2. kategóriába tartozó prémium lapokkal játsszunk!
Amennyiben előttünk senki nem emelt, a nagyvak ötszörösének megfelelő emeléssel
szálljunk partiba! Ha előttünk már volt megadó, növeljük az emelésünk mértékét egy
nagyvakkal minden limpelő után! Ha az emelés így kiszámolt mértéke elérné vagy
meghaladná zsetonjaink egyharmadát, akkor inkább menjünk allin!



A vakok 15/30, elsőként cselekszünk és Qh Qd van a kezünkben. 1 400
zsetonunk van. Emelünk 150-ig.



A vakok 25/50, 1 000 zsetonnal ülünk az osztó helyén, és kezünkben Ah Kc
van. Előttünk már hárman megadtak. Normális esetben itt 400-ig (5 nagyvak
plusz minden limpelő után még egy) emelnénk, azonban ez az összeg
nagyobb zsetonkupacunk egyharmadánál, így inkább allin megyünk.



Ha valaki már emelt előttünk, az 1-2. kategóriás kezekkel emeljünk rá vissza,
mégpedig eredeti emelése négyszereséig! Ismét, ha ez meghaladja
zsetonjaink egyharmadát, akkor inkább menjünk allin! Amennyiben előttünk
már megadta valaki a nyitó emelést, vagy esetleg még rá is emelt, menjünk
allin!



A vakok 10/20 és kisvak pozícióban Ks Kc lapokat kapunk, miközben 1 500
zsetonunk van. Valaki emel 80-ig. Visszaemelünk 320-ig.

Példa

Vegyük észre, hogy amennyiben ezeket a flop előtti tanácsokat követjük, soha nem fogunk
csak megadni a flop előtt! Mindig mi rakjuk be az utolsó emelést, hacsak nem épp ingyen
nézhetjük meg a lapokat nagyvakként. Nagyon fontos, hogy mi legyünk azok, akik a flop előtt
az utolsó emelést végrehajtják, hisz a többiek hajlamosak lesznek védekezni, ha erőt
mutatunk. Sokkal valószínűbb, hogy a flopon mindenki passzolni fog előttünk, és dobnak,
amikor nyitunk. Hasznos dolog agresszornak lenni!
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Ha eljutunk a flopig, akkor top párt vagy jobb lapot szeretnénk kapni. AK-lyal a kezünkben azt
reméljük, hogy ász vagy király érkezik flopon. Ha nem így történik, csak passzoljunk, és
bármilyen nyitás esetén dobjuk el lapunkat, és ne is foglalkozzunk tovább a leosztással!
Kézben pár esetén abban reménykedünk, hogy a flopra érkező minden lap alacsonyabb lesz
a mi lapjainknál, fölépárt adva így nekünk. Amennyiben egy fölélap érkezik a flopon (nálunk
QQ van, és flopra leesik egy ász vagy király), legyünk felkészülve a passzolásra, majd
dobásra! Talán nálunk van a legjobb lap, ugyanakkor túl sokba kerül ezt kideríteni. Az $1-os
SNG-ken igen lazák a játékosok, és akár nagyon gyenge kísérővel is megadhatnak. Ne
próbáljunk emelni KK-lyal egy A73 flopon! Egy A2-t szorongató játékos valószínűleg elkísér
bennünket a riverig. Sokkal kifizetődőbb, ha csak olyankor nyitunk, amikor meglehetősen
biztosak vagyunk abban, hogy nálunk van a legerősebb kéz – ezek a laza játékosok éppen
elégszer ki fognak minket fizetni ahhoz, hogy megérje kivárnunk a megfelelő helyzetet.
Ha top párunk vagy még jobb lapunk alakul ki a flopon, nyissunk a kassza méretének
megfelelő összeggel, amennyiben előttünk mindenki passzolt! Ha valaki nyitott előttünk,
emeljünk vissza a kassza összegével! Ne feledjük, hogy amikor a kassza méretével emelünk,
bele kell kalkulálnunk az általunk megadandó összeget is, amikor kiszámoljuk az emelés
összegét! Amennyiben egy nyitás vagy emelés eléri vagy meghaladja maradék zsetonjaink
összegének egyharmadát, inkább menjünk allin! Ha egy emelésünkre ráemelnek, menjünk
allin!
Valahányszor nyitunk vagy megadunk a zsetonjaink egyharmadával vagy még nagyobb
hányadával, elkötelezzük magunkat a kassza iránt. Ez annyit jelent, hogy zsetonjainknak már
túl nagy hányadát fektettük be ahhoz, hogy a parti későbbi részében eldobhassuk lapunkat.
Általában megmaradt zsetonjaink bekerülnek a kasszába a turnön vagy a riveren,
passzolhatunk és/vagy meg is adhatunk, ha úgy gondoljuk, hogy ez a legjobb megjátszása
lapunknak. Azonban soha ne dobjunk, bármennyire is ijesztő a következő lap!

Példa
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Lapunk Ac Kc, és flop előtt 150-ig emelünk. Az osztó és a nagyvak megadja
ezt. Flopra Qd 7s 2h érkezik, és 465 zseton van a kasszában. A nagyvak
passzol, mi következünk. Passzolnunk kell. Ha az osztó nyit, egyszerűen
dobunk. Ha ő is passzol, a turnön (a következő közös lapnál) is passzolunk,
illetve dobunk egy esetleges nyitásra, hacsak nem ászt vagy királyt kapunk.
Ha a turnön ász vagy király jön, emeljünk a kassza méretével. Amennyiben ez
az összeg eléri vagy meghaladja zsetonjaink 1/3-át, menjünk inkább allin!



Lapunk As Kc, a flop pedig Ks 8s 7d. A kasszában 200 zseton van, és mind
nekünk, mind ellenfelünknek nagyjából 1 400 zsetonunk van. Ellenfelünk 100zal nyit, így a kasszában összesen 300 lesz. Alapesetben itt a kassza
méretével kellene visszaemelnünk, ami jelen esetben 500 zsetont jelentene.
400 zsetont kell emelnünk, nem pedig 300-at, hiszen az első száz, amivel a
másik játékos emelését megadjuk, már beleszámít a kasszába. Mivel azonban
az 500 már több mint zsetonjaink egyharmada, ez az emelés már elkötelezne
minket a kassza iránt. Ennélfogva az 500-as emelés helyett inkább allin
megyünk.



Kezünkben Js Jc van, és flopra Ks 8s 7d jön. A kasszában ismét 200 zseton
van, és ellenfelünk előtt, hozzánk hasonlóan mintegy 1 400 zseton maradt.
Ezúttal mi cselekszünk elsőként. Érdemes passzolni, és amennyiben
ellenfelünk nyit, dobni.



Kezünkben Ad Kd van, és flopra Kc 9h 8c érkezik. A kasszában 330 zseton
van. Egyetlen ellenfelünk passzol, és mi 330-cal nyitunk. Ő megadja. A potban
most 990 van, és mindkettőnk előtt nagyjából 1 000 zseton maradt. A turn 7c,
és ellenfelünk 400-zal nyit. Dobnunk kell. Valószínűleg egy húzóval adott meg,
amely most kiegészült. Mentsük meg a zsetonjainkat egy jobb szituációhoz!

Egyéb általános útmutatások az 1-3. szintre


Óvakodjunk a passzolás-visszaemeléstől! Az $1-os versenyeken az passzolásvisszaemelés majdnem mindig erős kezet jelent, többnyire két párt vagy jobbat. Mindig
dobjunk, ha ellenfelünk passzolt, aztán visszaemelt ránk, hacsak nekünk magunknak is
nincs legalább top két párunk (AK egy AK7 flopon)! Ha AK van a kezünkben és a flop
KJ4, dobjuk el ellenfelünk passzolást követő visszaemelésére! Az erősebb ellenfelek
játszhatnak egy QT-szerű lappal is, azonban ez ritkán fordul elő az alacsony nevezési
díjú versenyeken. Nyugodtan dobjunk.



Ne lassítsunk! A játékosok túl gyakran adnak meg a korai szakaszban. Azt javaslom,
hogy jó lapunkkal szinte soha ne lassítsunk vagy próbálkozzunk passzolásvisszaemeléssel! Ha AA van nálunk, és a flopra AQ8 érkezik, ne próbálkozzunk azzal,
hogy passzolunk és visszaemelünk, esetleg szimplán megadunk! Nyissunk vagy
emeljünk, és örüljünk, amikor ellenfelünk megadja azt egy QJ-val. Ez alól az egyetlen
kivételt azok a nagyon ritka esetek jelentik, amikor pókert vagy színsort flopolunk.
Amennyiben ez történik, lassíthatjuk a játékot a flop elpasszolásával, de törekedjünk
arra, hogy a turnön vagy a riveren minden zsetonunkat betoljuk.



Ne blöfföljünk! Túl gyakran megadják… túl gyakran megadják… Csak ezt
ismételgessük magunkban! Ha ellenfeleink túl lazák, ki fognak fizetni bennünket, amikor
a nagy lapjainkra hívunk. Az érem másik oldala, hogy emiatt a blöffölés halálra van
ítélve, Hagyjunk hát fel vele!



Legyünk óvatosak, és használjuk a józan eszünket, amikor nagyvakként húzónk alakul ki
egy ingyenesen megnézett flopon. Nyitott sorhúzókra és flösshúzókra akkor adhatjuk
meg ellenfelünk nyitását, ha legalább 3:1 pot oddsot kapunk. A lyukas sorhúzókat mindig
el kell dobjuk.



Nem minden nyitott sorhúzó azonos értékű. Ha 98 van nálunk egy 763 flopon, az sokkal
erősebb, mintha JJT érkezik flopra. Az első esetben a tuti sorra húzunk, és van két
fölélapunk. Így még akkor is nyerhetünk, ha 9 vagy 8 érkezik. A második esetben viszont
alulról tudunk kiegészíteni egy esetleges sort, ráadásul egy pár is kialakult az asztalon.
Még ha létre is hozzuk a sorunkat, kikaphatunk egy magasabb sortól vagy egy fulltól,
ráadásul ki sem fizetnének bennünket, ha nyernénk, hisz az asztalon lévő pár elrettenti a
potenciális megadókat.



Ne aggódjunk amiatt, hogy sorra dobáljuk be a lapjainkat! Időnként az is elő fog fordulni,
hogy egyetlen leosztást sem játszunk az első három szint alatt. Ez teljesen rendben van
így. A vakok olyan alacsonyak, hogy valószínűleg nem veszítünk sokat, ha kimaradunk a
játékból. Általában a kassza is olyan alacsony, hogy nem éri meg kockáztatni miatta,
hacsak nincs prémium lapunk. Lépjünk túl rajta, és engedjük el a kis kasszákat!



Figyeljük meg, hogyan játszanak a többiek! Szeretnek sok kasszába belimpelni? Mindig
bejönnek egy emelés ellenére? A flop után megadnak egy emelést gyenge húzólapra?
Nagyokat blöffölnek? Ha szettet vagy drillt flopolnak, hogyan játsszák meg? Nyitnak
vele, esetleg passzolás-visszaemeléssel próbálkoznak, vagy csak szimplán megadnak a
passzolásuk után? Jegyezzük fel, hogyan játszanak az ellenfeleink! Fáradságunk
kifizetődik majd.



Ne feltételezzük, hogy a többi játékosnak feltűnik majd feszes játékunk! Ne gondoljuk,
hogy azért mert az utóbbi néhány leosztásban feszesen játszottunk,
megpróbálkozhatunk akár egyetlen blöffel is! Túl gyakran megadják… túl gyakran
megadják...
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A 4. szint és afölött (5 vagy több játékos van még versenyben)
A 4. szinten és azt követően gyakran kell allin mennünk vagy dobnunk még a flop előtt.
Majdnem mindig 15 nagyvaknyi vagy annál kevesebb zsetonnal leszünk kénytelenek játszani,
ami azt jelenti, hogy a megszokott 5BB (öt nagyvaknyi) emelésünk a zsetonkupacunk
egyharmadát teszi ki. Ezekben az esetekben az „allin-vagy-dobás” megközelítést kell
alkalmaznunk. Ismétlem, soha ne adjunk meg flop előtt, hacsak nem valaki más allinjéről van
szó; mindig emeljünk vagy dobjunk! A vakokat most már jobban megéri ellopni, tehát
nemcsak az 1. és 2. kategóriás lapokkal fogunk emelni. A legjobb alkalom az emelésre, ha
mindenki más dobott előttünk. Amennyiben ez a helyzet:


Az osztó vagy kisvak pozíciójából emeljünk a 6. kategóriás vagy erősebb kezekkel!



Egy vagy két hellyel az osztó előtt emeljünk az 5. kategóriás vagy erősebb kezekkel!



A korábbi pozíciókból, vagy ha nagyvakok vagyunk és senki nem emelt előttünk,
emeljünk a 4. kategóriás vagy erősebb kezekkel!



Amennyiben zsetonjaink száma 5BB és 10BB között van, emeljünk az egy kategóriával
gyengébb kezekkel is, mint amikkel normál esetben tennénk!



Ha 5BB vagy kevesebb zsetonunk maradt, emeljünk a két kategóriával gyengébb
kezekkel is, mint tennénk normál esetben!



Minden mást dobjunk el, soha ne limpeljünk!



A fenti pontok mindegyikét összegzi az alábbi táblázat.

Amennyiben egy vagy több játékos limpelt előttünk, úgy játsszunk, mintha korai pozícióban
ülnénk! (A zsetonmennyiségünk függvényében emeljünk a 4., 5. vagy 6. kategóriás lapokkal!)
Ha valaki már emelt előttünk, menjünk allin a 3. kategóriás vagy erősebb lapokkal!
Amennyiben csak 10BB vagy 5BB zsetonunk van, a 4. kategóriás, illetve 5. kategóriás
lapokkal is menjünk allin!

Összegzésképpen:
Emelési kritériumok a zsetonmennyiség függvényében ($1-os játékok)
10BB fölött

10BB - 5BB között

5BB alatt

Kisvak vagy osztó

6. kategória

7. kategória

8. kategória

1 vagy 2 székkel az osztó
előtt
Korábbi pozíció

5. kategória

6. kategória

7. kategória

4. kategória

5. kategória

6. kategória

4. kategória

5. kategória

6. kategória

3. kategória

4. kategória

5. kategória

Mindenki dobott előttünk

Egy vagy több limpelő
Bármely pozíció
Valaki emelt
Bármely pozíció
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Ha emelünk (de nem megyünk allin) és valaki visszaemel, döntésünket a pot odds alapján kell
meghoznunk:


Ha 2,5:1 vagy jobb oddsot kapunk, adjuk meg bármivel!



Ha 2:1 vagy jobb oddsot kapunk, adjuk meg 5. kategóriás vagy jobb lapokkal!



Ha 1,5:1 vagy jobb oddsot kapunk, adjuk meg 4. kategóriás vagy jobb lapokkal!



Amennyiben rosszabb az oddsunk, mint 1,5:1, csak 3. kategóriás vagy jobb lapokkal
adjuk meg!

Ezekben a szituációkban egy kicsit kreatív matematikára van szükség. Amennyiben az
emelés során valamelyikünk zsetonjainak nagy része (de nem az összes) bekerül a
kasszába, úgy kell számolnunk a kasszát, mintha allin szituáció lenne, hisz kötődni fogunk a
kasszához!



A vakok 50/100, és 1 800 zsetonnal ülünk cutoff pozícióban. Mindenki dobott
előttünk. Lapunk 6c 6d, egy 5. kategóriás kéz. Emelünk 500-ig.



A vakok 75/150, és 1 400 zsetonunk van két pozícióval az osztó előtt. Valaki
limpel előttünk. Kezünkben Ah 6h van, egy 6. kategóriás lap. Dobás.
Kevesebb, mint 10BB-vel 5. kategóriás vagy jobb lapokra van szükségünk
ahhoz, hogy betoljuk, amikor valaki már megadott előttünk.



A vakok 50/100, és mi 2 000 zsetonnal ülünk osztó pozícióban. Mindenki
dobott, nálunk pedig Kc Qd, egy 5. kategóriás lap van. Emelünk 500-ig. A
nagyvak 1 500-ig emel vissza 3 000 zsetonjából. A pontos pot oddsunk ekkor
2050:1000, vagyis egy kicsit jobb, mint 2:1. Mindazonáltal ez az emelés
gyakorlatilag allin tesz minket, ezért úgy kell tekintenünk, mintha 2 000-ig
történt volna a visszaemelés. Ez pedig 2550:1500, azaz 1,7:1 pot oddsot ad
nekünk. A megadáshoz 4. kategóriás vagy jobb lapra lenne szükségünk.
Dobás.

Példa

Flop után is sokkal agresszívebbnek kell lennünk, ha még nem került be minden zseton a
kasszába. Nyissunk minden top párral (kísérőtől függetlenül) vagy jobb lappal, ami általában
allint jelent! Ha ellenfelünk elénk nyit, figyelembe kell vennünk a pot oddsot. Mindig
megadhatjuk a nyitását top pár és erős kísérő típusú lapokkal. Ha a pot oddsunk 2:1, akkor
top pár és közepes kísérő kombinációjával is megadhatunk. 3:1 pot odds esetén egy top pár
gyenge kísérő, közepes pár és egy fölélap, nyitott sorhúzó vagy flösshúzó is elég a
megadáshoz (a flopon).

Négy játékos maradt – a buborék
Ugyanúgy kell játszanunk, mint amikor még öt vagy több játékos volt, azzal a különbséggel,
hogy egy kategóriával gyengébb kezekkel is emelünk, megadni viszont csak egy kategóriával
erősebb kezekkel fogunk, mint korábban.
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Emelési kritériumok a buborékban a zsetonmennyiség függvényében ($1-os
játékokban)
10BB fölött

10BB - 5BB között

5BB alatt

Kisvak vagy osztó

7. kategória

8. kategória

8. kategória

Cutoff

6. kategória

7. kategória

8. kategória

5. kategória

6. kategória

7. kategória

2. kategória

3. kategória

4. kategória

Mindenki dob előttünk

Egy vagy több limpelő
Bármely pozíció
Valaki emelt
Bármely pozíció

Három játékos maradt
Bejutottunk a pénzbe! Képzeletben veregessük meg a vállunkat, és próbáljuk megnyerni a
versenyt!

Headsup játék
A headsup játékra vonatkozó javaslataim nagyon egyszerűek:


Osztóként bármely két lappal menjünk allin!



Nagyvakként bármely két lappal menjünk allin, ha ellenfelünk limpelt!



Ha ellenfelünk osztóként emelt, toljuk be minden 6. kategóriás vagy annál jobb lappal!
Ha valamelyikünknek csak 4BB-je vagy kevesebb maradt, a 7. kategóriás lapokkal is
adjuk meg az allint! 2,5 BB-vel vagy az alatt pedig bármely két lappal szálljunk játékba!

Flop előtt, $1-os játékok – Allin stratégia a headsup játékra
Maradék
zsetonmennyiség
0 - 2,5 BB

Osztóként vagy nagyvakként,
ha ellenfelünk limpelt
Bármely két lappal

Nagyvakként, ha ellenfelünk
emelt
Bármely két lappal

2,5 - 4 BB

Bármely két lappal

7. kategória

4+ BB

Bármely két lappal

6. kategória

Mindössze ennyi kell, hogy nyerők legyünk az $1-os SNG-ken. Játsszunk sokat, és alaposan
sajátítsuk el a játék elemeit, mielőtt továbblépnénk az $5-os játékokra! Ne feledjük, hogy tíz
játék még nem számít soknak!

A 6. fejezet összegzése
1. Játsszunk szuperfeszesen az első néhány szinten, és hagyjuk a
többieket, hogy kiüssék egymást!
2. Ne adjunk meg flop előtt, és flop után is csak ritkán adjunk meg! A
helyes cselekedet az emelés vagy dobás, nem pedig a megadás.
3. Az 1-3. szinten soha ne blöfföljünk!
4. Játsszunk agresszíven, amikor már kevesen maradtunk, azonban csak
a legerősebb kezekkel adjunk meg!
5. Ha ketten maradtunk, minden leosztásban emeljünk, hacsak ellenfelünk
nem emelt előttünk! Az így ellopott vakok bőségesen kárpótolni fognak
azokért az esetekért, amikor ellenfelünk jobb lappal megadja hívásunkat.
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7. FEJEZET

HOGYAN NYERJÜNK $5OS SIT&GÓKON?
Azt javaslom, hogy játsszunk hasonló stratégiával, mint amit az $1-os SNG-ken való
győzelemhez használtunk, mindössze néhány változtatásra lesz szükség. Ha nincs külön
kiemelve, hogy változtassunk valamin, akkor tegyünk mindent ugyanúgy, mint ahogy azt az
$1-os játékoknál bemutattuk.

1-3. szint
Az első három szinten továbbra is csak kevés lapot játsszunk meg! Kizárólag a 2. kategóriába
tartozó vagy jobb lapokkal játsszunk, kivéve, ha osztó vagy cutoff pozícióban vagyunk! Ha
osztó vagy cutoff pozícióban vagyunk, és még nem volt előttünk emelés, emeljünk 3. vagy 4.
kategóriás lapokkal is! Ha már emeltek előttünk, dobjuk el a 3. és 4. kategóriás lapokat, és
csak az 1. és 2. kategóriás lapokkal emeljünk vissza! Az emelés szokásos összegét kissé
lecsökkenthetjük, ha mi nyitjuk meg a kasszát, emeljünk négy nagyvakot! Ha már valaki
belimpelt, akkor minden limpelő után adjunk hozzá az emelés összegéhez egy nagyvakot!

Nem volt emelés

Volt emelés

Orice altă poziţie

1. kategória

În buton sau
Cut-Off
Emelés

Orice Poziţie

Emelés

Visszaemelés

2. kategória

Emelés

Emelés

Visszaemelés

3. kategória

Emelés

Dobás

Dobás

4. kategória

Emelés

Dobás

Dobás

5. kategória vagy
gyengébb

Dobás

Dobás

Dobás

Flop után játsszunk ugyanúgy, mint eddig! Kizárólag potméretű nyitásokat és emeléseket
hajtsunk végre, sosem kisebbeket vagy nagyobbakat, és csak ritkán adjuk meg valaki más
nyitását! Ha a flopon top párunk van, de nem a legjobb kísérővel, nyissunk, ha előttünk
mindenki más passzolt! Ha valaki emel előttünk vagy visszaemel a nyitásunkra, dobjuk el a
lapunkat! Szoktassuk hozzá magunkat, hogy döntsük el a flopon, hogy megjátsszuk a
lapunkat vagy sem, és ennek fényében hívjuk meg vagy dobjuk el ahelyett, hogy
megadogatjuk más hívását egy későbbi nehéz döntés elé nézve, amikor már sokkal több lesz
a kasszában! Próbáljunk továbbra is ellenállni a blöff csábításának!
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Példa

15/30 vakok és 1 500 zseton mellett Ad Jd van nálunk osztó pozícióban. Két játékos
belimpel előttünk. Emeljünk 180-ig (4 nagyvak + 1 minden limpelő után) 4.
kategóriás lapunkkal! A nagyvak megadja, mindenki más dob. A kasszában most
435 van. A flop Ac 9s 8s, és a nagyvak passzol. Nyissunk 435-ig! Ha elénk nyit vagy
visszaemel, dobjuk el a lapunkat!

A 4. szint és afölött (5 vagy több játékos van még versenyben)
Mivel most 4 nagyvak a rendes emelésünk, toljunk allint minden alkalommal, amikor a
zsetonkupacunk 12BB-re vagy az alá csökken, mivel a rendes emelésünk mértéke már a
zsetonjaink egyharmadát jelentené! Erre egyszerű a magyarázat: ha beemeljük a zsetonjaink
egyharmadát, elkötelezzük magunkat a kassza iránt. Ez azt jelenti, hogy ha visszaemel ránk
valaki, legalább 2:1 kassza oddsot kapunk. A 2:1 odds elég ahhoz, hogy minden olyan lappal
megadjuk a visszaemelést, ami eredetileg elég jó volt az emelésre. Ennek megfelelően
jobban járunk, ha már most berakjuk az összes zsetonunkat, a lehető legnagyobb nyomást
gyakorolva az ellenfelünkre, valamint növelve annak az esélyét, hogy eldobja a lapját, ami
általában a kívánt cselekvés tőlük a versenyek során.
Játsszunk az $1-os játékoknál ismertetett módon, kivéve, hogy ha előttünk mindenki dobott,
egy kategóriával gyengébb lapokkal is emeljünk:
10BB fölött

10BB - 5BB között

5BB alatt

Kisvak vagy osztó

7. kategória

8. kategória

8. kategória

1 vagy 2 székkel az
osztó előtt
Korábbi pozíció

6. kategória

7. kategória

8. kategória

5. kategória

6. kategória

7. kategória

4. kategória

5. kategória

6. kategória

3. kategória

4. kategória

5. kategória

Mindenki dob előttünk

Egy vagy több limpelő
Bármely pozíció
Valaki emelt
Bármely pozíció

Az $5-os játékban kissé feszesebb ellenfeleket találunk, így megéri gyakrabban emelni. Ha
valaki belimpel vagy emel előttünk, játsszunk az $1-os játékoknál ismertetett módon!

Négy játékos maradt – a buborék
A buborékban befeszül a játék. Gyakran történik az, hogy egy játékos allint tol, és mindenki
más dob. Ennek eredményeként feszesebben adjunk meg, de sokkal gyakrabban toljuk be a
zsetonjainkat, ha még előttünk nem tette meg ezt senki! Rendkívül nagy jelentőséget kap
továbbá az is, hogy a többiek zsetonkupaca és a miénk hogyan aránylik egymáshoz.
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Ha sok zsetonunk van, emeljünk minden 8. kategóriás vagy jobb lappal kisvakból vagy
osztó pozícióból, és 7. kategóriás vagy jobb lappal cutoffból! Ha azon gondolkozunk,
hogy megadjuk-e valaki más allinjét, vegyük figyelembe az allin mértékét! Egy 10 BB-s
allint 2. kategóriás vagy jobb lappal adjunk meg, 8BB-t 3. kategóriással, 6BB-t 4., 4 BB-t
5., 2BB-t pedig 6. kategóriás lappal adjunk meg! Ha nagyvakban vagyunk, egy
kategóriával gyengébb lappal is megadhatunk (vagy akár bármely két lappal, ha az allin
csak 2BB). Ha két sok zsetonos játékos is van közel azonos mennyiségű zsetonnal,
érdemes úgy kerülniük egymást, mint a pestist! Ne rakjunk be a másik sok zsetonos
játékos ellen jelentős mennyiségű zsetont, kivéve, ha nálunk van a tuti lap, vagy
legalábbis ahhoz nagyon közeli!



Ha közepes mennyiségű zsetonunk van, figyeljünk oda a több zsetonnal rendelkező
játékosokra! Ha a sok zsetonos játékosok dobtak, cselekedjünk mi magunk úgy, mintha
sok zsetonunk lenne! Ha még játékban van valaki, akinek nálunk több zsetonja van, két
kategóriával feszesebben menjünk allin! Cselekedhetünk sok zsetonosként akkor is, ha
megadjuk egy kevesebb zsetonos játékos hívását, és nem látunk nagy esélyt arra, hogy
egy több zsetonnal rendelkező játékos megadja. Ha egy nálunk több zsetonnal
rendelkező játékos allinjét készülünk megadni, legyünk óvatosak! Két kategóriával
feszesebben adjunk meg, mint amikor nekünk van a legtöbb zsetonunk, de
természetesen minden esetben adjuk meg király vagy ász párral!



Ha kevés zsetonunk van, úgy érdemes allint tolnunk, mint közepes zsetonmennyiség
esetén, de megadásnál inkább a sok zsetonos tanácsokat vegyük figyelembe! Ha
emelünk, mindig tegyük be az összes zsetonunkat, még akkor is, ha valaki más már allin
ment előttünk több zsetonnal! Ha igazán kevés zsetonunk marad, mondjuk kevesebb,
mint 3BB, akkor toljunk allint bármilyen két lappal, amikor kis- vagy nagyvak pozícióban
vagyunk!

Az alábbi táblázat ezeket foglalja össze.

Allint tolni a buborékban ($5-os játékok)

Saját pozíciónk

Cut-off
Osztó vagy
kisvak

Zsetonfölényben
vagyunk a
leosztásban
7. kategória

Egy aktív játékosnak több
zsetonja van
5. kategória

8. kategória

6. kategória

Megadni egy allint közepes zsetonmennyiséggel a buborékban ($5-os játékok)
Allin
összege
Nagyvakban
Bármely más
pozícióban

10BB

8BB

6BB

4BB

2BB

1. kategória

2. kategória

3. kategória

4. kategória

5. kategória

1. kategória

1. kategória

2. kategória

3. kategória

4. kategória

Megadni egy allint sok vagy kevés zsetonnal a buborékban ($5-os játékok)
Allin
összege
Nagyvakban
Bármely más
pozícióban

10BB

8BB

6BB

4BB

2BB

3. kategória

4. kategória

5. kategória

6. kategória

2. kategória

3. kategória

4. kategória

5. kategória

Bármely két
lappal
6. kategória

37

Példa



A vakok 200/400, az ante 25. Nekünk van a legtöbb zsetonunk (5 000) és osztó
pozícióban vagyunk, a kezünkben 7h 6c, ami egy 8. kategóriás lap. Toljunk
allint, és próbáljuk elvinni a vakokat és az antékat!



A vakok 200/400, az ante 25. Közepes zsetonmennyiséggel (2 300) ülünk
kisvakban. A sok zsetonos játékos betol a cutoff pozícióból 5 000-t, nálunk As
Qc van, ami 3. kategóriás lap. A saját, 6BB-s zsetonkupacunk alapján
állapítsuk meg, hogy jogos-e a megadás! Ha sok zsetonunk lenne, egy 6BB-s
emelést 4. kategóriás lappal adhatnánk meg, de közepes zsetonmennyiséggel
két kategóriával feszesebben kell megadnunk. Dobás. A buborék egy fura
időszak. Közepes zsetonmennyiséggel a legjobb, ha meghúzzuk magunkat, és
megpróbálunk becsorogni a pénzbe.
Ha már két ellenfelünk is allin van, és azt fontolgatjuk, hogy mi is megadjuk az
allinjüket, a buborékban ezt inkább gondoljuk meg kétszer is! Csak akkor
érdemes másodikként megadni egy allint, ha:
1. Ha a játékban levők közül nekünk van a legtöbb zsetonunk.
2. Ha csak egy játékosnak van nálunk kevesebb zsetonja, és az illető már allin
van.
Ezekben az esetekben másodikként is megadhatunk egy allint JJ-val vagy
jobb lappal (AK-lyal is, ha hármunk közül a közepes zsetonos játékosnak
legfeljebb 6BB-je van). Minden, a fentiektől eltérő esetben dobjuk el a
lapunkat, még az AA-t is!



A vakok 200/400, az ante 25. Nagyvakban vagyunk, nekünk van a legkevesebb
zsetonunk, 2 000. A második legkevesebb zsetonnal (2 500) rendelkező
játékos allin megy. A kisvakban ülő, sok zsetonos játékos megadja. Dobjuk el
a király párt, az ász párt, még a jokert is, dobjuk el, akármi is van nálunk!
Éppen most kaptunk egy esélyt, hogy besétáljunk a harmadik helyre, fogadjuk
el!

Három játékos maradt
Toljunk allint ugyanazokkal a kezekkel, amikkel négy játékosnál, de elkezdhetünk
megadogatni eggyel kisebb kategóriás kezekkel is, mint a buborékban! Közepes
zsetonmennyiséggel is csak egy kategóriával kell feszesebben rátolnunk a sok zsetonos
játékosra.
Más szóval:

Allin menni három játékosnál
Osztó vagy kisvak
pozíció

Zsetonfölényben
vagyunk a leosztásban
8. kategória

Egy aktív játékosnak több zsetonja van
7. kategória

Allin megadása közepes zsetonmennyiséggel (3 játékosnál)
Nagyvakban
Bármely
más
pozícióban
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10BB

8BB

6BB

4BB

2BB

2. kategória

3. kategória

4. kategória

5. kategória

6. kategória

1. kategória

2. kategória

3. kategória

4. kategória

5. kategória

Allin megadása sok vagy kevés zsetonnal (3 játékosnál)
Nagyvakban
Bármely
más
pozícióban

10BB

8BB

6BB

4BB

2BB

4. kategória

5. kategória

6. kategória

7. kategória

8. kategória

3. kategória

4. kategória

5. kategória

6. kategória

7. kategória

Headsup játék
Headsupban menjünk allin bármely két lappal egészen addig, amíg akár nekünk, akár
ellenfelünknek kevesebb zsetonja van, mint 8BB! Amikor már mindkettőnk zsetonkupaca
meghaladja a 8BB-t, a szemét lapokkal talán kissé kockázatosabb allin menni, és nem is
annyira szükséges. Módosítsuk a headsup játékra vonatkozó irányelveket az alábbiak szerint!
(A zsetonkupacok mérete minden esetben a két játékos közül a kevesebb zsetonnal
rendelkezőre vonatkozik.)
Amikor osztó pozícióban vagyunk:
 8BB vagy kevesebb esetén menjünk allin bármilyen két lappal!


8-12BB esetén menjünk allin 8. kategóriás vagy jobb lapokkal!



Ha több zsetonunk van, mint 12BB, emeljünk 3BB-re minden 8. kategóriás vagy jobb
lappal! Ha visszaemelést kapunk, adjuk meg minden 5. kategóriás vagy jobb lappal!

Amikor nagyvak pozícióban vagyunk, és az osztó belimpel:
 8BB vagy kevesebb esetén menjünk allin bármilyen két lappal!


8BB-12BB esetén menjünk allin minden 7. kategóriás vagy jobb lappal!



Ha több zsetonunk van, mint 12BB, emeljünk 4BB-re minden 6. kategóriás vagy jobb
lappal! Ha visszaemelést kapunk, adjuk meg minden 4. kategóriás vagy jobb lappal!
Vegyük észre, hogy nagyvakból nagyobbat emelünk! Ennek az az oka, hogy próbáljuk
ellensúlyozni a flop utáni pozíciós hátrányunkat. A nagyobb emelés segítségével még
flop előtt megnyerhetjük a kasszát.

Amikor nagyvak pozícióban vagyunk, és az osztó emel:
 2,5 BB vagy kevesebb esetén adjuk meg bármely két lappal!


2,5BB-4BB esetén adjuk meg minden 7. kategóriás vagy jobb lappal!



4BB-12 BB esetén toljuk be vagy adjuk meg az allint minden 6. kategóriás vagy jobb
lappal!



Ha több zsetonunk van mint 12BB és az ellenfelünk legfeljebb 3BB-t emel, emeljünk
vissza négyszer annyit 5. kategóriás vagy jobb lapokkal, és csak adjunk meg 6. vagy 7.
kategóriás lapokkal! Ha az esetleges visszaemelésünk nagyobb bármelyik zsetonkupac
egyharmadánál, inkább menjünk allin! Ha ellenfelünk több mint 3BB-t emel, toljunk allint
minden 5. kategóriás vagy jobb lappal!

Flop utáni játék:
Nyissunk ugyanúgy, mint amikor kevés játékos volt (bármilyen párral és jó húzólappal), de
meghívhatjuk az ász magas lapot is!

Ha ellenfelünk nyit először, a megadási kritériumokat szigorítsuk egy kicsit!
Megadhatunk közepes párral, vagy legkisebb párral is, ha a kísérő magasabb az asztalon
levő lapoknál. Például ha a flop Q72, megadhatunk egy nyitást A2-vel vagy K2-vel.
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A headsup játék összegzése:
Flop előtt, ha még nem volt emelés - toljunk allint vagy emeljünk a táblázat
szerint
Vonatkozó
zsetonmennyiség
8 BB alatt

Osztóként
Bármely két lap

Nagyvakban, ha
limpelt
Bármely két lap

az

ellenfél

8-12 BB

8. kategória

7. kategória

12 BB fölött

3BB emelés 8. kategóriás lappal.
Visszaemelés megadása 5.
kategóriás lappal

4BB emelés 6. kategóriás lappal.
Visszaemelés megadása 4.
kategóriás lappal

Flop előtt, ha az osztó emel
Vonatkozó zsetonmennyiség
0-2,5 BB

Bármely két lap

2,5-4 BB

7. kategória

4-12 BB

6. kategória

12 BB fölött, ha az ellenfél
legfeljebb 3BB-t emel
12 BB fölött, ha az ellenfél
3BB-nél többet emel

Emeljünk vissza négyszer annyit 5. kategóriás lappal!
Adjunk meg 6-7. kategóriás lappal!
Toljunk allint 5. kategóriás lappal!

Flop utáni játék
Az ellenfél nem
nyitott
Az ellenfél nyitott

Nyissunk a pot összegével bármely pár, ász, flösshúzó, két irányból
nyitott sorhúzó esetén, illetve ha van egy lyuksorunk két fölélappal!
Adjuk meg vagy emeljünk közepes vagy jobb párral, valamint
legkisebb párral, ha van hozzá egy fölélapunk is!

A 7. fejezet összegzése
1. A szokásos flop előtti emelésünk mértéke 4BB legyen, plusz 1BB
minden limpelő után!
2. Flop után mindig a pot összegével nyissunk!
3. Játsszunk meg több kezet hátsó pozícióból!
4. Vegyük figyelembe a saját zsetonjaink számát, valamint figyeljünk oda
a többiekére is! Ha nekünk van a legtöbb zsetonunk, játsszunk
agresszívan; közepes zsetonmennyiséggel viszont legyünk óvatosak,
kivéve, ha a legtöbb zsetonos játékos már dobott!
5. Ne erőltessük a gyenge lapokkal való játékot a headsupban!
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8. FEJEZET

HOGYAN NYERJÜNK $10OS SIT&GÓKON
Amikor fellépünk a $10-os SNG-kre, finomítanunk kell az $5-os játékokban használt
stratégiánkon néhány újabb taktika hozzáadásával. A $10-os szinten az ellenfeleink egy
picivel okosabbak lesznek, ők már megtanulták, hogy ne legyenek annyira lazák. Ebből
következően, mivel mindig ellenfeleinkhez kell igazítanunk a játékunkat, itt már gyakrabban
fogunk emelni. Az alacsonyabb nevezési díjú versenyek lazább ellenfelei ellen csak a
legerősebb kezekkel nyitottunk, és nagy emelésekkel próbáltuk a legtöbbet kihozni ezekből a
lapokból. Most azonban már azt is megengedhetjük magunknak, hogy alacsonyabb összeggel
nyissunk, mint korábban, és ezzel minimalizáljuk a kockázatot. Bizonyos szituációkban egy
kis blöfföt is tartalmaz a stratégia, amivel már valódi pókert kezdünk játszani.

1-3. szint
Alkalmanként most már csak megadunk a flop előtt. Ha előttünk senki nem szállt játékba,
játsszunk ugyanúgy, mint korábban: emeljünk az 1. és 2. kategóriás kezekkel, valamint a
hátsó pozíciókból a 3. és 4. kategóriásokkal is! Most azonban már néha limpelhetünk is
alacsony kézben párokkal.
A 2-10-ig szabály: Itt egy egyszerű szabály a kezdő játékosoknak, amely útmutatóként
szolgál a tekintetben, hogy zsetonjaik mekkora részét tehetik kockára egy kézben párral
történő emeléskor vagy egy emelés megadásakor. Amikor 22-től TT-ig terjedő kézben párt
kapunk, a párunk értékének megfelelő százalékát használhatjuk fel a zsetonjainknak egy
emelésre vagy megadásra. Ez konkrétan azt jelenti, hogy 2% a 22, 3% a 33, 4% a 44, 5% az
55, 6% a 66, 7% a 77, 8% a 88, 9% a 99 és 10% a TT esetén játékra fordítható összeg. Ez
bármilyen játékszituációra vonatkozóan pontos útmutatást ad nekünk. A magasabb párok,
melyek JJ-tól kezdődnek, különböznek alacsony társaiktól. Az alacsony párok esetében
általában szükségünk van kezünk javulására a leosztás megnyeréséhez. A nagy párok
sokszor nyerni tudnak javulás nélkül is, ha tehát ránk emeltek, gyakran visszaemelhetünk
velük. Akár még allin is mehetünk. Ennek megfontolásakor tekintetbe kell vennünk a
pozíciónkat, zsetonjaink számát, azt hogy az eredeti emelő konzervatív vagy agresszív
játékos-e, és az összes többi rendelkezésünkre álló információt.
A 2-10-ig szabály használatakor mindig az emelés megszokott mértékben, négy nagyvaknyi
összeggel emeljünk, ha elegendő zsetonunk van. Máskülönben csak adjuk meg a nagyvak
összegét (limpeljünk). Például 15/30-as vakok mellett, 1 400 zsetonnal 120 emelünk TT
esetén, míg 44-gyel a kezünkben csak megadjuk a vakot, a 22-t pedig eldobjuk.
Amennyiben limpeltünk a kézben párunkkal, passzoljunk és dobjuk be, hacsak nem flopoltunk
szettet vagy fölépárt. Egy fölépár mindig jobb, mintha top párt flopolnánk, de még mindig
nagyon sérülékeny. Úgy kell megjátszanunk, mintha top pár lenne, top kísérővel.
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Ne emeljünk vissza a flopon egy top párral vagy fölépárral. Ha nyitunk és ránk emelnek, csak
adjuk meg, és értékeljük át újra a helyzetünket a turnön. Remélhetőleg elég figyelmet
szenteltünk annak, hogyan játszottak ellenfeleink korábban. Úgy érezzük, hogy verve
vagyunk? Milyen pot oddsot kapunk? Pozícióban vagy pozíción kívül vagyunk? Ezek a
kérdések mind befolyással vannak arra, hogyan folytatjuk a leosztást.
Egy szett nagyon erős lap, és nagyon jól álcázott, különösen akkor, ha valaki emelt flop előtt.
A legjobb szituáció egy flopolt szett számára, ha flop előtt megadtuk valaki emelését egy 55szerű lappal, és flopon AT5 vagy hasonló érkezik. Nálunk flopolt szett van, míg ellenfelünknek
nagy valószínűséggel top pár van a kezében. Akár még az összes zsetonját is elnyerhetjük
egy ilyen leosztás alkalmával.
Egy szettel a kezünkben annyit próbálunk nyerni, amennyit csak lehet. Amennyiben flop előtt
mi emeltünk utoljára, illetve senki sem emelt, mindig nyissunk a szettünkkel a flopon. Ne
próbáljunk lassítani! Hogyha másvalaki emelt, és mi csak megadtunk, számos mód van arra,
hogy bekerüljön a pénz a kasszába. Pozíción kívül a legjobb mód erre, ha nyitunk,
amennyiben a flopon ász vagy király érkezett, és reménykedünk, hogy ellenfelünk ránk emel.
Csupa alacsony kártyából álló flop esetén valószínűleg egy passzolás-visszaemelés a legjobb
megoldás. A passzolás, majd szimpla megadás is egy opció, de ezzel lehetővé tesszük, hogy
ellenfelünk lejavuljon bennünket. Ha pozíciónk van ellenfelünkön, akkor nyissunk, hogyha ő
passzolt, és emeljünk, amennyiben ő nyitott!
Semmilyen esetben se próbáljunk lassítani a flopon; mindig nyissunk a turnön és többnyire a
riveren is! Ha a riverre egy különösen ijesztő asztal alakul ki, amelyen sok sor és/vagy flöss
elképzelhető (például Ah Kh Qs Tc 5h), ne nyissunk a szettünkkel! Ha ellenfelünk nyit, el kell
döntenünk, mit tegyünk. Ilyenkor vegyük figyelembe a pot oddsot csakúgy, mint a másik
játékos eddigi licitálási mintáját! Vajon mennyi a valószínűsége annak, hogy kiegészült a
keze?

Példa



A vakok 10/20, és 1 300 zsetonunk van, lapunk pedig 9c 9s. Két játékos limpelt
előttünk. Mi is így teszünk, és az osztó helyén ülő játékos is. Amennyiben TT
lenne a kezünkben, emelnénk 120-ig, hiszen az kevesebb, mint a zsetonjaink
10%-a. Most öt játékos nézi meg a flopot, ami 8c 7d 4c. Az előttünk ülő három
játékos passzol. Nyissunk 55 zsetonnal, azaz kasszányi összeggel, mivel
fölépárunk van.



A vakok 15/30, és nekünk 1 600 zsetonunk van, miközben lapjaink 6d 6s.
Egyik, 1 800 zsetonnal rendelkező ellenfelünk 120-ig emel. Nagyvakként még
90 zsetont kell megadnunk. Megtesszük, hiszen ez kevesebb, mint zsetonjaink
6%-a. Flopra 7d 6h 4c jön. Próbálkozzunk meg egy passzolással, majd
emeljünk vissza ellenfelünkre! Amennyiben Kd Jh 6c flop jött volna, emelnénk
abban a reményben, hogy ellenfelünk visszaemel ránk. Soha ne aggódjunk
amiatt, hogy ellenfelünknek esetleg magasabb szettje van a miénknél! Ha így
lenne, hát nincs mit tenni. Ez azonban olyan ritkán történik meg, hogy
felesleges vele foglalkoznunk.

Folytatólagos nyitás (C-bet)
Kezdjünk el blöffölni bizonyos körülmények között – amikor flop előtt mi emeltünk, azonban a
flop nem talál el minket! Ez a nyitás a flopon a korábban mutatott erőnk folytatása. Az
emelőnél sokkal nagyobb eséllyel van erősebb kéz, mint a megadónál, ha tehát egyiküket
sem találta el a flop, ami meglehetősen gyakran megesik, a flop előtti emelő gyakran
besöpörheti a kasszát egy nyitással. Ha flopra K76 érkezik, nyithatunk egy AJ-szerű lappal.
Mivel már flop előtt is emeltünk, ellenfelünk valószínűleg AK-t sejt majd nálunk, és dobni fog.
Hogyha 752 jönne flopra, még mindig eldobathatjuk lapját, hisz joggal feltételezheti, hogy
fölépárunk, de legalábbis az ő lapjainál nagyobb lapjaink vannak. Akkor is
megpróbálkozhatunk a folytatólagos nyitással, ha kézben párral emeltünk a flop előtt, és a
flop tartalmaz egy vagy több magasabb lapot. Amennyiben például 99-cel emeltünk,
berakhatunk egy folytatólagos nyitást egy AQ5 flopon.
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Ez az egyetlen olyan szituáció, amikor javaslom a blöffölést a $10-os szinten. Amennyiben
nem talált el a flop, és ellenfelünk ráemel a folytatólagos nyitásunkra, egyszerűen bedobjuk a
lapunkat. Ha megadja a nyitást, akkor a turnön passzoljunk és dobjunk, hacsak nem javul a
kezünk! Ha folytatólagos nyitásra készülünk, de valaki nyit előttünk, dobjunk! Azt javaslom,
hogy az alábbi szituációkban próbálkozzunk meg a folytatólagos nyitással:
A flop előtt csak egy ellenfelünk adja meg emelésünket::
 C-bet minden alkalommal!
A flop előtt két ellenfelünk adja meg emelésünket:
 Ha utolsóként cselekszünk, mindig próbálkozzunk meg a C-bettel, ha a többiek
passzoltak előttünk!


Első vagy második cselekvőként, akkor nyissunk folytatólagosan, ha a flop tartalmaz
ászt, királyt, egy párt vagy esetleg drillt!



Ha utolsóként cselekszünk, és sorhúzónk van, ne nyissunk!

A flop előtt három vagy több ellenfelünk adja meg emelésünket:
 Ne próbálkozzunk C-bettel! Lesz még idő, amikor ez helyes lehet, miután már harcedzett
játékosok leszünk.

Emelünk Ac Qc lapokkal és ketten megadják mögöttünk.
C-bet
K75
994
TTT

Példa

nincs C-bet
J64
754
432

AZ EMELÉSEK MÉRTÉKE
Mielőtt elértük volna a mostani szintet, mindig a kassza összegével
nyitottunk és emeltünk. Ha a kasszában 400 zseton volt, akkor az
emelésünk összege is 400 lett. Most azonban már sokkal gyakrabban
fogunk nyitni, és az ellenfeleink is feszesebbek lesznek. Mindkét változás
azt kívánja meg, hogy csökkentsük emeléseink méretét. Azt javaslom,
hogy innentől kezdve a kassza összegének 70%-ában határozzuk meg az
emelendő összeget függetlenül attól, hogy valóban jó lapunk van-e vagy
csak C-bettel próbálkozunk. Mostantól kezdve tehát egy 400-as pot esetén
250-300 zseton körül kell lennie a nyitásunknak.

4. szint és afölött (5 vagy több játékos van még versenyben)
Játsszunk ugyanúgy, mint az $5-os játékok esetében!

Négy játékos maradt – a buborék
Ismét csak nagyon hasonlóan kell játszanunk, mint az $5-os szinten, azzal a különbséggel,
hogy amennyiben nekünk van az adott leosztásban még játszó játékosok közül a legtöbb
zsetonunk, még agresszívebbnek kell lennünk. Ha a kisvak vagy az osztó helyén ülünk (és
még senki nem szállt be a játékba), minden 8. kategóriás vagy jobb lappal emelünk, plusz az
olyan kezekkel, melyek mindkét kártyája ötös vagy magasabb értékű. Cutoff pozícióból
minden 8. kategóriás vagy jobb lappal emelünk. Miután zsetonfölényben vagyunk a partiban
maradt játékosokkal szemben, a még aktív ellenfeleink közül a legtöbb zsetonnal rendelkező
játékos zsetonszáma alapján kell eldöntenünk, hogy allin menjünk, vagy csak emeljünk 4BBig. Ha a legtöbb zsetonnal rendelkező ellenfél előtt is csak 12BB vagy kevesebb van, akkor
allint mondunk. Akkor is alkalmazhatjuk ezt az agresszív játékot, hogyha csak közepes
mennyiségű zsetonunk van, de már minden olyan játékos eldobta lapját, aki zsetonfölényben
van velünk szemben.
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Allint tolni a buborékban ($10-os játékok)

Cut-off
Pozíciónk

Osztó vagy kisvak

Zsetonfölényben vagyunk
a leosztásban
8. kategória

Egy aktív játékosnak több
zsetonja van
5. kategória

8. kategória plusz a
legalább 5-ös lapból álló
kezek

6. kategória

Megadni egy allint közepes zsetonmennyiséggel a buborékban ($10-os
játékok)
Allin összege

10BB

8BB

6BB

4BB

2BB

Nagyvakban

1. kategória

2. kategória

3. kategória

4. kategória

5. kategória

Bármely más
pozícióban

1. kategória

1. kategória

2. kategória

3. kategória

4. kategória

Megadni egy allint sok vagy kevés zsetonnal a buborékban ($10-os játékok)

Példa

Allin összege

10BB

8BB

6BB

4BB

2BB

Nagyvakban

3. kategória

4. kategória

5. kategória

6. kategória

7. kategória

Bármely más
pozícióban

2. kategória

3. kategória

4. kategória

5. kategória

6. kategória

A vakok 100/200, és mi közepesnek mondható, 3 500-as zsetonkupaccal ülünk
osztó pozícióban. A kisvak előtt 1 700, míg a nagyvak előtt 2 250 zseton van. A
legtöbb zsetonnal rendelkező játékosnak 6 050 zsetonja van, de ő a cutoff
pozícióból már eldobta lapját. Kezünkben 9h 5s van. Közepes zsetonmennyiséggel
úgy kell játszanunk, mintha sok zsetonunk volna, amennyiben zsetonfölényben
vagyunk a leosztásban maradt ellenfeleinkkel szemben. Mivel az osztó helyén
ülünk, és mindkét lapunk értéke 5 vagy magasabb, emelnünk kell. Noha előttünk
17,5 nagyvaknyi zseton maradt, aktív ellenfeleink közül a legtöbb zsetonnal
rendelkezőnek is csak 11,25 nagyvaknyi zsetonja van. Ez azt jelenti, hogy allin kell
mennünk ahelyett, hogy 800-ig emelnénk. Mivel azok a zsetonjaink már nem fognak
játszani ebben a leosztásban, melyek ellenfeleink zsetonmennyisége felett vannak,
úgy kell kalkulálnunk, mintha nekünk is épp annyi zsetonunk volna, mint a legtöbb
zsetonos aktív ellenfelünknek.
Észre fogjuk venni, hogy egyes esetekben nem kerül be középre minden zseton
már a flop előtt, és így flop után is kénytelenek leszünk további döntéseket hozni.
Mivel kis létszámú a játék, nem lesz szükségünk túl erős kézre a flop után.
Feltételezve, hogy a flop előtt mi emeltünk, nyissunk a flop után kasszányit minden
alkalommal, amikor legalább egy párunk van (akár kézben párunk van, akár a flop
egyik lapja illeszkedik valamelyik kártyánkhoz)! Szintén kasszányit emelhetünk, ha
bármilyen flösshúzónk, nyitott sorhúzónk, vagy két fölélapunk és lyuksorunk van.
Ne feledjük, ha a potnyi emelés eléri zsetonjaink egyharmadát, menjünk allin!
Ha ellenfelünk nyit először, legyünk sokkal óvatosabbak a megadással! Ne adjuk
meg top párnál gyengébb kézzel, és csak ritkán adjuk meg húzókkal, hacsak nem
kapunk kiváló oddsot! A buborékban – különösen közepes zsetonmennyiséggel –
nem kifizetődő szükségtelen kockázatot vállalni. Ne tegyük kockára a versenyünket
azzal, hogy megadunk egy húzóra. Nyitni egy húzóval, az már természetesen
teljesen más dolog!

44

A vakok 100/200, az ante pedig 25. Mi vagyunk zsetonfölényben 6 000
zsetonunkkal. Az osztó helyén ülünk, kezünkben Qc Jd, amivel emelünk
800-ig. Egy közepes mennyiségű zsetonnal (3 000) rendelkező játékos
megadja nagyvakként. Flopra 9h 8h 4h érkezik. A nagyvak passzol. Két
fölélapunk és egy lyuksorunk van, amivel normális esetben potot
emelnénk. Mivel azonban a pot hívás (1 700) több mint ellenfelünk
maradék zsetonjainak (2 200) az egyharmada, inkább allin megyünk. Ne
aggódjunk az esetleges flöss miatt – ha nála van, hát így jártunk! Sokkal
valószínűbb azonban, hogy ő ijed meg tőlünk, és nem akarja 4. helyen
zárni a versenyt. Elegendő zsetonunk van ahhoz, hogy szerencsét
próbáljunk és megpróbáljuk kiszorítani ellenfeleinket a partiból.

Példa

Három játékos maradt
Semmi nem változik az $5-os játékokhoz képest.

Headsup játék
Semmi nem változik. Hajrá, és győzelemre fel!

A 8. fejezet összegzése
1. Alacsony kézben párok esetén próbáljunk játékba szállni, ha az ehhez
szükséges összeg kisebb százalékát teszi zsetonjainknak, mint amekkora
a kézben párunk értéke!
2. Amennyiben csak megadunk egy kézben párral, a flop után adjuk fel a
leosztást, hacsak nem lesz szettünk vagy fölépárunk!
3. Alkalmazzunk folytatólagos nyitást a legtöbb olyan flopon, amikor mi
emeltünk a flop előtt! A flop utáni nyitásunk összege a kassza értékének
70%-a legyen! Ha egyáltalán nem talál el minket a flop, adjuk fel a
leosztást a turnön, amennyiben nem erősödik lapunk top párrá vagy még
jobbá!
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9. FEJEZET

HOGYAN NYERJÜNK $20OS SIT&GÓKON?
Most pedig még inkább nekilátunk a pókerezésnek! Ha már idáig eljutottunk, remélhetőleg
több száz SNG van mögöttünk. Eddig feszesen játszottunk, de már számtalan különféle
szituációt és játékos típust láttunk út közben. Mostanra elég tapasztalatot gyűjtöttünk ahhoz,
hogy több kezet játszhassunk meg az első néhány szinten. De elsőként ismerkedjünk meg
néhány új elmélettel!

A CPR és a CSI
A korábbiakban az alapján értékeltük a zsetonjaink számát, hogy a nagyvak hányszorosát
teszi ki a zsetonkupacunk. Az a számítás nem veszi figyelembe a verseny során bevezetésre
kerülő antét. Mostantól áttérünk egy pontosabb számításra, és megismerkedünk két fontos
mutatóval, az egyik a körönkénti költség (azaz cost per round, CPR), a másik pedig a
zsetonállás mutató (azaz chip-status index, CSI).
A CPR kiszámítása: A körönkénti költség definícióját eredetileg Blair Rodmannel együtt adtuk
meg a Kill Phil című könyvben, és úgy határoztuk meg, hogy az az összeg, amennyibe az
osztógomb teljes körbemenetele alatt sorra kerülő leosztások kerülnének, ha csak tétlenül
üldögélnénk. Magában foglalja mindkét vakot és az antékat (amennyiben van már ante).
Meghatározhatjuk úgy is, hogy az az összeg, ami a kasszában van a leosztás kezdetekor.
Például ha nincs ante, és a vakok 25/50, a CPR 75. Ha a vakok 75/150, a CPR 225.
Ha van ante is, hozzá kell adnunk az összes antét, azaz meg kell szoroznunk az ante
összegét a játékosok számával, és hozzá kell adnunk a vakokhoz. Ha négy játékos van, és a
vakok 100/200 az ante pedig 25, a CPR 100 + 200 + (4 x 25) = 400.
A CSI kiszámítása: A zsetonállás mutatót szintén Blairrel együtt határoztuk meg, és úgy
számítjuk ki, hogy a zsetonjaink számát elosztjuk a CPR-rel. Nem szükséges teljesen
pontosan elvégezni az osztást, általában megteszi a közelítő összeg is. Például ha a CPR
150 és nekünk 1 085 zsetonunk van, nem kell tudnunk, hogy pontosan 7,23 a CSI. Éppen
elég, ha annyit tudunk, hogy kicsivel több mint 7. Mostantól a zsetonkupacunk méretének
meghatározására a CSI-t fogjuk használni. Hasznos lehet, ha tudjuk, hogy ha nincs ante,
akkor a CSI annak az összegnek a kétharmada, ahány nagyvaknyi zsetonunk van.

Az 5 és 10 szabály:
Most, hogy már érezhetően javul pókertudásunk, a 2-10-ig szabályt lecserélhetjük az 5 és 10
szabályra. Ez utóbbit Bob Ciaffone, hivatásos pókerjátékos és cikkíró határozta meg, és az
alacsony és közepes párokra, valamint az egyszínű közvetlenül kapcsolódó lapokra
vonatkozik (tehát nem lehet köztük rés).
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A szabály kimondja, hogy mindig adjunk meg a zsetonjaink 5%-áig, és mindig dobjunk, ha
legalább 10%-ot kell betennünk. Az 5% és 10% közötti hívások esetén döntsük el mi magunk,
mit tartunk jobb játéknak. Ha pozíciónk van az ellenfeleinken, ha egy jó közepes párunk van
(77-99) vagy ha különösen gyengének tartjuk ellenfelünket, akkor érdemes emelnünk, vagy
megadnunk egy emelést a zsetonjaink 10%-áig. Például ha 7h 6h van nálunk korai
pozícióban, csak a zsetonjaink 5%-át kockáztassuk, de ugyanezzel a lappal cutoff vagy osztó
pozícióban berakhatjuk akár a 10%-át is.
Ezeknek a százalékoknak a számítása során soha ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy az
ellenfelek zsetonszáma és a saját zsetonkupacunk közül a legkisebbet kell figyelembe venni!
Ha az ellenfelünk 1000 zsetonjából 150-nel nyit, és nálunk 5c 5s van 3 000 zseton mellett,
annak ellenére nem szabad megadni, hogy a nyitása a zsetonjainknak mindössze 5%-a,
hiszen az ő zsetonjainak viszont a 15%-áról van szó, és nem lesz megfelelő a feltételes
oddsunk, ha sikerül szettet flopolnunk. Mivel korai pozícióban ki vagyunk téve egy esetleges
emelésnek vagy visszaemelésnek, érdemes a kis párokat és az egyszínű, kapcsolódó lapokat
óvatosan megjátszani. Ha elég zsetonunk van ahhoz, hogy kényelmesen játsszunk az 5 és 10
szabály szerint, tegyük meg! Dobjunk, vagy emeljünk vissza! Ha csak ahhoz van elég
zsetonunk, hogy a szabályt betartva belimpeljünk, válasszuk inkább a dobást, és tartalékoljuk
a zsetonjainkat olyan helyzetre, amikor majd emelni tudunk! Mindig jobb agresszíven játszani,
mint passzívan.

A 3 és 6 szabály
Ez a szabály azokra az egyszínű lapokra vonatkozik, amelyek nem kapcsolódnak egymáshoz
(tehát egy vagy két rés van közöttük), valamint az egyszínű, ászos lapokra, például a
következőkre: Td 8d, As 3s vagy 9c 6c. Az ilyen kezekkel mindig adjunk meg a zsetonjaink
legfeljebb 3%-áig, de minden esetben dobjuk el őket, ha a zsetonjainknak legalább a 6%-át
kell megadni! A két érték között döntsük el mi magunk, hogyan szeretnénk játszani! Lehetőleg
kerüljük ezeknek a lapoknak a korai pozícióból való megjátszását! Ha jó pozícióban vagyunk,
és egyszínű ászos lapunk van, esetleg olyan egyszínű kapcsolódó kártyáink, amelyek között
egy rés van, kitolhatjuk a megadást a 6% felé, de a két réssel rendelkező lapoknál maradjunk
a 3%-nál!
Az egyszínű, kapcsolódó lapokat nehezebb a flop után megjátszani, mint a kis párokat. Ha
nem akarunk ezzel bajlódni, az SNG első három szintje során egyáltalán ne játsszunk velük,
kevés várható értéket veszítünk! Ismerek olyan profi SNG játékost, aki egyszerre tíz $200$500 nevezési díjú SNG-t játszik, és sosem játssza meg az egyszínű kapcsolódó lapokat a
korai szinteken, a későbbi szinteken viszont allint tol velük. Azt a csekély mértékű előnyt,
amiről lemond ezáltal, jócskán ellentételezi a tény, hogy nem kell flop után nehéz döntésekkel
bajlódnia, miközben ilyen sok asztalon játszik egyszerre.
Azért érdemes megjegyezni, hogy az egyszínű, kapcsolódó lapok 3% és 6% szabály szerinti
megjátszása szórakoztató lehet, és remek gyakorlás a többasztalos versenyekre, de az is
elfogadható, ha nem játsszuk meg őket, főként, ha egyszerre egynél több SNG-t játszunk,
amiről egy későbbi fejezetben esik majd szó.

A fordított feltételes odds
A 4. fejezetben megismerkedtünk a feltételes odds fogalmával, ami azt mutatta meg,
várhatóan mekkora összeget nyerhetünk, ha létrehozzuk a lapunkat; és azt feltételeztük, hogy
nem teszünk be több pénzt a kasszába, ha nem jön le a húzólapunk. Ennek az ellenkezője a
fordított feltételes odds fogalma. Ezt akkor alkalmazzuk, amikor van egy kész lapunk, de
ellenfeleinknél húzólapot gyanítunk. Ebben az esetben elképzelhető, hogy további zsetonokat
kell betennünk a későbbiekben, ha valaki másnak kiegészül a lapja. Azokban a szituációkban
is használjuk, amikor lehetséges, hogy valaki másnak a lapja dominálja a miénket, és további
téteket kell beraknunk annak érdekében, hogy kiderüljön, elég jó-e a lapunk, azaz nyerő-e.
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Példa

Mindenki előtt nagyjából 1 500 zseton van, a vakok 10/20. Egy játékos középső
pozícióból emel 60-ig. A kisvak megadja, ahogy mi is megadjuk nagyvakból As 5s
lapunkkal. A flopra 7h Td Ac érkezik. A kasszában 180 van.
A kisvakkal együtt mi is passzolunk. A flop előtti emelő nyit 90-ig, a kisvak dob. A
pot oddsunk 3:1, így első pillantásra úgy tűnik, hogy elég a megadáshoz, ha 25%
esélyünk (3:1) van a győzelemre. Elképzelhető, hogy ellenfelünknek rosszabb lapja
van, mint nekünk, például tízes párja, vagy más kézben párja. A gondot itt a
fordított feltételes odds jelenti. Nem valószínű, hogy a lapunk javulni fog, és nem
csak ellenfelünk mostani nyitása miatt kell aggódnunk, hanem esetleges turn vagy
river utáni hívása miatt is. Azokat a hívásokat is mind meg fogjuk adni? Túl sokba
kerülhet nekünk, ha megadogatunk egy top párral, amihez gyenge kísérőnk van.
Vegyük észre, hogy ha nincs lehetőség több hívásra, és az ellenfél 90-es emelése
allint jelent, elképzelhető a megadás, hiszen az esetek mindössze 25%-ában kell
nyernünk ahhoz, hogy nullszaldós legyen a lejátszás.

Az 1-3. szint
A spekulatív kezekkel való megadogatás mellett mostantól elkezdhetünk gyakrabban játszani
a flop előtt. A következő stratégia javasolt azt feltételezve, hogy a CSI-nk legalább 20.
Ha mindenki dobott előttünk:
Pozíció

Általában emeljünk

Általában limpeljünk

Korai (osztó előtt 5
vagy 6 hellyel)
Középső (osztó előtt 3
vagy 4 hellyel)
Hátsó (osztó előtt 1
vagy 2 hellyel)

3. kategória

88-55 és rés nélküli 65s vagy nagyobb

4. kategória

66-22 és rés nélküli 65s vagy nagyobb

5. kategória vagy jobb,
nincs rés, 65s vagy
nagyobb
7. kategória vagy jobb és
1 vagy 2 réssel 75s és
85s vagy nagyobb
6. kategória

semmivel

Osztó

Kisvak

semmivel
Minden más egyszínű lap, ahol mindkét
kártya legalább ötös.

Megjegyzések:
Ha olyan pozícióban vagyunk, amelyben néha emelünk vagy csak limpelünk, esetenként
cselekedjünk pont ellenkezőleg, hogy ne áruljuk el a lapunkat! Ha olykor belimpelünk az
emelőlapjainkkal, illetve emelünk a spekulatív kezekkel, sokkal nehezebb lesz minket
kiismerni.
Ha különösen agresszív ellenfelekkel találjuk szembe magunkat, ne limpeljünk be korai és
középső pozícióból! Általában dobjuk el ezeket a lapokat, de alkalmanként emelhetünk velük!
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Ha valaki limpelt előttünk:
Pozíció

Általában emeljünk

Általában limpeljünk

Korai (osztó előtt 5 vagy 6
hellyel)
Középső (osztó előtt 3 vagy 4
hellyel)
Hátsó (osztó előtt 1 vagy 2
hellyel)

2. kategória vagy jobb és
AQs
2. kategória vagy jobb és
AQs és AQo
3. kategória vagy jobb és
ATs+ és AJo

Osztó

3. kategória vagy jobb és
ATs+, ATo+ és KQs

Kisvak

2. kategória vagy jobb és
AQs és AQo

TT-22 és rés nélküli 65s
vagy nagyobb
TT-22 és rés nélküli 65s
vagy nagyobb
88-22 és két ötösnél
nagyobb lap legfeljebb 2
réssel
88-22 és két ötösnél
nagyobb lap legfeljebb 3
réssel
Bármely két tízes vagy
nagyobb lap, bármely két
egyszínű

Megjegyzés:
Ha már valaki limpelt, igyekezzünk őszintén játszani! Természetesen ekkor is váltogathatjuk
az emelést és a limpelést, de érdemes kevésbé variálni a játékunkat, mint amikor mi lépünk
először akcióba.
A flop előtti játékban történt változásoknak köszönhetően sokkal gyakrabban találjuk
magunkat határeset szituációban a flop után, amikor sokkal több lehetőségünk lesz húzólapok
megjátszására. Érdemes megjátszani a húzólapokat, ha megfelelő oddsot kapunk rájuk, de
továbbra is tartózkodjunk a közepes lapokkal való játéktól, hiszen ezek nem igazán tudnak
javulni! Az a legjobb, hogyha mindig tudjuk, hol állunk egy partiban, hiszen nem szeretnénk
magunkat abban a helyzetben találni, hogy azt kelljen latolgatnunk, vajon nálunk van-e a jobb
lap, vagy sem.
Tegyük fel, hogy a flopra Qs 7h 6s érkezik, és ellenfelünk a kassza felével nyit. Sokkal
szívesebben tartunk a kezünkben mondjuk egy 9s 5s lapot, mint egy Ad 7d-et, annak
ellenére, hogy a közepes pár valószínűleg jelenleg a legjobb kéz. Az első esetben pontosan
tudjuk, hol állunk a leosztásban, és a feltételes odds is nekünk dolgozik. Ezzel szemben a
közepes párral csak találgathatunk, ráadásul mindössze öt outunk van a javulásra. Ez egy
fordított feltételes esélyt hordozó helyzet, és hacsak valamelyikünknek nincs kimondottan
kevés zsetonja, jobb inkább eldobni az ilyen jellegű közepes párokat.
Az első néhány szinten érdemes csak a jó kész lapokkal (top pár jó kísérővel, vagy még ennél
is jobb lappal), valamint a jó húzólapokkal játszani. Váljunk meg könnyű szívvel a húzó nélküli
határeset lapoktól! Egyszerűen semmi értelme próbálkozni, és megnézni, hogy elég jók
vagyunk-e. Várjunk türelmesen! A jó kész kezeket játsszuk meg agresszíven, és ha megfelelő
pot oddsot vagy feltételes oddsot kapunk, játsszunk a jó húzólapokkal is! Húzólappal a
kezünkben licitálva megpróbálhatjuk a félblöfföt is. Ezt azért hívják félblöffnek, mert csak félig
blöffölünk, ugyanis kétféleképpen nyerhetjük meg a kasszát:
1. Az ellenfelek eldobhatják a lapjukat.
2. Kiegészülhet a húzólapunk, és nyerhetünk mutatáskor is.
Egy sima blöff, amikor aligha van esélyünk a javulásra (vagy a riveren megkísérelt bármilyen
blöff) csak az első lehetőséget rejti magában a nyerésre. Azt javaslom, hogy alkalmanként
hajtsunk végre egy félblöfföt, de csak igen ritkán folyamodjunk a kőkemény blöff (amikor ha
megadást kapunk, egészen biztosan veszítünk) eszközéhez.
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Példa

A vakok 10/20 és mindenki előtt nagyjából 1 500 zseton van. Eggyel ülünk az osztó
előtt, a kezünkben As 5s. Két játékos belimpel előttünk, és mi is így teszünk. A
kisvak emel 60-ig, amit mindkét limpelő megad. Mivel a megadás 5,5:1 oddsot és
remek feltételes oddsot ad, mi is megadjuk. A kassza ekkor 260, a flopra Ks Qd 4s
érkezik. A kisvak nyit 120-at, és mindkét limpelő dob. Mi megadjuk, hiszen
ellenfelünk a kassza felénél kevesebbet emelt. Ha húzólapunk van, és jó oddsot
kapunk egy gyenge vagy közepes játékossal szemben, akkor érdemesebb csak
megadni ahelyett, hogy megpróbálkoznánk visszaemelni egy félblöffel. A
kasszában jelenleg 500 van, érkezik a turn, ami a 7c. A kisvak passzol, amivel kiváló
lehetőséget teremt számunkra egy félblöffre. Eddig nem mutatott túl nagy erőt, és
bár elképzelhető, hogy jó lapja van, mint például egy KK vagy QQ, valószínűbb,
hogy határeset lapot tart a kezében, mint AJ, Qh Jh, JJ, TT vagy 99. Ha AA, AK vagy
AQ lenne nála, valószínűleg többet emelt volna a flopon. A blöffre a legjobb
alkalom, amikor ellenfelünknek vagy nagyon jó, vagy rossz lapja van, a köztes
lapok erre nem igazán felelnek meg (mint a már említett AA, AK vagy AQ). Az nyitás
megfelelő mértéke nagyjából a kassza 70%-a, felesleges lenne többet emelni,
hiszen a színhúzótól nem kell félnünk (ugyanis nálunk van a tuti flösshúzó, ezzel a
lehető legjobb húzólap) és a legtöbb sorhúzónak csak egy lap jó. Mindemellett
kevesebbet sem érdemes nyitni, hiszen egy kisebb emelés gyanús lehet és
megadást szülhet, így ellenfelünk akár egy JJ-val is megadhatja a hívásunkat
kíváncsiságból. Nyitunk tehát 350-ig, ellenfelünk pedig dob. Működött a félblöffünk.
Még ha meg is adta volna, kilenc outunk lett volna, amivel egy biztosan nyerő lapot
hozhattunk volna létre a riverre.
A vakok 10/20, minden játékos előtt nagyjából 1 500 zseton van. Megint egy hellyel
vagyunk az osztó előtt, a kezünkben As 5s. Előttünk két játékos belimpel, mi is így
teszünk. Ezúttal az osztó emel 100-ig, amit mindkét limpelő megad. 4,4:1 oddsot
kapunk, de még így is megéri megadni annak ellenére, hogy pozíción kívül vagyunk
az emelővel szemben, hiszen a vakok méretéhez képest sok zseton van játékban,
és ez remek feltételes oddsot jelent számunkra. A kasszában 430 van, a flop ismét
Ks Qd 4s. Az egyik limpelő passzol, a másik emel 200-ig. Ebben az esetben
dobnunk kell a húzólapunkat, még akkor is, ha az emelő kevesebbel nyitott, mint a
kassza fele. Még mögöttünk van a flop előtt emelő is, és nagyon valószínű, hogy az
illető emelne, ha mi megadnánk. Ez az eshetőség jelentősen csökkenti a feltételes
oddsunkat, így már csak egy gyenge húzót tartunk a kezünkben, és nincs más
esélyünk, mint reménykedni abban, hogy lejön a lapunk. A flop kitűnő volt
számunkra, de a licitálás elrontotta a helyzetet. A leggyakrabban ilyenkor
elpasszolják a játékosok az eredeti emelőig, és megvárhatjuk, hogy mit tesznek a
limpelők, mielőtt mi magunk is cselekednénk.

A 4. szint és afölött (5 vagy több játékos van még játékban)
A 4. és azt követő szinteken ritkán lesz 20 fölött a CSI. Azokban a ritka esetekben, amikor
mégis 20 fölött lesz, majdhogynem soha nem lesz olyan ellenfelünk, akinek szintén 20 fölött
van, így kénytelenek vagyunk a kevés zsetonos stratégiák irányába elmozdulni. Ez annyit
jelent, hogy nem limpelgethetünk többé, mivel lassan túl sokba fog kerülni a nagyvak
megadása, ráadásul sokkal érdemesebb lesz ellopni a vakokat, ami nem segíti az olcsó
flopnézést. Érdemes átváltanunk a $10-os játékokban megismert allin/dobás stratégiára.

Négy játékos maradt – a buborék
Játsszunk a $10-os játékoknál megszokott módon, de ismerkedjünk meg egy újabb
tényezővel, a várható nyereménnyel, amit nyeremény várható értéknek azaz $EV-nek is
hívnak! A várható nyeremény nem más, mint a várható értékünk (EV) a nyereményalapra
vetítve, azaz az átlagos nyeremény, amit várhatóan megszerzünk. A várható nyeremény
összege függ a zsetonjaink számától, valamint természetesen az ellenfelek zsetonjainak
számától is.

50

A verseny kezdetekor a nyereményalap a kilenc játékos által befizetett $20-ból áll össze, azaz
$180. Ha mindenkinek 1 500 indulózsetonja van, és azonos tudással rendelkező játékosokról
van szó, a várható nyereményünk $20. A verseny előrehaladtával, amikor már csak négy
játékos maradt, és nekünk van a legkevesebb zsetonunk, az induló 1 500, a várható
nyeremény még így is meghaladja a $20-t. Bár nekünk van a legkevesebb zsetonunk, jó
eséllyel jutunk be a pénzbe.
Tegyük fel, hogy csak három játékos maradt, és előttünk még mindig csak 1 500 zseton van!
A várható nyereményünk több mint $36, hiszen az a legkevesebb, amit nyerhetünk (a
harmadik helyezett 20%-ot kap), és még előrébb is végezhetünk. Fontos megérteni annak a
jelentőségét, hogy egy versenyen a játékosok kiejthetik egymást, míg mi semmit nem
csinálunk. Ezt az alapvető taktikát gyakran alulértékelik. A lehető legjobb döntés
figyelembevételéhez a várható nyereményt kell figyelembe vennünk, nem a zsetonjaink
várható értékét. Az számít, hogy mennyi pénzt vihetünk haza, nem az, hogy hány zsetont
sikerült összegyűjtenünk!

Érték

A versenyek során az az anomália jelentkezik, hogy a zsetonok értéke nem állandó. A
zsetonok értéke nem lineárisan emelkedik, tehát minden egyes újonnan szerzett zseton
kevesebbet ér, mint az előző.

Zsetonszám
Annak oka, hogy a zsetonok értéke nem lineárisan emelkedik az, hogy a versenyeken több
helyezettet is díjaznak. Hiába nyerjük meg az összes zsetont, nem kapjuk meg érte a teljes
nyereményalapot. Ezért van az, hogy a várható nyeremény meghatározásánál a saját
zsetonjaink számán kívül az ellenfelek zsetonjait is figyelembe kell vennünk. Amikor valaki
kiesik a versenyből, annak ellenére nő a várható nyereményünk, hogy nem szereztünk plusz
zsetonokat. Klassz, ugye?
A buborék közeledtével ez a nem lineáris emelkedés egyre hangsúlyosabbá válik. Ez azt
jelenti, hogy ha megduplázzuk a zsetonjaink számát, a várható nyereményünk értéke közel
sem fog duplázódni. Mivel a duplázás során sokkal kevésbé fog nőni a várható
nyereményünk, mint a zsetonjaink száma, ezért nem lehet szigorúan a pot odds
figyelembevételével meghozni a döntéseinket, sokkal konzervatívabb játékra van szükség,
mint azt önmagában a pot odds indokolná. Még az is elképzelhető, hogy egy adott döntés a
buborékban a zsetonok szempontjából pozitív várható értékkel bír, míg a várható nyereményt
tekintve negatív az értéke, és csakis a várható nyeremény számít. Ezért van az, hogy sokkal
feszesebben kell megadni a buborékban, illetve amikor közeleg a buborék, főként közepes
zsetonmennyiséggel, ahol a legnagyobb az eltérés.
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A szerző Kill Everyone című könyvében részletes elemzést találunk a várható nyereményről,
a buborék hatásairól, valamint arról, hogyan befolyásolja döntéseinket a kifizetési struktúra.
Részletesebb betekintést nyújt nem csak az SNG-k, hanem a többasztalos versenyek és a
szatellitek világába, valamint ezekhez szükséges stratégiákat is bemutat.

Három játékos maradt
Nincs változás.

Headsup játék
Nincs változás.

A 9. fejezet összegzése
1. Ha CSI értékünk legalább 20, limpeljünk sokkal több lappal, mint előtte!
Alkalmanként cselekedjük a szokásos ellenkezőjét azokkal a lapokkal,
amikkel emelni vagy limpelni szoktunk! Így elrejthetjük a kezünk erejét, és
megnehezítjük ellenfeleink dolgát, amikor megpróbálják kitalálni, mi van a
kezünkben.
2. Egyszínű, kapcsolódó lapokkal használjuk a 3 és 6 szabályt, kézben
párok esetén pedig az 5 és 10 szabályt az emelések megadásánál!
3. Figyeljünk oda a fordított feltételes oddsra, és alkalmazzuk a megfelelő
helyzetben (főként akkor, amikor kész lapunk van, és a kasszában a
maradék zsetonokhoz képest kevés zseton van)!
4. Alkalmanként hajtsunk végre egy félblöfföt, ha húzólapunk van!
5. A versenyeken a zsetonok értéke nem lineárisan növekszik, így minden
egyes megszerzett zseton kevesebbet ér, mint az előző. A pókerben
döntéseinknek a nyereményalap várható értékén kell nyugodnia, nem
pedig a zsetonok szerint vett várható értéken.

52

10. FEJEZET

HOGYAN NYERJÜNK $30OS SIT&GÓKON
Most már több időt fogunk ellenfeleink megfigyelésére fordítani, és megpróbáljuk
karakterizálni stílusukat.

1-3. szint
Ha szeretnénk a lehető legegyszerűbben kezelni a dolgokat, tartsuk magunkat ahhoz, hogy
mindig a pot 70%-ával nyitunk a flop után. Ez egy kiváló alapstratégia, és rengeteg nyerő
játékost ismerek, aki csak és kizárólag ezt a nyitásméretet használja a flopon. Számos érv
szól emellett az egyszerűsítés mellett. Ha következetesen a kassza 70%-ával nyitunk a
flopon, ellenfeleink nem tudnak következtetni a nyitásunk összegéből arra, hogy vajon kész
kezünk vagy húzólapunk van-e, esetleg csak C-bettel próbálkozunk. Egy másik taktika, amit
sok nyerő játékos alkalmaz, hogy a kassza értékének fele és a kassza értéke közti összeggel
nyitnak (ez 400-as pot esetén 200-400 közti nyitást jelent), a flop összetételétől függően.
Mit értek a flop összetétele alatt? A húzólapok lehetőségeinek mennyiségét. Például egy Js
Ts 9s flop szélsőségesen sok húzót tartalmaz, míg a másik végletet a Kh 7c 2d vagy Qs Qd
Qc flopok jelentik. Az első flopban rengeteg sor- és flösshúzó lehetősége rejlik, míg a másik
kettő egyetlen ilyen lehetőséget sem tartalmaz.
Amikor kész kezünk van, ami jelenleg feltételezésünk szerint a legerősebb, a licitálás
kettős célt szolgál:
1. Pénzt kifacsarni a rosszabb kész kezekből.
2. Fizettetni a húzókkal a következő lapért.
Minél kisebb a valószínűsége, hogy ellenfelünk húzólapot szorongat, annál kevésbé fontos a
második cél. Az alacsonyabb szinteken mindig a pot összegével nyitottunk, mivel sok pénzt ki
tudtunk szedni az olyan játékosokból, akik rossz lapokkal tartottak. Emellett a kasszányi nyitás
mindig elég volt arra, hogy a húzólapok ne kapjanak megfelelő oddsot a folytatáshoz.
Mostanra azonban már gyűjtöttünk némi tapasztalatot, így meg tudjuk becsülni, hogy milyen
valószínűséggel van valamelyik ellenfelünknél egy jó húzólap.
Ha sem sorhúzóra, sem pedig flösshúzóra nincs lehetőség, a kassza felével emeljünk, 3:1 pot
oddsot adva ezzel ellenfeleinknek, ami nem elegendő ahhoz, hogy partiban maradjanak egy
legalacsonyabb párhoz hasonló gyenge kézzel. Egy húzókkal teli flopon, mint amilyen egy 7h
6s 5c (3 kapcsolódó lapot), vagy As Ts 3s (3 egyszínű kártyát), esetleg Jd Tc 4d (2
kapcsolódó és két egyszínű lapot) tartalmazó flop, kasszányit emeljünk! Ezzel 2:1 pot oddsot
adunk ellenfeleinknek, és valószínűleg hibát követnek el a megadáskor. Az olyan flopoknál,
melyek rendelkeznek némi húzási potenciállal, például Jd Tc 4s, 7s 7c 6d, vagy Kh Th 4d
esetén a pot kétharmadával vagy háromnegyedével nyissunk!
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Ha több mint két játékos nézte meg a flopot, emelhetünk nagyobbat, hogy ezzel
elbátortalanítsuk őket attól, hogy mindketten megadják, ami a másodikként megadó játékos
számára jobb pot oddsot biztosítana, mintha csak egy ellenfél adja meg hívásunkat.

Nagyon fontos, hogy csupán a flop összetételének függvényében variáljuk a
hívásunk méretét, ne pedig saját lapunk erőssége szerint. Egy Kh Th 4s flopon
például ugyanannyival kell nyitnunk akár KQ, 44, 88 vagy A7 van a kezünkben. Ha a
lapunk erejének függvényében változtatnánk nyitásaink méretét, egy képzett
ellenfél felfigyelhetne erre, és kihasználhatná.

1. kivétel: Amennyiben AK-lyal vagy AQ-val emeltünk a flop előtt, és érkezik egy ász flopra,
gyenge ellenfelek ellen mindig kasszányi összeget hívjunk! Nagyon sok gyenge játékos nem
tudja rászánni magát, hogy eldobjon egy ászpárt, függetlenül attól, hogy milyen gyenge
kísérővel rendelkezik. Igyekezzünk hát minél több pénzt kihúzni ezekből a játékosokból,
mielőtt valaki más teszi meg!
2. kivétel: Ha úgy érezzük, hogy ellenfelünk gyenge és rossz megfigyelő,
megpróbálkozhatunk egy alacsonyabb összegű folytatólagos nyitással, ha a flop nem talált el
bennünket. Ezáltal olyan alacsonyra csökkenthetjük ezeknek a blöfföknek a költségét,
amennyire csak lehetséges, azonban jobb játékosok ellen nem érdemes ilyesmivel
próbálkozni.
A flop összetételétől függő kifinomultabb nyitást alkalmazzuk, vagy pedig ragaszkodjunk
nyitásaink során folyamatosan a kassza 70%-ához, ha úgy döntünk, hogy hívni fogunk? Ezt
annak függvényében döntsük el, hogy mennyire érezzük magabiztosnak a játékunkat!
Mindkét taktikával nyerők lehetünk.

4. szint és afölött (5 vagy több játékos van még versenyben)
Miután eljutottunk a 4. szintre, csökkentsük le a megszokott nyitó emelésünk méretét 3BB-re
a korábbi 4BB-ről! Kissé feszesebbé válik a játék, így nem kell olyan sok zsetont
kockáztatnunk. Az „allin” szakasz nagyjából 7 CSI-nél kezdődik, tehát amikor ez alá a szint
alá esik zsetonjaink száma, nem marad más, mint az allin vagy a dobás. A $20-os játékoknál
alkalmazott szabályok nagy része most is érvényben marad, azonban fel kell vennünk azt a
szokást, hogy kategorizáljuk ellenfelünket, és kicsit módosítunk a szabályokon, amikor
szükséges. Két lényeges kérdés van, amikor ellenfeleinket próbáljuk kategorizálni:
1. Milyen gyakran emel az adott pozícióból?
2. Milyen erős kézre van szüksége ahhoz, hogy megadja az emelésünket?
Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolása segíteni fog bennünket annak eldöntésében, hogy
növeljük vagy csökkentsük az egyes kezek megjátszásának kritériumait. Minél gyakrabban
emel ellenfelünk, annál gyakrabban kell megadnunk azt. Ugyanakkor minél ritkábban szokott
emelést megadni, annál ritkábban kell emelnünk. Ennek bemutatása a buborék játékról szóló
részben található, ahol már sokkal kritikusabbá válik ellenfeleink kategorizálása.

Négy játékos maradt – a buborék
Mostantól kezdve a „kezek felső x%-át” fogjuk használni az emelő és megadó lapok
meghatározására. Ez sokkal jobban használható, mintha ragaszkodnánk a verseny korai
szakászára optimalizált kategóriákhoz. Olyan meghatározásokat fogunk használni, mint
például „emeljünk a felső 20%-kal” vagy „adjunk meg a felső 15%-kal”. Annak eldöntésére,
hogy az egyes indulólapok mely kategóriába tartoznak, használjuk a C mellékletet! Az
emelésre és a megadásra nem ugyanazok a kezek a legalkalmasabbak. A C melléklet
mindkét listája, az emelő és megadó kezek %-os rangsorolását mutató egyaránt úgy van
optimalizálva, hogy ideális legyen a lehető legtöbb különféle szituáció esetén.
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A buborék játékban a legfontosabb, hogy hozzáigazítsuk játékunkat a többiek játékstílusához.
Vegyünk egy olyan példát, melyben mind a négy játékosnak 3 375 zsetonja van, a vakok
pedig 200/400, 25 antéval. Az osztó helyén ülünk azon töprengve, hogy betoljuk vagy dobjuk
el lapunkat. Mennyire függ a döntésünk attól, hogy a vakok milyen valószínűséggel adnak
meg?Miután a nagyvak részéről sokkal valószínűbb a megadás, mint a kisvaktól, nézzük
meg, hogy milyen gyakorisággal kell allin mennünk a nagyvak megadási hajlandóságának
függvényében! Az alábbi grafikon azon a feltételezésen alapul, hogy a kisvak az esetek 8%ában adja meg allinünket (66+, AJo+, ATs+, KQs).

Milyen gyakran menjünk allin

Milyen gyakran menjünk allin osztó pozícióból, ha minden játékosnak 3 375
zsetonja van, a vakok pedig 200/400/25

Esély, hogy a nagyvak megadja (%-ban)
Amint az látható, a helyes döntés meglehetősen eltérő lehet az ellenfél stílusának
függvényében. Amennyiben csak 8% vagy alacsonyabb annak valószínűsége, hogy megadja
allinünket, az a leghelyesebb, ha bármely két lappal allin megyünk (100%). Azonban egy
nagyon laza ellenfél esetén, csak a legjobb lapokkal támadhatunk. Ha a nagyvak megadási
hajlandósága 20%, csak akkor mehetünk allin, ha lapjaink a legjobb 13%-ba esnek (ez
nagyjából 44+, AJo+, A9s+, KQo, K9s+, Q9s+, J9s+, T9s).
Minél hajlamosabbak ellenfeleink a megadásra, annál feszesebbnek kell lennünk az
emeléssel. Ez azért van így, mert a lazább ellenfelek ellen sokkal kevesebbszer tudjuk harc
nélkül elhozni a vakokat. Ugyanakkor ennek ellenkezője igaz akkor, amikor az ellenfelünk
megy allin. Minél hajlamosabb betolni a zsetonjait, annál gyakrabban adhatjuk azt meg.
Nézzük meg, hogy milyen gyakran adhatnánk meg ellenfelünk allinjét annak emelési
gyakorisága függvényében, ha helyet cserélnénk a nagyvakkal!
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Megadó lapok százaléka

Milyen gyakran adhatjuk meg az osztó allinjét nagyvakként,
ha minden játékosnak 3 375 zsetonja van, a vakok pedig 200/400/25

Osztó allin lapjainak százaléka
Van néhány hullám a függvényben, ugyanakkor meglepően lineáris a kapcsolat. Valójában
minden alkalommal, amikor 2:1 pot oddsnál rosszabb esélyt kapunk, azon kezek száma,
melyekkel megadhatjuk az ellenfél allinjét, konstans arányban áll azon kezeknek a számával,
melyekkel ő allin megy. Ennélfogva a megadási hajlandóságunknak nagyjából az ellenfél allin
hajlandóságának 1/6-ának kell lennie.
Az alábbi két táblázatból az látható, hogy a pot oddsunk és a szituáció függvényében az
ellenfél laptartományának mekkora százaléka ellen adhatunk meg sikerrel:

Milyen erős a buborék-hatás?
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Hogyan használjuk a táblázatokat? Az első táblázatban keressük ki az ellenfelünk
zsetonmennyiségét vízszintesen és a saját zsetonmennyiségünket függőlegesen! Ez
megmutatja nekünk, hogy a buborék-hatás alacsony, közepes, magas vagy szélsőséges-e.
Ezt követően nézzük meg a második táblázatot, hogy az adott pot odds mellett milyen
százalékos értéket találunk a megfelelő oszlopban. Az itt felsorolt százalékos értékek azt
mutatják, hogy ellenfelünk allin tartományának hány százalékával adhatjuk azt meg.

Előttünk 2 500, ellenfelünk előtt pedig 3 000 zseton van. Ez meghatározza, hogy
„közepes buborék-hatás” jellemzi a szituációt. Ellenfelünk allin megy, ami nekünk
1,8:1 pot oddsot ad. Mi körülbelül azon kezek 50%-ával adhatjuk meg allinjét,
melyekkel ő hajlandó allin menni. Amennyiben ő a lapok 60%-ával hajlandó erre, mi
azok 30%-ával adhatjuk meg.

Példa

Nem szükséges elvakultan alkalmaznunk ezt a táblázatot. Egy durva becslés
tökéletesen megteszi. Ha áttanulmányozzuk a táblázatokat, fel fogjuk fedezni a
kapcsolatot ellenfelünk emelési tartománya, a pot odds és a buborék-hatás között.
Nem szükséges ezeket a kalkulációkat mind elvégeznünk a pókerasztal mellett. Ez
abszolút nem elvárás. Azonban célszerű végignézni utólag a leosztástörténetünket,
hogy megtudjuk, helyes döntéseket hoztunk-e. Ez egy kiváló mód arra, hogy ezt a
bonyolult témát elsajátítsuk.

Fontos kiegészítés: Amennyiben pontosan 4 játékos van még versenyben, és egyik
ellenfelünknek (aki nem érintett a leosztásban) 1 000 vagy kevesebb zsetonja van, növeljük
meg a buborék-hatás mértékét egy fokozattal!
A fenti táblázatok arra az esetre vonatkoznak, amikor összesen 13 500 zseton van játékban
(mint a PokerStars sit&góin).
Amennyiben máshol játszunk, szorozzuk be a zsetonmennyiségeket 13 500-zal, majd osszuk
el a játékban lévő zsetonok számával! Így a kapott zsetonmennyiségek egyenértékűek
lesznek a PokerStars versenyein használt zsetonmennyiségekkel.
A táblázatok bármikor használhatóak, amennyiben 4 vagy több játékos van még versenyben.
Amennyiben már csak 3 játékos maradt, csökkentsük a kategóriát egy fokozattal, és ne
növeljük meg akkor sem, ha valamelyik ellenfelünknél már csak kevesebb, mint 1 000 zseton
maradt!
Amikor headsupra kerül sor, megszűnik a buborék-hatás a zsetonmennyiségektől függetlenül.
Ekkor körülbelül másfélszer olyan gyakorisággal adhatunk meg, mint „alacsony buborékhatás” esetén.
Habár a fenti buborék-hatás táblázat némiképp leegyszerűsített, ugyanakkor még mindig
meglehetősen pontos. Akit érdekel egy sokkal részletesebb elemzés, ami arra is kiterjed,
hogyan változik a hatás különböző szituációk és versenytípusok esetén, lapozza fel Kill
Everyone című könyvünket, és nézze meg benne szerzőtársam, Tysen Streib buboréktényezőkre vonatkozó munkáját!
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Három játékos maradt
Használjuk ugyanazokat a játékos módosításokat és megadási stratégiát, ami a korábbiakban
felvázolásra került!

Headsup játék
Többnyire használhatók a korábbi headsup stratégiák, különösen akkor, ha ellenfelünk nem
tűnik kifejezetten agresszívnek. Az alábbi két táblázatot, melyek a Kill Everyone című
könyvünkben kifejtett részletes stratégia egyszerűsített változatai, használhatjuk útmutatóként
a headsup játék alkalmával. A Kill Everyone egy olyan stratégiát mutat be, amely ellen nincs
fegyver mindaddig, amíg a CSI mutatónk 8 vagy az alatt van. Ekkor ellenfelünk semmilyen
módon nem tud fölénybe kerülni velünk szemben. Az alábbi táblázatok abban segítenek
bennünket, hogy megközelítsük ennek a stratégiának a hatásfokát.

EMELÉSI STRATÉGIA (ALLIN VAGY DOBÁS)

MEGADÁSI STRATÉGIA (ALLIN VAGY DOBÁS)

la 5 0
până la 2
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Keressük ki lapjainkat a fenti táblázatban! Az egyszínű kezek a táblázat jobb felső részében,
míg a kétszínűek a bal alsó részében, a párok pedig az átlóban találhatók. A színkódok
mutatják, hogy milyen CSI értéknél helyes allin menni. Mindaddig, amíg nekünk vagy
ellenfelünknek kevesebb zsetonja van, mint az itt meghatározott CSI érték, allin kell menni. A
legtöbb játékos, akivel találkozni fogunk, mind az emelést, mind a megadást tekintve
feszesebben játszik ennél a stratégiánál. Ennélfogva egy átlagos játékos ellen gyakrabban
mehetünk allin, és ritkábban adhatunk meg, mint a táblázatban leírtak. Mindazonáltal minél
képzettebb (vagy agresszívebb) az ellenfelünk, annál inkább ragaszkodnunk kell a fenti
stratégiához.
Ezek a táblázatok egyszerűsített változatai a valóban optimális megoldásnak. Ha valaki
szeretné megtanulni a részletes stratégiát, annak javasolt a Kill Everyone című könyv egy
példányának beszerzése. Ennek elolvasása egy lépéssel közelebb visz bennünket ahhoz,
hogy nyerő pókerjátékossá váljunk.

A 10. fejezet összegzése
1. Eldönthetjük, hogy szokásos emelésünk a pot 70%-a lesz-e, vagy
variáljuk a flop utáni nyitásunk mértékét a flop összetétele szerint, de
soha nem kezünk erőssége alapján.
2. Kezdjük el kategorizálni ellenfeleinket játékuk alapján! Mindenkinek van
gyenge pontja, és játékunkat úgy kell módosítani, hogy előnybe kerüljünk
a többiekkel szemben. Ne feledjük, hogy az ellenfelek viselkedése
változhat, ahogy a versenyben lévő játékosok száma csökken és/vagy
emelkednek a vakok!
3. A feszes ellenfelek ellen gyakrabban menjünk allin, és ritkábban adjunk
meg!
4. Tartsuk észben, hogy mely szituációkban alacsony és melyekben
magas a buborék-hatás! Játsszunk óvatosabban magas buborék-hatás
esetén, de használjuk ki előnyünket a saját buborék-hatásuk miatt
feszesen játszó ellenfeleinkkel szemben!
5. A megadáshoz szükséges minimális kézerősség azon kezek számának
a függvénye, melyekkel ellenfelünk hajlandó allin menni. Ez függ a kapott
pot oddstól csakúgy, mint a buborék-hatás mértékétől.
6. Egy jó és/vagy agresszív ellenfél ellen kövessük az egyensúlyi
allin/dobás stratégiát a headsup során! Az átlagos ellenfelek ellen
gyakrabban menjünk allin, és ritkábban adjunk meg, mint azt az
egyensúlyi stratégia mutatja!
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11. FEJEZET

HOGYAN NYERJÜNK $50OS SIT&GÓKON
Az $50-os szinten már sokkal komolyabbra fordulnak a dolgok. Még itt is találunk néhány
olyan játékost, aki csak szórakozásból játszik, de ellenfeleink nagy része már több száz vagy
ezer versenyt lejátszott eddig. Közülük sokan játszottak már egyszerre több, 2 vagy akár 4
asztalon, sőt, vannak olyanok, akik 40 asztalon játszanak egy időben (megtörtént eset)!
Ha eddig még csak egy asztalon játszottunk egyszerre, talán itt az ideje, hogy kipróbáljuk a
többasztalos játékot. Minden bizonnyal halálra unjuk magunkat, miközben sorra dobáljuk el a
lapokat az első néhány szinten. Ráadásul már elegendő gyakorlatra tettünk szert ahhoz, hogy
bízzunk a megérzéseinkben, és gyors döntéseket tudjunk hozni. A két asztalos játékot olyan
szinten érdemes elkezdeni, amelyen már otthonosan mozgunk, úgyhogy játsszunk mondjuk
két $30-os SNG-n egy $50-os helyett. Amikor már megszoktuk a két asztalt, nyithatunk egy
harmadikat is, és így tovább. Annál több asztalt azért ne nyissunk, mint amennyit figyelemmel
tudunk követni! Minél több asztalon játszunk, annál nehezebb lesz figyelni az ellenfeleink
játékstílusát. Éppen ezért nem javaslom, hogy kettő vagy három asztalnál többön játsszunk
egyszerre, hacsak már kellőképpen el nem sajátítottuk a több asztal kezelését.

1-3. szint
Az $50-os szinten a játékosok nagy többsége nemcsak, hogy hallott már a folytatólagos
licitről, de rendszeresen használja is ezt az eszközt. Gyakran kell szembenéznünk C-bettel,
és többször fogják megadni is a saját C-betjeinket. Ellenfeleinkhez alkalmazkodva
gyakrabban kell megadnunk az ellenfelek C-betjét, és alkalmanként érdemes elsütnünk egy
második töltetet is (egy második blöff formájában) a turnön.
Ha az ellenfelünk rendszeresen hajt végre C-betet (és ez az ezen a szinten játszó játékosok
nagy részére jellemző), akkor gyakorlatilag mindig pozícióban vagyunk ellene. Ha minden
alkalommal passzolunk, ő nyitni fog, mi pedig eldönthetjük, hogy mit teszünk. Érdemes
viszonylag gyakran passz-emelésre játszani a flop után, így kifizettethetjük vele a folyamatos
C-betjeit. A szokásosnál gyakrabban is megadhatjuk a C-beteket, vagy akár vissza is
emelhetünk rájuk. Ha top párunk van, akkor majdnem mindig érdemes megadni a flopon,
csakúgy, mint kézben párral, amennyiben csak egy fölélap van az asztalon. Passzolással és
visszaemeléssel általában könnyedén kideríthetjük, hogy hol állunk a partiban; ha ellenfelünk
visszaemel, nyugodtan elengedhetjük a lapunkat, hacsak nem egy igazán bika lapot
szorongatunk. Ha a flopra érkezik ász, valószínűbb, hogy ellenfelünket eltalálták a közös
lapok, úgyhogy érdemes óvatosabban játszanunk. Megpróbálkozhatunk egy nyitással, hogy
kiderítsük, ászos flopon is elég jó-e a párunk; a legtöbb ellenfél emelni fog top párral és egy jó
kísérővel. A szettel való nyitás is jó ötlet az ászos flopon, mint ahogy azt a 7. fejezetben is
láthattuk.
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Észrevehetjük, hogy az ellenfeleink gyakrabban adják meg folytatólagos nyitásunkat, mint az
alacsonyabb szinteken. Néha igazán jó lapjuk van, máskor csak azért adják meg, hogy
megtudják, a nyitásunk csak egy C-bet volt-e, és nem tervezik a turnnél tovább folytatni a
partit. Az ilyen típusú játékosok ellen két plusz tényezőt kell figyelembe vennünk:
1. Alkalmanként engedjünk el egy második töltetet is, és ismételjük meg a folytatólagos licitet
a turnön, még akkor is, ha nem talál el minket az asztal!
2. Ha jó lapunk van, passzoljunk és emeljünk vissza a turnön az eddiginél gyakrabban! Ezzel
csapdába csalhatjuk azokat az ellenfeleket, akik arra várnak, hogy a turnön passzoljunk, és
így saját maguk csapjanak le a kasszára egy nyitással.



A vakok 15/30, és a játékosok nagy részének 1 500 körüli zsetonja van. Egy
hellyel ülünk az osztó előtt, és előttünk mindenki dob. Ks Qs van nálunk, és
emelünk 120-ig, amit a nagyvak megad. A flopra Ac Td 8h érkezik. A nagyvak
passzol, mi nyitunk 150-et, amit ellenfelünk megad. A turnre 5d érkezik, és
ellenfelünk ismét passzol. Nem érdemes itt automatikusan feladni a partit.
Néhanapján nyithatunk a kassza 70%-a körüli összeggel, remélve, hogy
ellenfelünk dob. Elképzelhető, hogy tízes párja, vagy közepes kézben párja
van, és arra kíváncsi, hogy csak C-bet volt-e a nyitásunk. Bár valóban az volt,
ezt nem kell a tudomására hoznunk. Ha megint megadja a hívásunkat, a
riveren már jobban tesszük, a feladjuk a partit, hacsak be nem húzzuk a
sorunkat. Egy harmadik próbálkozás általában már csak elvesztegetett
zsetonokat jelent.



A vakok 25/50, előttünk 2 000 zseton van. Középső pozícióból emelünk Ad As
lapokkal 200-ig, amit az osztó 1 800 zsetonjából megad. A kasszában jelenleg
475 van. A flop Qs 8c 7d, mi nyitunk 350-ig, amit az osztó ismét megad, így a
pot 1 175. A turnre a 7c érkezik, remek lehetőséget kínálva a passzolásvisszaemelés kombináció alkalmazására. Nem valószínű, hogy az osztó
legalsó párral tartotta volna a hívásunkat, és ezzel a passzolással gyengének
tűnhetünk. Arra bátoríthatjuk ellenfelünket, hogy nyisson, sőt, akár még allint
is mondhat.



A vakok 10/20, és mindenki előtt 1 500 zseton van. Egy játékos középső
pozícióból emel 60-ig, amit mi megadunk a kisvakban 8h 6h lapokkal. A flop
Kh Ts 5h, mi passzolunk, ellenfelünk nyit 60-at. Ez egy gyenge folytatólagos
nyitásnak tűnik. Választhatunk, hogy csak megadjuk, vagy akár
megpróbálkozhatunk egy félblöff passzolás-visszaemelés kombinációval is.
Emelünk 200-ig.

Példa

4. szint és afölött (5 vagy több játékos maradt)
Amikor már csak öten vagyunk játékban, vegyük elő az agresszívebb játékstílusunkat! Ha
nálunk van a legtöbb (vagy a második legtöbb) zseton, emeljünk gyakrabban, kivéve, ha a
másik sok zsetonos játékos van kis- vagy nagyvak pozícióban! Ellenfeleink általában
valamilyen mértékben tisztában vannak a buborék-hatással, így már öt főnél közelíthet a
játékunk a négyfős stratégia irányába. A játékosok igyekeznek elkerülni a sok zsetonos
ellenfeleket, és tudják, hogy nagyon óvatosnak kell lenni a rendkívül kevés zsetonnal
rendelkezőkkel szemben. Mi is követhetjük ezeket a javaslatokat, de akár ki is használhatjuk a
visszafogott játékukat. Kevés ellenfélnél fogjuk tapasztalni az agresszív játék előtérbe
kerülését, és ez az, amiből előnyt tudunk kovácsolni; gyakrabban tudjuk majd ellopni a
vakjukat, mint ők a miénket.
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Négy játékos maradt – a buborék
Kövessük továbbra is a $20-os és $30-os versenyeknél bemutatott haladó stratégiát a
buborék körüli játékban! Figyeljük meg, hogy melyik játékosok játszanak feszesen, és kikről
feltételezzük, hogy ismerik a buborék-hatást!
Az egyik legfontosabb dolog, amit meg kell jegyeznünk egy játékosról az, ha látunk tőle
egy gyenge megadást buborék szituációban. Bármikor, ha ilyet tapasztalunk, azonnal
jegyezzük fel, és ne hívjunk többé gyenge lapokra, amikor az illető a nagyvak!
A buborék-hatás figyelembevétele mellett vegyük számításba azt is, hogy ellenfelünk milyen
helyzetben van. Ha nagymértékben nehezedik rá a buborék-hatás a részünkről, ránk viszont
csak kis mértékben a részéről, kitűnő lehetőség kínálkozik arra, hogy rátoljuk az allint. Például
ha a vakok az ezen a szinten megszokott stílusban és feszesen játszanak, akkor sok
zsetonnal általában a lapjaink 100%-ával betolhatjuk az allint. Ennek az az oka, hogy a
többiekre nagyobb nyomással nehezedik a buborék réme, mint ránk. Számukra értékesebbek
a zsetonjaik, és nem bocsátkoznak ellenünk harcba kiváló indulólap nélkül.
Az egyik oka, hogy sok zsetonos játékosként hatalmat gyakorolhatunk a többiek fölött az,
hogy meglehetősen magas a dobási tényező értéke. A dobási tényező plusz értéket jelent,
amire azáltal teszünk szert, hogy ellenfeleink lemondanak a kasszából nekik „járó” részről. Ha
két olyan ellenféllel állunk szemben, akik az esetek mindössze 10%-ában hajlandóak a
megadásra, akkor nagyjából 80%-ban harc nélkül tudjuk elvinni a vakokat. Amikor a vakok
már olyan magasak, mint a buborékban, minden egyes sikeres vaklopás eggyel növeli
zsetonjaink CSI értékét.
Bár a dobási tényező megfelelően nagy lenne ahhoz, hogy sok zsetonnal az esetek 100%ában betoljuk az allint, azért 80, esetleg 90%-nál érdemes megállni. Ha valaki megadja az
allinünket, és kénytelenek vagyunk megmutatni a szemét lapot, ami éppen a kezünkben van,
elveszítjük a dobási tényező plusz értékének nagy részét. Ellenfeleink tudni fogják, hogy a
semmivel toljuk be a zsetonjainkat, és sokkal gyakrabban fogják megadni, mint addig.
Közepes zsetonmennyiséggel továbbra is nagyon óvatosnak kell lennünk, amikor nálunk több
zsetonnal rendelkező játékosok vannak kis- vagy nagyvak pozícióban, és akkorra kell
időzítenünk az emeléseinket, amikor ők már dobtak. Kevés zsetonnal különösen oda kell
figyelnünk, hiszen sokan csak azért fogják megadni a hívásunkat, hogy megpróbáljanak
kiejteni minket, kipukkantva így a buborékot. Ha nekünk van a legkevesebb zsetonunk,
érdemes cutoff pozícióból (az osztó előtt eggyel) a legjobb 20%-kal betolni, az osztó helyéről
a legjobb 30%-kal, kisvakként pedig a legjobb 60%-100%-kal, ha mindenki más dobott
előttünk. Minél alacsonyabb a CSI-nk, annál többször kell betolnunk a zsetonjainkat kisvakból.
Ha a vakoktól különböző pozícióban vagyunk, kisebb jelentőséggel bír a zsetonjaink száma
(hacsak a CSI-nk nincs 2 alatt). Ha különösen kevés zsetonunk van, még többször kell allint
tolnunk, hiszen az a veszély fenyeget, hogy megesz minket a vak.
A megadások tekintetében játsszunk továbbra is nagyon feszesen egészen addig, amíg meg
nem bizonyosodunk róla, hogy ellenfelünk kifejezetten gyenge lapokkal tologat allint! A
legjobb, ha kezdetnek azt feltételezzük, hogy nem csak vakot lopni szeretne. Ha látunk tőle
egy gyenge mutatást, vagy ha majdnem minden alkalommal emel, amikor az előtte lévő
játékosok dobnak, kitágíthatjuk a laptartományt, amivel feltételezzük az allineket, így azon
lapok körét is, amelyekkel elfogadhatjuk az allinjét.
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A vakok 200/400, az ante 25, a vakok és ante berakása előtt pedig az alábbi a
zsetonállás:
POZÍCIÓ

ZSETONSZÁM

Cut-Off

5.000

Osztó

1.500

Kisvak (mi)

3.000

Nagyvak

4.000

Példa

A cutoff allint tol, az osztó pedig dob. A cutoffban ülő játékos nem olyan típusnak
tűnik, aki sok zsetonnal terrorizálná az asztalt. Néha játékba lendül, de nem tol
állandóan allint. Nálunk Ad Td van kisvakban. Vajon megadjuk, vagy sem?
Az 56-57. oldalon található táblázat alapján a buborék-hatás igen erős ebben a
helyzetben. 2 775-t kell megadnunk egy 3 700 zsetonos kasszára (nem vehetjük
számításba a cutoff zsetonjaiból azt a 2 000 zsetont, amennyivel több van előtte,
mint előttünk), ezzel a pot oddsunk 1,3:1. A második táblázat megmutatja, hogy az
ellenfelünk allin laptartományának nagyjából 15%-ával kell megadnunk (mivel az
1,3-as pot odds pont az 1,2-es és az 1,4-es között van). Ha odalapozunk a C
függelékhez, megtudhatjuk, hogy az ATs a megadó lapok felső 6%-ába tartozik.
Mivel az ellenfél laptartományának 15%-ával kell megadnunk, ebben az esetben
akkor jogos a megadás, ha úgy véljük, hogy legalább a lapok legjobb 40%-ával
megy allin (a 40% 15%-a a 6%). Eddigi tapasztalataink alapján ez a játékos nem
ilyen aktív a verseny ezen szakaszában, így a dobás a jó döntés.

A szituáció ugyanaz, mint az előző példában, attól eltekintve, hogy most a cutoffban
ülő játékost eddigi játéka alapján agresszív ellenfélnek ismertük meg, aki majdnem
minden leosztásban emel. Így most az ATs lapokkal könnyedén megadhatjuk az
allinjét. Mindemellett vegyük észre azt, hogy még ha biztosak lehetünk is abban,
hogy akár 72o-vel is betolná minden zsetonját, akkor is csak a legjobb 15%-kal
adhatnánk meg (33+, A9o+, A4s+, KQo, KTs+, QJs)! Ha a valóságban 100% helyett
csak 70%-80%-ban tolja be az allint, akkor még feszesebbnek kell lennünk.

Példa

Három játékos maradt
Egyes játékosok jelentősen megváltoztatják a hozzáállásukat abban a pillanatban, amikor
kipukkan a buborék. A legkevesebb zsetonnal rendelkező játékos valószínűleg kifejezetten
tevékennyé válik, és elkezd hazardírozni. A közepes zsetonmennyiséggel rendelkező
játékosok egy része is hasonlóan játszik, míg a többiek óvatosak maradnak. Figyeljük meg,
hogyan játszanak ellenfeleink, és alkalmazzuk a legjobb ellenstratégiát! Lopjuk el a feszes
játékosok vakjait, és lazítsunk kissé a megadási kritériumokon a hazardőrökkel szemben!

Headsup játék
Remélhetőleg mostanra már rutinos headsup játékosok lettünk, főként azokban a
szituációkban, amikor nekünk vagy ellenfelünknek legfeljebb 8 a CSI-je. Álljon itt a Kill
Everyone című könyvből vett, kifinomultabb flop előtti stratégia a vakokhoz képest nagyobb
zsetonkupacok esetére:
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Osztó pozícióban
A flop előtti emelések szokásos mértéke 2-2,5BB legyen, nagyon laza játékosok ellen lehet
3BB is.
A kezek felső 50%-ával rendszerint emeljünk, néha csak adjunk meg! Headsup esetén a
„rendszerint” az esetek 60%-80%-t jelenti. Minél jobb megfigyelő és minél őszintébb játékos
az ellenfelünk, annál kevésbé kell variálnunk a játékunkat. A különösen erős kezeket (QQ+ és
AK) játsszuk meg másként, ezekkel csak adjunk meg, és esetenként emeljünk velük! Ha ezt a
taktikát követjük, az erős lapjaink megvédik a gyengéket.
Ha emelünk, és ellenfelünk visszaemel, három tényezőt kell mérlegelnünk:
1. A pot oddsot.
2. Ellenfelünk agresszivitását (valamint azt, hogy ő mennyire agresszívnek lát minket).
3. A zsetonok vakokhoz viszonyított mennyiségét – ha a vakokhoz képest sok zseton van
játékban, feszesebben kell játszanunk.
Attól függően, hogy ezen tényezők miként alakulnak, érdemes lehet a kezek legjobb 10%20%-ával csak megadni, hacsak nem kaptunk jobb oddsot, mint 2:1. Ha kifejezetten sok
zseton van játékban a vakokhoz képest, az ász párt közepes kísérővel nyugodtan
eldobhatjuk. Erős kezekkel döntsük el, hogy az adott helyzetben allin megyünk-e egy
harmadik emeléssel, vagy sem! Csapdát is állíthatunk egy megadással, vagy emelhetünk, ha
úgy gondoljuk, hogy ellenfelünk nem tudja elengedni a lapját.
A kezek alsó 50%-90%-ával rendszerint csak adjunk meg, alkalmanként emeljünk! Ha
ellenfelünk ráemel a limpelésünkre, a legtöbb esetben el kell dobnunk a lapunkat, hacsak az
emelés mértéke nem kifejezetten alacsony. Ha egyszínű lapunk van, és jobb oddsot kapunk,
mint 2:1, az esetek nagy részében érdemes megadni.
A kezek alsó 10%-át rendszerint dobjuk el, esetleg belimpelhetünk, ha ellenfelünknek nem
szokása ilyenkor ránk emelni. Ha passzív játékossal állunk szemben, adjuk meg, és
próbáljunk flopot nézni. Még a 72o is 60%-os favorit egy véletlenszerű lap ellen, ha kettes
érkezik a flopra, és 66%-os favorit, ha hetes jön az asztalra. Persze ellenfelünket is
eltalálhatja a flop, úgyhogy készüljünk fel arra, hogy elengedjük a lapunkat, ha a másik erőt
mutat a flop után.

Nagyvakban
A flop előtti emelés mértéke legyen a nagyvak négyszerese. Pozíción kívül vagyunk, és
szeretnénk mihamarabb véget vetni a leosztásnak. Nem lehet eléggé hangsúlyozni a pozíció
fontosságát a headsup játékban. A jobb lapjainkkal kénytelenek vagyunk a flop előtt
agresszívebben játszani, mivel pozíción kívül vagyunk.
Ha ellenfelünk belimpel, emeljünk szinte mindig a kezek legjobb 30%-ával!
Ha emel 3BB-ig, adjuk meg, vagy emeljünk vissza a legjobb 30%-kal, valamint a rés nélküli
egyszínű, kapcsolódó lapokkal egészen 54s-ig, és az egy, két és három réssel rendelkező
egyszínű, kapcsolódó lapokkal, ha mindkettő legalább ötös.
Ha ellenfelünk 2,5BB-ig emel, adjuk meg vagy emeljünk vissza a kezek legjobb 60%-ával,
váltogatva a megadást és a visszaemelést!
Ha 2BB-ig emel, a legjobb 80%-kal adjuk meg vagy emeljünk vissza!
A másik játékos emelésének mértékétől függetlenül rendszerint emeljünk vissza a legjobb
lapokkal (a kezek legjobb 10%-20%-ával, az ellenfél agressziójának függvényében)!
Konzervatív játékos ellen szűkítsük a visszaemelő lapjaink tartományát; agresszív, gyakran
emelő játékos ellen pedig tágítsuk ki! Ha megtámadunk visszaemelésünkkel egy
hiperagresszív játékost, készüljünk fel az allin fogadására is!
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Ha ellenfelünk nem emel gyakran a gombról, érdemes jelentősen lecsökkentenünk a
megadási kritériumokat.
Flop után egy kifejezetten agresszív stratégia lehet a leginkább célravezető, érdemes
majdnem minden flopon nyitni, kivéve, ha ellenfelünk erőt mutat. A headsup során a játékosok
által elkövetett legköltségesebb hiba a túl gyakori dobás. Adjuk meg ellenfelünknek az esélyt
arra, hogy hibázzon! Headsupban bármilyen pár erősnek számít, még a legalsó pár is. Ne
nagyon dobjunk el olyan kezet, amivel akár egy párunk is van. Néha még akár az ász vagy
király magas is elég lehet!

A 11. fejezet összegzése
1. Alkalmanként hajtsunk végre folytatólagos nyitást a flop után a
turnön is, még akkor is, ha egyáltalán nem talált el minket a flop!
2. Viszonylag gyakran éljünk a passzolás-visszaemelés eszközével a
flopon, ha jó lapunk van!
3. Adjuk meg gyakrabban ellenfeleink nyitását, ha azt gyanítjuk, hogy
csak folytatólagos licittel állunk szemben! A C-betekre vissza is
emelhetünk, illetve játszhatunk passzolás-visszaemelést is.
4. Ha közeledik a buborék, mindig vegyük figyelembe a buborék-hatást,
amely ellenfeleinkre és ránk magunkra is vonatkozik! Ha ellenfeleink
nagy nyomás alatt vannak, ne féljünk az esetek akár 100%-ában betolni
az allint! A buborékban mutatkozik meg, hogy ki az igazán jó játékos.
Játsszunk agresszíven, és gyűjtögessük a zsetonokat! Gyakran
előfordul, hogy a buborékot átlagos zsetonszámmal, vagy kis mértékű
zsetonfölényben kezdem, és mire kipukkad a buborék, jelentős előnyre
teszek szert a többiekkel szemben.
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12. FEJEZET

$100-OS SNG-K
Amikor eljutunk a $100-os SNG-k szintjére vagy még azon is túl, észre fogjuk venni milyen
jelentős az ugrás ellenfeleink tudásszintjében. Noha még mindig akadnak hobbijátékosok,
nagy számban ülnek majd minden asztalnál profik is, akiknek az elsődleges célja a
pénzkereset. Ennélfogva ezen a szinten újabb elemekkel kell bővítenünk játékunkat.

Ellenfeleink fejlődése
Hogyan szúrhatjuk ki a jobb játékosokat? Nagyon hasonlóan játszanak, mint mi! A verseny
korai szakaszában nagyon feszesen és konzervatívan játszanak, majd ahogy a vakok
emelkednek, a játékosok pedig egyre fogynak, ők is úgy válnak egyre agresszívebbekké. Az
$50-os SNG-k, és még inkább a $20 SNG-k során rengeteg alkalmunk volt, hogy a 4. szinten
és afölött mi lehessünk flop előtt az első licitálók. Most azonban már számos játékban
körönként csak egyszer van esélyünk arra, hogy mi nyissunk elsőként – amikor mi vagyunk a
célkeresztben!
Mint látható az ilyen típusú játékban sokkal több alkalmunk lesz megadni egy allint, és sokkal
kevesebb allin menni. Szükségünk van tehát arra, hogy kivesézzük a megfelelő megadási
stratégiát. Győződjünk meg róla, hogy kellően megértettük-e a buborék-hatást! Emellett ha
valaki hosszabb időt szándékszik eltölteni ezen a szinten, azt javaslom, hogy olvassa el a Kill
Everyone című könyvet, amelyben megtalálható a haladó SNG koncepciók teljes leírása,
többek közt a buborékban történő emelés és megadás részletes stratégiája.

A ráemeléses vaklopás
Eddig a pontig csak az elsőrendű lapokkal emeltünk rá ellenfeleink nyitására. Ennek az az
oka, hogy még a buborékban és közvetlenül előtte, amikor a helyes játék megfelelő agressziót
és széles emelési laptartományt igényel, az ellenfeleink túlzottan feszesek voltak. Az emelési
tartományuk nagyon szűk volt, és még ha nem is prémium lappal nyitottak, nagy esélye volt
annak, hogy megadják, ha rájuk emeltünk. A $100-os szintre érve azonban számos
ellenfelünknek lesz széles (és megfelelő) emelési laptartománya, amikor elsőként szállnak
partiba, különösen hátsó pozícióban. Emellett arra is hajlandóak lesznek, hogy egy
visszaemelésre megváljanak lapjuktól. Így amikor egy agresszív ellenfelünk hátsó pozícióból
megpróbálkozik egy szokásos, mintegy 2,5-3 BB méretű emeléssel, és mind előttünk, mind
pedig előtte elegendő zseton van ahhoz, hogy megfelelő dobatási tényezőt biztosítson
számunkra, gyakran vissza kell tolnunk rá az allint.
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Követelmények ehhez a játékhoz
1.

2.

3.
4.

Mind a saját, mind ellenfelünk zsetonmennyiségének elég nagynak kell lennie ahhoz,
hogy komoly dobatási esélyünk legyen. Ez azt jelenti, hogy legalább az eredeti emelés
összegének négyszeresével kell rendelkeznünk, és ellenfelünk előtt is az eredeti emelés
legalább háromszorosának kell maradnia a dobása után.
A körülményeknek olyanoknak kell lenniük, hogy az ellenfelünk legalább a felét eldobja
azoknak a lapoknak, melyekkel nyitott. Ez azt jelenti, hogy az emelési tartományának
szélesnek, míg megadási tartományának szűknek kell lennie. A legtöbb profi játékos
ebbe a kategóriába fog esni, a legtöbb hobbijátékos pedig nem.
Elég nagyot kell tudnunk visszaemelni ahhoz, hogy megadása esetén valamelyikünk
allin kerüljön.
Minden utánunk következő játékosnak, köztük a nagyvaknak is, elegendő zsetonnal kell
rendelkeznie ahhoz, hogy dobhasson.

Egyéb megfontolandó tényezők
1.
2.

3.
4.

Milyen erős a buborék-hatás? Mint mindig, minél gyengébb a buborék-hatás, annál
gyakrabban kell kockáztatnunk. Mindazonáltal ez a legfontosabb tényező. Minél
magasabb a nyitó játékos buborék-hatása, annál gyakrabban kell visszaemelnünk rá.
Milyen lapunk van? Amikor ellenfelünk megadja allinünket, jobbára 3. kategóriás vagy
jobb lapja lesz. Tehát egy KT-szerű kéz meglehetősen sérülékeny. Ideális esetben azt
szeretnénk, hogy egyszínű kapcsolódó lapjaink legyenek, melyek esélyt adnak nekünk
egy esetleges AK vagy nagy pár ellen. Ez nem jelenti azt, hogy nem tolhatjuk vissza,
amennyiben KTo vagy bármi egyéb van nálunk, de amikor ellenfelünk megadja, akkor
hasznos lehet, ha olyan kezünk van, amit kevéssé valószínű, hogy dominál az ő lapja.
Mennyi játékos cselekszik még utánunk, és milyen a buborék-hatásunk velük szemben?
Minél kevesebb és minél alacsonyabb buborék-hatású ellenfél ül mögöttünk, annál
bátrabban emelhetünk vissza.
Milyen a rólunk kialakult kép az asztalnál? Minél feszesebbnek gondolnak, annál
gyakrabban fog dobni az emelő, tehát annál érdemesebb visszaemelni.

Ne feledjük, hogy a jobb ellenfeleink szintén előszeretettel fogják alkalmazni ezt a fegyvert
ellenünk! Emiatt hogyha a verseny a buborékba ért vagy nagyon közel van már hozzá, és van
mögöttünk legalább egy ellenfél, aki hajlamos ezt a játékot alkalmazni, ráadásul elegendő
zsetonja is van hozzá, akkor soha ne emeljünk a szokásos összeggel! Vagy menjünk allin
vagy dobjunk! Ezt úgy kell érteni, hogy ha több mint 8 CSI zsetonunk van, némiképp
feszesebbnek kell lennünk, mint a korai szinteken, mert sokszor lesz olyan lapunk, ami nem
bír ki egy visszaemelést, ahhoz viszont túl sok zsetonunk lesz, hogy eleve allin menjünk.



Öt játékos maradt, és a vakok 100/200, ante pedig nincs. Mindenki dobott egy
jó, agresszív játékosig, aki az osztó helyén ül 2 600 zsetonnal. Mi a kisvakban
ülünk 2 000 zsetonnal, kezünkben 4h 6h van, és már egy kör óta nem
emeltünk. Menjünk allin!



Négy játékos maradt a 7. szinten, a vakok és ante 200/400/50. A kisvaknak 1
200, a nagyvaknak 1 600, a célkeresztben lévő játékosnak 4 100, nekünk
pedig osztóként 6 600 zsetonunk van. A célkeresztben ülő, ésszerűen játszó
játékos 1 000-ig emel. Menjünk allin! Még csak meg sem kell néznünk a
lapjainkat. Az emelő mindössze 1 000-ig emelt, így el tudja dobni lapjait, ha
mi allin megyünk. Olyan magas buborék-hatás érvényesül nála, hogy csak
prémium lapokkal adhatná meg az allinünket még akkor is, ha tudná, hogy
meg sem néztük lapjainkat emelés előtt. Ez egy hihetetlen nagy haszna ennek
a játéknak.



Négy játékos maradt a 6. szinten, a vakok és ante 100/200/25. Mi kisvakban
ülünk 2 800 zsetonnal, és mindenki dobott előttünk. A nagyvakban ülő profi
játékosnak 4 800 zsetonja van. Kezünkben As9h. Dobás. Egyértelmű, hogy
dobnunk kell, még akkor is, ha egy ászos kezünk van egy SB-BB csatában.
Olyan magas buborék-hatás alatt állunk, hogy nem kockáztathatunk 2 800
zsetont ebben a leosztásban azért, hogy 400-at nyerjünk. Ha a szokásosat
emelnénk 600-ig, a BB valószínűleg allin menne, és nekünk 600 zsetonnal
szegényebben kellene feladnunk a leosztást.

Példa
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A kicsavarás (vagy erőteljes visszaemelés)
A kicsavarás lehetősége akkor merül fel, amikor egy játékos emel, legalább egy másik pedig
megadja azt. Ha ilyenkor rájuk emelünk, kicsavarhatjuk az eredeti emelő kezéből a lapokat;
nemcsak amiatt kell aggódnia, hogy milyen lap van nálunk, de a mögötte ülő megadó miatt is.
Nagyon gyakran még több dobatási esélyünk lesz a kicsavarással, mintha nem lett volna az
emelő mögött megadó.

Példa

A vakok 50/100, 6 játékos maradt, és mindenkinek 1 500 és 3 000 között van a
zsetonszáma. Egy játékos emel 300-ig, egy másik pedig megadja. Osztóként 6h 4h
van nálunk. Ez egy olyan szituáció, melyben esetenként allin mehetünk. Ezt hívják
kicsavarásnak vagy erőteljes visszaemelésnek. Az eredeti emelő nem fogja
megadni, hacsak nincs nagyon erős lapja, és a megadónak sem valószínű, hogy
bika lapja van, máskülönben ráemelt volna ellenfelére. Ha valamelyikük mégis
megadná, van egy egyszínű kapcsolódó lapunk, amivel akár szerencsénk is lehet.

Alkalmazhatjuk a kicsavarást a vakokról csakúgy, mint hátsó pozícióból, de azt javaslom,
hogy csak akkor tegyük, ha visszaemelésünk allint jelent. Ha túlzottan sok zsetonunk van,
esetleg ellenfelünk megadhatja a visszaemelésünket, és akkor a pozíciós hátrányunk döntő
tényezővé léphet elő. Ha allin vagyunk, megszűnik ez a probléma.

Négy játékos maradt – a buborék
Tartsuk életben a kevés zsetonos játékost: Ha mi vagyunk zsetonfölényben, és van egy
nagyon kevés zsetonnal rendelkező ellenfelünk, óriási dobatási tényezőnk lesz a másik két,
közepes zsetonnal rendelkező játékossal szemben. Minden egyes leosztásban emelnünk kell,
amikor nem emelt előttünk senki, és gyakran harc nélkül megszerezhetjük majd a kasszát.
Azonban ha kiütjük a kevés zsetonos játékost, a buborék kipukkad, és dobatási tényezőnk
jelentős részét elveszítjük. Gondoljuk át, mi történik, ha egy marginálisan jövedelmező
szituációban eldobjuk a lapunkat, még egy kicsit életben tartva ezáltal a kevés zsetonos
ellenfelet! Ha ez a játékos még egy kicsit versenyben marad, még egy pár körön keresztül
összeszedhetjük mindenkitől a vakokat. Feladunk egy kis profitot most, hogy esélyünk legyen
nagy profitra szert tenni a következő leosztásokban azáltal, hogy ellopjuk a vakokat. Nem kell
eldobnunk egy prémium lapot, de egy alacsony párhoz hasonló marginális kezet, ami esetleg
nyereséges lenne, elengedhetünk.

Példa



A vakok 200/400, az ante pedig 25. 6 000 zsetonunkkal mi vagyunk
zsetonfölényben, és épp kisvak pozícióban ülünk. A nagyvaknak van a
legkevesebb, 1 100 zsetonja. A két közepes zsetonmennyiséggel rendelkező
játékos dobott, mint tette azt az elmúlt néhány körben mindig. Kezünkben 4d
4s van. Dobjuk el, és adjunk a kevés zsetonos ellenfélnek még egy esélyt.



Ugyanaz a szituáció, mint fentebb, csak az a különbség, hogy ezúttal mi
vagyunk a nagyvak, és a kisvak helyén ülő kevés zsetonos játékos megy
allin. Kezünkben As Qc van. Megadjuk. A kisvak rengeteg kézzel allin fog
menni egy ilyen szituációban, mivel nagyon kellenek neki a zsetonok. Túl jó
esélyünk van ebben a szituációban ahhoz, hogy elengedjük a lapunkat.
Vegyük el a zsetonjait!

Három játékos maradt
Nincs változás.

Headsup játék
Nincs változás.
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A 12. fejezet összegzése
1. Ezen a szinten ellenfeleink már sokkal agresszívebbek, és többször
emelnek, mire ránk kerül a cselekvés sora.
2. Azok a magas buborék-hatás alatt álló játékosok, akik a szokásos
mértékűt emelik, jó eséllyel ráemeléses lopás áldozatai lesznek.
3. Soha ne emeljünk a szokásos összeggel, ha a verseny a buborékba
ért vagy nagyon közel került hozzá, és sokzsetonos, jó játékosok ülnek
még mögöttünk! Menjünk allin vagy dobjunk!
4. Esetenként próbálkozzunk meg a kifacsarással, amikor jó lehetőség
adódik rá. Ehhez biztosnak kell lennünk abban, hogy:
a. Az eredeti emelő akár egy jó lapot is képes eldobni.
b. Az emelésünk elég nagy ahhoz, hogy megfelelő dobatási tényezőt
biztosítson számunkra.
5. A buborékban sokzsetonos játékosként esetenként dobjuk el a
lapunkat határeset szituációkban egy kevés zsetonos játékos ellen,
hogy ezáltal fenntartsuk a buborékot!
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HARMADIK RÉSZ
TÖBBASZTALOS
VERSENYEK (MTT-k)
13. FEJEZET

POZÍCIÓ, POZÍCIÓ, POZÍCIÓ
Mielőtt elkezdenénk az MTT-k különböző szintjeit taglalni, nézzük meg, milyen elképesztően
nagy értékkel bír a pozíció!
A no limit holdem esetén nem lehet eléggé hangsúlyozni a pozíció értékét. Amikor megvan az
az előnyünk, hogy utolsóként cselekedhetünk a flopon, a turnön vagy a riveren, meghatározó
fontosságú információk állnak rendelkezésünkre a döntéshozatalhoz. Ha utolsóként
cselekszünk, számos potot megnyerhetünk, amikor az ellenfelünket és minket sem talált el a
flop.
A játék legjobbjai rendkívül széles laptartományt játszanak meg osztó pozícióban, vagy annak
a közelében. Sokkal inkább a pozíciójuk miatt licitálnak, semmint a kártyáiknak megfelelően.
Ha eltalálja őket a flop, az remek, de ha nem, akkor is megkeresik a lehetőséget, hogy a
pozíciójukat kihasználva zsetonjaik segítségével megnyerjék a kasszát. Gyakran az
utolsóként cselekvéssel nyert információn alapul egy jól időzített nyitás vagy emelés, ami
lehetővé teszi a manipuláció eme hatékony formáját.
Még a tapasztalatlanabb játékosoknak is több lapot kell megjátszaniuk osztó pozícióból vagy
annak környékéről annál, amiket korábbi pozíciókban játszanak meg. Osztó pozícióban
érdemes belimpelni még akár a 8. kategóriás lapokkal is, ha már többen megtették ezt
előttünk. A 8. kategóriás gyenge lapokkal még egy kis emelést is meg lehet adni középső
vagy hátsó pozícióból. Ha ellenfeleink passzolnak a flopon, nyissunk a flop 70%-ával, akár
eltalált minket a flop, akár nem! Ha ellenfelünk nyit, és semmit nem találunk a flopon, akkor
dobjunk!
Ha ellenfelünk nyit, és minket részben eltalált a flop, annak az eldöntése, hogy megadjuk,
emeljünk vagy dobjunk, nagyban függ a lapunktól és a flop színétől. Például, ha osztó
pozícióból 7h 6h-tal megadjuk egy középső játékos kis méretű emelését, és a flopra 7d 4s 2c
érkezik, ellenfelünk pedig egy fél potnyit hív, az gyakran jelent folytatólagos nyitást, amit
általában két fölélappal hajtanak végre, így érdemes megfontolnunk az emelést. Egy ilyen
helyzetben alkalmazott emelés általában elég a kassza megnyeréséhez, ha ellenfelünknek
valóban két fölélapja van a flophoz képest. Ha fölélapok helyett fölépárja van, többnyire vissza
fog ránk emelni, ilyenkor nyugodtan dobhatunk annak tudatában, hogy nálunk van a rosszabb
lap. Mint az látható, a pozíció megadja nekünk azokat a lehetőségeket és információkat,
amelyek szükségesek a kassza megnyeréséhez leginkább megfelelő játékelem
kiválasztásához.
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Az őszinte játékosok ellen osztóként érdemes megadni egy bármilyen pozícióból érkező
emelést, és ha flop után mindenki passzol előttünk, a kezünk erejétől függetlenül emelni.
Megadhatjuk a flop előtti emelő flop utáni nyitását is, ha legalább második párunk van,
egészen addig, amíg a nyitás összege nem nagyobb a kassza felénél. Mára már rengetegen
olvasták Dan Harrington kiváló, Hold’em versenystratégia, Első kötet: alapstratégia
(Harrington on Hold ’em Volume 1) című könyvét, amelyben azt javasolja a flop előtt emelő
játékosoknak, hogy nyissanak a flop után, még akkor is, ha egyáltalán nem találta el őket a
flop. Harrington fél potnyi emelést javasol, én inkább a kassza 70%-át ajánlom egészen addig,
amíg készségszinten tudjuk kezelni a különböző helyzeteket. Ezek a folytatólagos nyitások,
ahogy Harrington nevezi őket, annyira népszerűvé váltak, hogy a második párhoz hasonló
kezek értéke egy kétfős partiban, ahol ellenfelünk a pot felével emel, jelentősen felértékelődik.
Ha megadjuk, és ellenfelünk passzol a turnön, emeljünk a kassza 70%-ával, erre a
legtöbbször dobást kapunk majd.
Ha ellenfelünk a turnön ismét emel, nehezebb döntést kell hoznunk. Ha a hívás a pot 2/3-a
vagy még több, akkor jobb dobni, de ha csak kicsit hív (mondjuk a pot 1/3-át), azt lehet
gyengeségként értékelni, és esetleg visszaemelni rá. A túlságosan kis összegű nyitás miatt
nem kell túl nagyot emelni elég, ha az emelés mértéke a kasszához képest jelentősnek tűnik.
Például tegyük fel, hogy ellenfelünk nyit a kassza felével flopon, amit mi megadunk, így a
potban 1 000 lesz összesen! Turnön ellenfelünk nyit 300-ig. Ilyen kis összegű emelés vagy
gyengeséget, vagy egy bika lapot takar. Gyakrabban lesz valakinél gyenge kéz, mint bika lap,
úgyhogy feltételezzük a gyenge kezet mindaddig, amíg az ellenkezője be nem bizonyosodik.
Második párral ilyen licitálási folyamat után érdemes lehet azt a 300-as turn nyitást 900-ig
megemelni. Ha ellenfelünk gyenge, ahogy gyanítjuk, el fogja dobni a lapját, mi pedig
besöpörhetünk egy szép kasszát. Azon kevés esetben, amikor tényleg jó lapja van, vissza fog
emelni, mi pedig dobhatunk, de ez sokkal kevesebbszer fog megtörténni. Ezt úgy tarthatjuk
egyensúlyban, ha emeléssel elvesszük a pénzt azoktól a játékosoktól, akik gyengeséget
mutatnak.
A legjobb ellenfelek erre azok a rutintalan játékosok, akik nyitnak, ha eltalálja őket a flop, és
passzolnak, ha nem. Ahogy Amarillo Slim mondta: „Ha nyitsz, dobok. Ha passzolsz, nyitok.”
Olyan játékosok ellen, akik nem tudják elrejteni lapjuk erejét, olyan jól működik ez az egyenes
gondolkodás, hogy csuda!

Megvenni az osztó pozíciót
A pozíció annyira fontos a no limit holdemben, hogy néha megéri megvenni az osztó
pozícióját. Mondjuk, hogy kettővel jobbra vagyunk az osztótól, ketten már belimpeltek, mielőtt
ránk került volna a sor, a lapunk pedig egy Th 9h vagy 44-szerű kártya. Ezekkel a lapokkal
általában úsznánk az árral, és mi is belimpelnénk, de úgy valószínűleg legalább az egyik
pozíciós előnnyel rendelkező játékos (a cutoff vagy az osztó) is megadná, és elveszne a flop
utáni pozíciós előnyünk a többiekkel szemben. Az ilyen jellegű helyzetekben érdemes
fontolóra venni az emelés lehetőségét. Nem a kezünk ereje alapján emelnénk, hanem
elsősorban azért, hogy „megvegyük az osztó pozíciót”. Emelésünk valószínűleg dobásra
készteti a cutoff és az osztó pozícióban ülő játékost, így mi cselekedhetünk majd utolsóként a
flopon, gyakorlatilag osztóként. Bár az ilyen kezeket flop előtt általában minél olcsóbban
kellene megúszni, az az előny, hogy a flop után minden körben mi cselekedhetünk utoljára,
jogossá teszi az osztó pozíció megvételére irányuló emelésünket.

A 13. fejezet összegzése
1. A pozíció nagyon fontos a no limit holdem versenyeken.
2. A pozíció segítségével lehetőséghez és információhoz jutunk, hogy a
legjobban játszhassunk meg egy helyzetet.
3. Tanuljuk meg felismerni és kivédeni a folytatólagos nyitást!
4. Egyes helyzetekben megéri „megvenni az osztó pozíciót”, így miénk
lesz az előny, hogy utolsóként cselekedhetünk a flop utáni licitkörökben.
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14. FEJEZET

KÜLÖNBSÉGEK AZ ÉLŐ ÉS
ONLINE MTT-K KÖZÖTT
Az online és élő versenyek között lévő számos lényeges különbség szükségessé teszi, hogy
megfelelőképpen módosítsuk játékunkat. Ha tudatában vagyunk ezeknek az eltéréseknek, az
nagy különbséghez vezethet az eredményünkben.

A játékosok online lazábbak
Nyilvánvaló okokból a játékosok sokkal fesztelenebbek, amikor online játszanak az
otthonukból. Online otthonuk kényelmében lehetnek, senki sem bámulja őket, és a tömegek,
illetve a tévékamerák sem lesik minden mozdulatukat. Ez a biztonságosabb környezet,
kiegészülve azzal, hogy a zsetonok számolgatása és potba helyezése helyett elég az egérrel
kattintatniuk, lazább megadásokat és több blöfföt eredményez, mint az élő versenyeken.
Az online játék lazább és agresszívebb mivoltához az a tény is hozzájárul, hogy egy online
versenyen való indulás általában kevesebbe kerül, mint egy élő verseny. Online általában
alacsonyabbak a nevezési díjak, és nincsenek utazási költségek sem. A magasabb nevezési
díjak és az utazási költségek, melyek egy élő versenyt jellemeznek, a legtöbb játékosnál azt
eredményezik, hogy döntéseiket egy sokkal konzervatívabb túlélési stratégia szerint hozzák,
mintsem a magas kockázatú agresszív megközelítés alkalmazásával.
Sehol sem olyan szembetűnő ez a különbség, mint a World Series of Poker alacsonyabb
nevezési díjú no limit holdem versenyein. Ezeken a versenyeken a játék általában sokkal
feszesebb, mint az online versenyeken, kivéve azokat a laza-passzív „megadógépeket”, akik
szintén gyakoriak ezeken az eseményeken.
Ha valaki kiesik egy online versenyről, gyakorlatilag azonnal elindulhat a következőn. Vagy
sikerül nagy zsetonkupacot építeniük, és esélyt szerezni a verseny megnyerésére, vagy
elbuknak, és máris tiszta lappal kezdhetik a következő versenyt.

Szükséges módosítások, hogy előnyt kovácsolhassunk ezekből a
különbségekből:
Blöffölés: Mivel általában sokkal lazább a játék, és az ellenfelek sokkal gyakrabban adnak
meg, online kevesebbet blöffölhetünk.
Online a játékosok sokszor nem hajlandók elengedni lapjukat, ha flopolnak egy top párt egy
valamirevaló kísérővel. Gyakran láthatjuk, hogy a játékosok minden zsetonjukat képesek
berakni olyan lapokkal, mint egy QsJs egy Qh 9h 4c asztal mellett, noha ellenfelük minden
alkalmat megragad az agresszív licitálásra. Élő játékban sokkal valószínűbb, hogy valaki már
az előtt elengedi a lapját, mint hogy ilyen helyzetbe keveredhetne egy határeset kézzel.
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Ennek kihasználásához blöfföljünk kevesebbet, viszont nagy lapjainkat játsszuk meg
határozottabban azáltal, hogy a megszokottnál nagyobbat emelünk velük! Ha szettet sikerül
flopolni, nyissunk a kassza 70%-ával ahelyett, hogy passzolnánk a flop előtti emelő licitjére
várva. Amennyiben ellenfelünk visszaemel, csak adjuk meg! A turnön nyissunk ismét, de
tegyünk úgy, mintha gyengék lennénk, és csak a pot egyharmadának-felének megfelelő tétet
tegyünk be! Amennyiben allin megy (ez lehet top pár vagy akár blöff is), megadjuk.
Amennyiben csak megad a turnön, menjünk allin a riveren! Ha top párja vagy jobb lapja van,
az esetek többségében az összes zsetonját megszerezhetjük.
Mivel élőben sokkal feszesebb a játék, gyakrabban kell blöffölnünk. Nagyobb dobatási
tényezőnk lesz, tehát elegendő ritkábban nyernünk, amikor mutatásra kerül a sor ahhoz, hogy
pozitív legyen játékunk várható értéke. Ez sokkal kifizetődőbbé teszi a félblöfföket az élő
játékban. A nyílt blöffök egy riasztó kártya lejövetelekor, mint amilyen a flösshöz vagy sorhoz
szükséges lap, szintén sokkal nagyobb eséllyel járnak sikerrel, mint online. Az eljátszott kezek
élőben hitelesebbek, mint online.
C-betek: A C-betjeink sokkal nagyobb valószínűséggel lesznek sikeresek élőben, mint online,
és ezért az esetek többségében alkalmazni is kell őket, amikor mi emeltünk a flop előtt. Online
a C-betek sokkal sűrűbben kapnak visszaemelést, különösen akkor, ha a flop valamilyen
módon összefügg, ezért nagyobb körültekintéssel kell használni őket.
Túlemelés: A túlemelés online egy hatékony fegyver. Mivel az ellenfelek sokkal gyakrabban
adnak meg, néha túlemelhetjük a potot, amikor nyerő lapunk van, és még így is kifizetnek
bennünket. Mint már szó volt róla, számos online játékosnak szinte beteges félelme van a
dobástól. Ha a kezükhöz ragadt a kártya, fizettessük ki alaposan hibájukat!
Ha például azt gyanítjuk, hogy egy flössre vagy sorra húznak, és nem fognak dobni, emeljük
túl a kasszát, hogy ezáltal nagyon alacsony pot oddsot kapjanak húzójukra! A „megadógépek”
rettenetesen rossz pot oddsot kapnak, amikor ily módon túlemeljük a potot, ami a mi várható
értékünket növeli.

A 14. fejezet összegzése
1. A játékosok online hajlamosabbak a lazább megadásokra és a
gyakoribb blöffökre, mint az élő versenyeken.
2. Online nem érdemes annyit blöffölni, inkább nagy lapjainkat kell erősen
megjátszanunk.
3. A folytatólagos nyitás (C-bet) általában élőben sokkal hatékonyabb,
mint online játékban.
4. A túlemelés hatékony online taktika lehet.
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15. FEJEZET

INDULÓLAPOK A VERSENY
KORAI SZAKASZÁBAN
Amikor az indulólapokról van szó, nagyon fontos az egyes helyzetek megkülönböztetése,
mivel nem lehet mindent átfogó, általános szabályokat alkotni. Minden alkalommal meg kell
fontolnunk bizonyos szempontokat, ezek közül néhány:
Milyen stációban tart a verseny?
Milyen cselekvés történt előttünk?
Milyen pozícióban vagyunk? Ne feledjük, a pozíció szempontjából azokat a játékosokat kell
figyelembe venni, akik utánunk következnek, nem azokat, akik már dobtak!
Milyen típusú játékos ül a jobbunkon, aki utánunk fog cselekedni?
Mennyi zsetonunk van?
Mennyi zsetonja van a balunkon ülő játékosnak?
Mielőtt eldöntenénk, hogy miként cselekszünk a flop előtt, gondoljuk végig az ezekre a
kérdésekre adott válaszainkat!

Kezek kategorizálása
Az MTT-k esetén ugyanúgy kategorizáljuk a kezeket, mint ahogy az SNG-k esetén tettük. A
könnyebb kezelhetőség kedvéért felsoroljuk őket ismét. Amikor elkezdünk no limitet játszani,
ne keverjük a fix limites játékkal addig, amíg nagy gyakorlatra nem teszünk szert! A
megjátszható kezek kiválasztása és a velük való játék nagyban különbözik a két esetben. Ha
összekeverjük a kettőt - főleg kezdetben - valószínűleg összezavarodunk.

s = egyszínű
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1. kategória:

AA, KK

2. kategória:

QQ, AKs, AK, JJ

3. kategória:

AQs, AQ, TT, 99

4. kategória:

AJs, KQs, 88, 77

5. kategória:

AJ, ATs, AT, KQ, KJs, 66, 55

6. kategória:

A9s-A2s, KJ, KTs, QJs, QTs, JTs, 44, 33, 22

7. kategória:

A9-A2, KT, QJ, QT, JT, T9s, 98s, 87s, 76s, 65s, 54s

8. kategória:

K9s, K9, K8s, Q9s, Q8s, J9s, T8s, T9, 97s, 98, 86s, 87, 75s, 76, 64s

Az ebben a listában nem szereplő kezeket általában jobb eldobni, kivéve, ha nagyvakban
vagyunk és bármilyen további tét megadása nélkül nézhetjük meg a flopot, illetve ha
kisvakban vagyunk, és már olyan sokan belimpeltek, hogy nem tudunk ellenállni a hívogató
oddsnak, hogy egy fél nagyvak berakásával megnézzük a flopot. Egy másik olyan helyzet,
amikor szükség lehet a 8. kategóriánál rosszabb lapok megjátszására, amikor a zsetonjaink
mennyisége legfeljebb négyszerese egy kör árának, mindenki más dobott előttünk és
legfeljebb kettővel vagyunk az osztó előtt. Ezekben az esetekben érdemes komolyan
fontolóra venni, hogy allin menjünk bármely két lappal. A no limit holdem nem a szívbajosok
játéka!

A verseny korai szakaszában
Az anték bevezetéséig nincs sok értelme sokszor vakot lopni. Általában van elég zsetonunk a
játékra, és a lopással megszerezhető összeg nem túl jelentős. A korai szakaszban az a
célunk, hogy flopoljunk egy kitűnő kezet, amivel megnyerünk egy nagy kasszát. Ahhoz, hogy
teljesíteni tudjuk ezt a küldetést, közepes erősségű lapokkal megéri a lehető legolcsóbban
flopot nézni, de nem javaslom, hogy lassan játsszuk meg a nagy párokat. A holdemben csak
az AA és a KK prémium lap. Nem csak azért hívjuk őket prémium lapnak, mert nagyon ritkák,
hanem azért is, mert jó eséllyel nyerhetjük meg velük a kasszát anélkül, hogy javulnánk. Csak
reménykedhetünk, hogy egy-egy versenyen elég prémium lapot kapunk, és akkor még
előttünk áll a kihívás, hogy annyi zsetont csaljunk be a kasszába a flop előtt, amennyit csak
lehetséges. Még az ilyen erős lapok sem teljesítenek jól több ellenfél ellen a no limit
holdemben, úgyhogy jövedelmező a játékosok számának csökkentése. Agresszív emeléssel
mindkét célt elérhetjük.
A következő három nagy értékű domináns kombináció a QQ, a JJ és az AK. Azért hívják őket
dominánsnak, mert az összes holdem indulólap 97%-a ellen favoritok. A QQ és a JJ a
harmadik és a negyedik legjobb indulólap. Több mint 4:1 favoritok bármely kisebb pár ellen,
sőt, még az AK ellen is 13:10 előnyben vannak. Az ász-király domináns olyan kezekkel
szemben, mint az AQ, az AJ és a KQ; az AK ezek ellen 3:1 favorit. Ezek közül a kezek közül
bármelyikkel emelhetünk vagy visszaemelhetünk ellenfeleinkre. Mindemellett ha egyik
ellenfelünk vicces kedvében van, és végrehajt egy harmadik emelést, csak az AA és a KK az
a lap, amivel nyugodtan mehetünk tovább, és jókor kerül be az összes zsetonunk. Hacsak
nem egy okleveles mániákussal állunk szemben, egy verseny korai szakaszában dobjuk el
egy harmadik emelésre ezeket a 2. kategóriás lapokat!
Persze olyan erős lapokkal, mint a TT vagy az egyszínű AQ érdemes megadni egy emelést,
és abban reménykedni, hogy flopra egy megfelelően rejtett bika lapot tudunk összehozni,
amivel kiejthetünk valakit. Lehet fantázia bármilyen pár vagy kapcsolódó lap megjátszásában
is, ha csak a zsetonjaink kis részét kell kifizetnünk azért, hogy játsszunk velük. Ekkor az a
célunk, hogy a kezünkben levő párokkal szettet flopoljunk (olyan drillt, amihez egy pár van a
kezünkben), esetleg az egyszínű kapcsolódó lapjainkkal sort, színt, két párt vagy egy kiváló
húzólapot.
Kezdők számára az SNG szekció 7. fejezetében bemutatott 2-től 10-ig szabály alkalmazását
javaslom. Több tapasztalat birtokában áttérhetünk az 5 és 10 szabályra, valamint a 3 és 6
szabályra, amelyeket a 8. fejezetben ismerhettünk meg. Szükség esetén lapozzunk vissza, és
olvassuk át ismét az említett szabályokat!
Most, hogy megismerkedtünk ezekkel az általános szabályokkal, nézzük meg egyesével a
kategóriákat!

1. kategória (AA, KK)
Ezekkel a lapokkal bármely pozícióból emelhetünk vagy visszaemelhetünk. Vannak játékosok,
akik elmesélik nekünk, hogy mennyire jól játszottak, amikor eldobtak egy KK-t flop előtt egy
homályos szituációban. Ugyan már! Ha be tudjuk tenni az összes zsetonunkat ezzel a lappal
flop előtt, akkor hajrá! Ezen felül egyesek arra fognak minket bíztatni, hogy hozzunk ki
mindent az AA-ból, amit lehet, és minden utcán csak kicsiket emeljünk. Ez biztos recept egy
katasztrófához. Próbáljunk meg így játszani, és bebiztosítjuk magunknak a peches
vereségekről szóló történeteket, amiket majd mesélhetünk a barátainknak.
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Ha megfelelő oddsot adunk ellenfeleinknek arra, hogy tovább játsszanak a húzólapokkal,
majd megadjuk az allinjüket, amikor lejött a lapjuk, az egyszerűen rossz játék és rossz
gondolkodás. Lehetőleg próbáljuk a zsetonjaink 30-50%-át berakni flop előtt, a többit pedig
toljuk be flop után attól függetlenül, hogy milyen lapok jönnek!
Ha egy verseny elején több ellenféllel kerülünk szembe AA-szal a kezünkben, érdemes
óvatosan játszanunk flop után. Nyissunk potnyit, de ha valaki megadja, turn után pedig
passzol, mi is csak passzoljunk! Ha elsőként cselekszünk, passzoljunk, és adjuk meg, ha
valaki hív! Ha ellenfelünk nyit a riveren, adjuk meg, ne emeljünk vissza! Az ász párt nehéz
eldobni, úgyhogy próbáljuk meg kerülni azokat a helyzeteket a verseny elején, amikor az
összes zsetonunkat érintő nehéz döntést kell hoznunk. Tartsuk alacsonyan a kasszát!
Később, amikor már van ante is, és alacsonyabb a CSI-nk is, lehet a flop után sokkal
agresszívebben játszani az ász párral. Ritkán kell egynél több ellenféllel szembenéznünk, és
valószínű, hogy a flop után az ászaink a legjobbak. Támadjunk!

Példa

Ac Ad van nálunk középső pozícióban, a vakok 100/200 és 4 900 zsetonunk van.
Nyitunk 600-ig, amit az osztó megemel 1 800-ig a 6 100-as zsetonkupacából. Mit
tegyünk?
Számoljunk el húszig, és menjünk allin! Hasonló helyzetben látunk néha „okos
játékot”, amikor valaki csak megadja az emelést, de mivel csak 3 700 zsetonunk
marad az 1 200-as emelés megadása után, ráadásul a kasszában levő 3 900 csak
arra vár, hogy besöpörjük, ne próbáljunk okoskodni! Menjünk allin! Lehet, hogy
egy QQ emelt vissza ránk, és a turnre vagy a riverre jön egy ász vagy egy király,
ami tönkreteszi a terveinket. Ne feledjük, cél a lehető legtöbb pénzt középre csalni
a kasszába még a flop előtt! Toljunk allint! Általában megadást fogunk kapni, és az
ellenfelünknél KK, QQ, JJ vagy AK lesz.

A kezünkben Kc Kd van, cutoffban ülünk, a vakok 100/200, előttünk 4 900 zseton.
Egy korai pozícióban ülő játékos 5 300 zsetonjából emel 600-ig, amit egy feszes
játékos középről megad.
Menjünk allin! A pot méretű emelés 2 700 lenne, ami a zsetonjaink 51%-át teszi ki,
így semmilyen körülmények között nem tudnánk eldobni a lapunkat, és most kell
beraknunk a zsetonjainkat, amikor erősen gyanítható, hogy mi vagyunk előnyben.
Ha „csak” azt az 1 500-at nyerjük meg, ami már bent van a kasszában, akkor több
mint 30%-kal növeljük a zsetonjaink számát. Gyakran fordul elő, hogy az egyik
ellenfél megadja, és általában jócskán elöl leszünk a partiban.

A $215-os heti Sunday Million MTT-n a PokerStars.com-on éppen most ért véget a verseny,
ahogy ezeket a sorokat írom. Az egyik játékos (főhősünk), aki három hellyel ül jobbra az
osztótól, 23 000 zsetonjából 1 800-ig emelt 300/600 vakok mellett. Az osztó megadta a hívást
12 000 zsetonjából, a nagyvak pedig ráemelt 4 600-ig. Az eredeti emelő végiggondolkozta az
idejét, amíg megjelent az óra (kb. 20 számolás – ismerősen hangzik?), majd betolta az allint.
Az osztó rengeteget gondolkodott, a nagyvakban ülő rengeteg zsetonnal rendelkező játékos
pedig azonnal megadta. A kezek sorban: nagyvak AK, főhős AA, osztó 77. Amikor elcsitultak
a dolgok, főhősünk előtt 60 000 volt, és ő volt az asztalnál az élen. Ügyes! Így kell
megjátszani az ász párt.

2. kategória (QQ, AKs, AK, JJ)
Ezekkel a lapokkal majdnem minden kasszában lehet játszani. Ha előttünk még senki nem
lendült játékba, emeljünk! A versenyek korai szakaszában az is jó, ha csak megadunk egy
normál méretű emelést ezekkel a lapokkal remélve, hogy flopolunk egy rejtett bika lapot.
Esetleg vissza is emelhetünk. Ha emelünk és ránk emelnek, adjuk meg! Ha QQ van a
kezünkben, és valaki emel, emeljünk vissza!
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Egyébként érdemes váltogatni ezt a két megjátszási módot (emeljünk vissza az esetek 50%ában, illetve mindig, ha egy olyan agresszív ellenféllel nézünk szembe, aki a kezeknek
legalább a 40%-át megjátssza), és ezzel megnehezíthetjük ellenfeleinknek, hogy kiismerjenek
minket.
Ha AK van nálunk, és ász vagy király érkezik a flopra, nyissunk nagyjából a pot 70%-ával! Ha
egy másik játékos nyitna, mielőtt ránk kerül a sor, emeljünk potnyit, de ne feledjük, az emelés
helyes összegének kiszámításához figyelembe kell vennünk azt az összeget is, amit meg kell
adnunk! Ha az emeléssel a zsetonjainknak több mint 1/3-át be kéne tennünk, menjünk inkább
allin! Ha egyáltalán nem talál el minket a flop, nyissunk a pot 70%-ával, ha csak egy ellenféllel
állunk szemben, illetve akkor, ha a flop teljesen összefüggéstelen lapokból áll, pl. J73 vagy
862, és legfeljebb két ellenfelünk van. Egyéb esetekben passzoljunk, és adjuk fel harc nélkül!
Ha AK van nálunk, és valaki visszaemel flopon a folytatólagos nyitásunkra, szintén
kénytelenek vagyunk feladni a partit, ha nem sikerült egy párt sem összehoznunk. Végtére is
nem lehet minden nőt megkapni… Időnként muszáj elengednünk egy kasszát.
Ha QQ vagy JJ van nálunk, és három kisebb összefüggéstelen lap érkezik a flopra, játsszunk
az Ak-nál leírtaknak megfelelően! Ha király jön a flopban, nyissunk a pot 70%-ával, de
dobjunk, ha ránk emelnek! Ha feltűnik egy ász, nyissunk, ha csak egy ellenfelünk van, de
passzoljunk, ha kettő vagy több! Ha valaki más elénk nyit, nyugodtan dobjunk!

Korai pozícióból 100/200 vakok mellett egy játékos 9 000 zsetonjából emel 600-ig.
Két fekete dáma van a kezünkben, és 10 000 zseton van előttünk. Emelünk 2 100-ig.
Ha csak megadnánk az eredeti, 600-as emelést, 1 500 lenne a potban, így ha
potnyit szeretnénk emelni, 2 100-at kell betennünk.
Ellenfelünk megadja. Flopra Jh 9h 5c érkezik. Ellenfelünk passzol. Mit teszünk?
Allin! Bármilyen értelmes méretű emeléssel többet kellene betennünk, mint a
zsetonjaink 1/3-a. Menjünk allin, és gyakoroljuk ellenfelünkre a lehető legnagyobb
nyomást, ha sor- vagy színhúzója van! Egy ekkora méretű nyitás nem nagyon fog
neki tetszeni, ha húzólapja van. Vegyük észre, hogy ennyi zseton és ilyen flop előtti
akció után csak két reális lehetőségünk van, az allin vagy a passz és dobás,
úgyhogy a flop függvényében döntsük el, mit teszünk ebben a helyzetben! Ha
kétségeink vannak, toljuk be a zsetonjainkat, amikor mi támadunk, és tartsuk meg
őket, ha csak megadók vagyunk! Ebben a példában nincs okunk a
bizonytalankodásra. Rakjuk csak be az összes zsetont!

Példa

Hasonló a helyzet, mint az előző példában, most is QQ van nálunk. Flop előtt
ugyanúgy megy a licit. A flop Ah 9h 5c. Ellenfelünk nyit 3 000-t a 4 500-as kasszába.
Dobás. Ezzel a 3 000-es nyitással ellenfelünk teljesen elkötelezte magát a kassza
iránt. Biztos, hogy végig fog menni a lapjával, és valószínűleg verve vagyunk.

3. kategória (AQs, AQ, TT, 99)
Ezeket a kezeket a legjobb egy ellenféllel szemben megjátszani, ezért minden esetben
emeljünk, amikor mi lendülünk először akcióba! Ha valaki már emelt, adjuk meg! Ha már volt
egy emelés és egy visszaemelés is, mielőtt ránk került volna a sor, hajítsuk messzire ezeket a
lapokat!
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Példa



Cutoffban ülünk, a kezünkben Ac Qc, 5 400 zseton van előttünk, a vakok
pedig 100/200. Az UTG emel 600-ig, a tőle kettővel balra ülő játékos pedig
ráemel 1 800-ig a 7 800-as zsetonkupacából. Dobás. Elég kétes a lapunk
értéke ebben a helyzetben, és az összes zsetonunk 20%-át ki kellene
fizetnünk azért, hogy megnézzük a flopot. Az UTG emelése erőt sugároz, a
visszaemelés pedig még nagyobb erőt jelez. Várjunk ki egy kedvezőbb
helyzetet!



A vakok 100/200, 5 400 zsetonunk van, cutoffban ülünk, és Ac Qc van nálunk;
előttünk mindenki passzolt. Emelünk 600-ig. Mi nyitjuk meg a licitet, kitűnő a
pozíciónk és erős lapunk van. Lépjünk a gázra!



A cutoffban Ac Qc van a kezünkben, 5 400 zsetonunk van, és 100/200 a vak. A
hármas széken ülő játékos 4 800 zsetonjából beemel 600-at, a többiek
dobnak. Adjuk meg! Jó lapunk van, jó a pozíciónk is, de ahhoz nem vagyunk
elég erősek, hogy visszaemeljünk.

4. kategória (AJs, KQs, 88, 77)
Ezek a kezek vaklopásra a legalkalmasabbak, de van bennük némi ígéretes lehetőség. Ha
legfeljebb öten cselekednek még utánunk, és mi lépünk először akcióba, akkor emeléssel
tegyük meg! A 4. kategóriás lapokkal adjuk meg, ha emeltek előttünk, és várjuk ki, hogyan
alakulnak a dolgok! A kézben hetes és nyolcas párral játsszunk a kézben párokra vonatkozó
szabályok szerint! Bár ezekkel a lapokkal jogos az emelés megadása, bánjunk velük óvatosan
a flop után, hacsak nem flopolunk valami igazán jó kezet vagy húzót! A 77 vagy 88-jellegű
lapok rosszul teljesítenek, ha a flopra fölélapok érkeznek, kivéve természetesen, ha szettet
flopolunk velük. A célunk, és valójában a közepes párokra vonatkozó korai stratégiánk egyik
fő eleme a szett flopolása. Ha ez sikerül, és egy másik játékos top párt hoz létre legjobb
kísérővel, esetleg két párt, kitűnő esélyünk nyílik egy korai duplázásra.
A 4. kategóriás kezekkel megpróbálkozhatunk azzal is, hogy belimpelünk, ha már mások is
így tettek, és a további játékról való döntést a flop utánra halasztjuk. Itt arra próbálunk
játszani, hogy ezekben a kezekben remek lehetőségek rejlenek, de általában javulniuk kell
ahhoz, hogy nyerjünk velük, így tehát ha olcsón partiba tudunk velük keveredni több ellenfél
ellen, miért ne használnánk ki a lehetőséget?

Példa
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Cutoffban ülünk, 6 900 zsetonunk van, a lapunk 8h 8c, a vakok pedig 100/200.
A harmadikként cselekvő játékos emel 600-ig (összesen 6 100 zsetonja van),
előttünk mindenki más dob. Ez kemény dió. Kezdő játékosoknak javasolt a 2től 9-ig szabály alkalmazása, így érdemes dobniuk. Az a 600-as emelés egy
kicsit több, mint a zsetonjaink 8%-a, és ellenfelünk zsetonkupacának
nagyjából a 10%-át teszi ki. Azok, akik már nagyobb tapasztalatra tettek szert,
alkalmazhatják az 5 és 10 szabályt, és megadhatják. Kiváló a pozíciónk, és
elég jó lapunk van ahhoz, hogy megadjuk a kisebb kupac 10%-ánál kevesebb
hívást, és megnézzük, hogyan alakul a parti.



6 400 zsetonunk van, és Ah Jh van a kezünkben hijack pozícióban, a vakok
100/200. Előttünk mindenki dob. Emeljünk 600-ig! Mi lépünk elsőként
akcióba, jó a pozíciónk és remek lapunk van. Ennyi éppen elég hozzá.

5. kategória (AJ, ATs, AT, KQ, KJs, 66, 55)
Ezek a lapok sokkal jobbak az átlagnál, és lehet velük emelni, ha már legfeljebb csak négy
játékos következik utánunk. Ha a verseny korai szakaszában az első négy hely valamelyikén
ülünk, egyszerűen csak dobjuk el ezeket a lapokat, hiszen az nem kerül semmibe, és
megkíméljük magunkat a bonyodalmaktól. A hatos és ötös párok esetén kövessük az ismert
szabályokat!
A párokon kívül nem szívesen adunk meg emeléseket 5. kategóriás lapokkal, amik inkább
csak fejfájást okoznak, csődbe visznek minket vagy mindkettő.
A kérdés az, hogy mi a teendő, ha emelünk a cutoffból 66-tal a kezünkben, az osztó pedig
egy nagyot visszaemel? Valójában erre nincs egyértelmű válasz, az adott pillanatban kell
eldönteni, hogy mit teszünk. Általában favoritok leszünk, ha két fölélappal találjuk szemben
magunkat, de 4:1 aránynál is rosszabb helyzetben leszünk alulról a partiban, ha az ellenfélnek
magasabb lapja van. Persze ha megadjuk, és ellenfelünk egy kisebb párt fordít fel, akkor
örülhetünk. Ha szeretnénk egy konkrét tanács alapján játszani: dobjunk a verseny korai
szakaszában! Akkor mindenképpen dobnunk kell, ha konzervatív játékossal állunk szemben.
A későbbiekben megpróbálhatjuk felvenni a kesztyűt ezekkel a lapokkal is.



A harmadik helyen ülünk, 11 400 van előttünk, a kezünkben pedig As Tc, a
vakok és az ante 100/200/25. Előttünk mindenki dob. Mi is tegyünk így! Nem
túl jó a pozíciónk, és még hatan vannak utánunk. Ha ugyanilyen lapunk van
hijack pozícióban (az osztótól kettővel jobbra), emeljünk 600-ig!



Ötödikként cselekszünk, 6s 6d van a kezünkben és 11 400 zsetonunk van, a
vakok és az ante 100/200/25. Előttünk mindenki dob. Emeljünk 600-ig! Ez az
összeg megfelel a kézben párokkal kapcsolatban felállított szabályoknak, és
ha meg is adják, javulhat a lapunk.

Példa

6. kategória (A9s-A2s, KJ, KTs, QJs, QTs, JTs, 44, 33, 22)
Ha elsőként lendülünk akcióba és legfeljebb három játékos van mögöttünk, emeljünk ezekkel
a lapokkal! Ha visszaemel ránk egy konzervatív játékos, akkor le kell mondanunk a lapunkról.



As 5s van nálunk osztó pozícióban, 11 400 zsetonunk van, a vakok és az ante
100/200/25. Előttünk mindenki dob. Emeljünk 600-ig!



Cutoffban ülünk, a lapunk 4s 4d, zsetonjaink összege 11 400, a vakok és az
ante 100/200/25. Előttünk mindenki dob. Emeljünk 600-ig! Elég jó a pozíciónk,
és alkalmazhatjuk az 5 és 10 szabályt.



4s 4d van nálunk UTG pozícióban, 11 400 zseton mellett a vakok és az ante
100/200/25. Dobás. Egy rendes emelés a zsetonjaink több mint 5%-át
felemésztené, és nekünk a legrosszabb a pozíciónk. Dobjuk be arccal a
porba!

Példa
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7. kategória (A9-A2, KT, QJ, QT, JT, T9s, 98s, 87s, 76s, 65s, 54s)
Emeljünk ezekkel a lapokkal, ha előttünk még senki nem lendült akcióba, és osztó
pozícióban vagyunk! Ha valamelyik vak visszaemelne, akkor dobjuk el, kivéve, ha az 5 és
10 szabálynak megfelelően tudunk cselekedni. Ne erőltessük a játékot ezekkel a lapokkal
semmilyen más szituációban, hacsak nem tudjuk alkalmazni az egyszínű, kapcsolódó lapokra
vonatkozó 5 és 10 szabályt!

Példa

Osztó pozícióban 9s8s van nálunk, 12 400 zsetonunk van, a vakok és az ante
100/200/25. Elsőként lépünk akcióba, így emelünk 600-ig, a kisvak dob, a nagyvak
pedig 11 811 zsetonjából megemeli 1 800-ig. Mit tegyünk?
Attól függ, milyennek értékeljük az ellenfelünket és mit súgnak az ösztöneink. Ha a
nagyvakban egy feszes-agresszív játékos ül, dobjunk! De ha laza-agresszív
ellenféllel állunk szemben, és azt gyanítjuk, hogy csak rárabolt az emelésünkre,
akkor az allin a legjobb játék. Bőgessük fel a motort, és vállaljuk magunkra a
rettegett mániákus szerepét! Még ha meg is adja az allinünket egy kétszínű AKszerű lappal, akkor is csak 7:5 leszünk alulról a partiban. Azok az esetek, amikor
eldobja az allinünkre, jócskán kárpótolnak minket ezért.

Egyszínű, kapcsolódó lapok: Az egyszínű, kapcsolódó lapokkal, mint a T9s, a 98s, a 87s, a
65s és az 54s, érdemes bármilyen pozícióból belimpelni, esetleg megadni egy kis emelést, de
ez utóbbit csak akkor, ha a zsetonjaink 5-10%-át teszi ki az 5 és 10 szabálynak megfelelően.
Ez egy ésszerű kockázat azért a lehetőségért cserébe, hogy olyan kezet flopolhatunk, amivel
besöpörhetünk egy nagy kasszát.

8. kategória (K9s, K9, K8s, Q9s, Q8s, J9s, T8s, T9, 97s, 98, 86s,
87, 75s, 76, 64s)
Ezek nagyrészt olyan lapok, amelyekkel nagy bajba kerülhetünk. Mindazonáltal valamelyest
értékesek, és az alábbi körülmények esetén érdemes is velük játszani.
Az egy réssel rendelkező egyszínű, kapcsolódó lapoknál, mint a J9s, a T8s, a 97s, a 86s stb.
alkalmazzuk a 3 és 6 szabályt az alábbi esetekben:
Osztó pozícióból, ha volt limpelő, de nem volt emelés és a zsetonjaink csekély részével
kerülhetünk játékba.
Kisvakban, ha volt limpelő.
Ezekkel a lapokkal abban reménykedünk, hogy legalább egy két párt tudunk flopolni, esetleg
egy kiváló húzólapot, mint például a szín- és sorhúzó egyszerre, esetleg szín- vagy sorhúzót
fölélapokkal.

Példa
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Cutoffban ülünk, 7c 5c van nálunk, a vakok 100/200 és 14 000 zsetonunk van. Egy
korai pozícióban lévő ellenfelünk emel 600-ig, és mindenki más dob, mire ránk
kerül a sor. Adjuk meg! Alkalmazzuk a 3 és 6 szabályt! A flopra Ah 7h 5d érkezik.
Ellenfelünk nyit 1 500-ig. Mit tegyünk?
Menjünk allin! Ha ellenfelünknél AK vagy valami hasonló lap van, nehezen fogja
tudni eldobni. Mivel két kőr van az asztalon, azt is gondolhatja, hogy flösshúzó van
nálunk. Ha AK van nála, akkor 3:1 favoritok vagyunk. Toljunk allint!

A vakok és az ante 100/200/25, egy kilencfős asztalnál ülünk osztó pozícióban. 10
000 zsetonunk van, két játékos már belimpelt előttünk, de nem volt emelés. A
kezünkben 7h 6s van. Adjuk meg mi is a nagyvakot! Elég jó oddsot kapunk (kb.
5:1) arra a 200 zsetonra, amennyibe a megadás kerül. Senki nem mutatott erőt, és
mi cselekedhetünk utolsóként minden licitkörben. Ez a megadás a zsetonjaink 2%ába kerül. Megéri a kockázatot, hogy megpróbálunk valami igazán jó kezet flopolni,
vagy megkíséreljük ellopni a kasszát egy nyitással, ha mindenki passzol előttünk
egy összefüggéstelen flopon.
A flopra 4c 5d 7h érkezik, amivel top tárunk lesz egy két irányból nyitott
sorhúzóval. Az első játékos emel 1 000-ig, a következő pedig megadja. Mit
tegyünk?
Ez a flop igazán jó nekünk. Eddig kb. 3 000 van a kasszában, és jó eséllyel mindkét
játékos dob, ha allin megyünk. Ideje agresszíven támadni. Bármely hármas, hatos,
hetes vagy nyolcas valószínűleg nyerő lapot ad nekünk, ha egyáltalán valaki
megadja. Ha nem adják meg, akkor 30%-kal növeltük a zsetonjaink számát. Toljunk
allint!

A vakok és az ante 200/400/25, nyolcan vagyunk az asztalnál. A UTG-ben és az
osztó pozícióban ülő játékosok belimpelnek, nekünk 6h 4h van a kezünkben
kisvakban. 5 000 zsetonunk van. Mit teszünk?
Adjuk meg a plusz 200-at! Hihetetlen jó az oddsunk a 200 megadására, 8:1. Ez egy
sima megadás, még akkor is, ha a flop után minden további licitkörben elsőként
kell cselekednünk.

A 15. fejezet összegzése
1. A játék folyamán tapasztalatra teszünk szert, ami nem tanulható.
2. Tanuljuk meg mind a 8 kategóriát, vagy nyomtassuk ki, hogy
könnyen tudjuk használni!
3. A verseny korai szakaszában törekedjünk arra, hogy olyan kezet
flopoljunk, amivel nagy kasszát nyerhetünk!
4. Helyezzük előtérbe a lapokban rejlő lehetőségeket a pillanatnyi
helyzettel szemben! Például a verseny korai szakaszában megadhatunk
egy emelést 77-tel (a szabályok betartása mellett), de ne tartsunk AJval!
5. A verseny elején vegyük fontolóra, hogy csak megadunk egy emelést
visszaemelés helyett olyan erős lapokkal, mint a TT vagy az egyszínű
AQ, hátha így elrejthetjük a kezünk értékét, ha bika lapot flopolunk! A
verseny későbbi szakaszában ezekkel a lapokkal inkább emeljünk vagy
menjünk allin!
6. Használjuk a 2-től 10-ig, az 5 és 10, valamint a 3 és 6 szabályt!
7. Játsszuk meg agresszíven a nagy lapjainkat és jó húzóinkat! Ha azt
gyanítjuk, hogy egy játékos csak rárabol a hívásunkra, készüljünk fel a
küzdelemre, és menjünk allin! Fontos, hogy legyenek megérzéseink, és
hajlandóak legyünk tönkremenni a siker érdekében.
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16. FEJEZET

1. LÉPÉS
FELKÉSZÜLÉS EGY
VERSENYRE
A megfelelő felkészülés nagyon fontos egy online verseny esetében. Mindenekelőtt
rendezzük el a dolgokat! Kapcsoljuk ki a televíziót, rakjuk el a papírjainkat, állítsuk
üzenetrögzítőre a telefont, és kapcsoljuk ki a mobilunkat! Tegyünk egy üveg vizet és valami
könnyű rágcsálnivalót (ne pedig chipset vagy csokit) magunk mellé; párnázzuk ki a székünket,
és készítsünk össze mindent, amire egy néhány órás játék alatt szükségünk lehet!
Egy pókerversenyre úgy kell tekinteni, mint egy maratoni futásra, nem pedig egy sprintre,
tehát hosszú időre kell terveznünk. Ne legyenek a nap további részére terveink, melyeket
felboríthat, ha sokáig versenyben maradunk! Miért kezdenénk bele valamibe, ha nem tudjuk
befejezni? Mi értelme belevágni egy projektbe, ha úgy állunk hozzá, hogy kudarcot vallunk?
Kezdjük el úgy a versenyt, hogy meg fogjuk nyerni, és ennek megfelelő időt szánjunk rá!
Éppen ezért jó ötlet lehet a PokerStars.hu által kínált 45-fős versenyeken edzeni magunkat.
Ezek a versenyek SNG-ként vannak besorolva, de csak azért, mert akkor kezdődnek, amikor
a 45-fős mezőny összegyűlt. A játékmenet épp olyan, mint egy többasztalos versenyen,
ráadásul az alacsony létszámú mezőny biztosítja, hogy néhány óra alatt véget érjenek.
Amennyiben szedünk valamiféle gyógyszert, azt a közelünkben helyezzük el! Ne stresszeljük
testünket több kávéval, cukorral vagy szénhidráttal, mint egyébként (igazából sokszor még az
is több a kelleténél). Igaz, hogy ezek kezdetben feldobhatnak bennünket, azonban ez hamar
elmúlik. A túl sok kávétól vagy cukortól megviselt idegek könnyen rossz döntéshez
vezethetnek. A vércukor és inzulin szintünk ingadozása fáradtsághoz vezethet a verseny
későbbi szakaszában, amikor az energia és a koncentráltság legjobban számít. Az alkohol a
központi idegrendszerre ható vegyület. Noha néhány játékos, például Blair Rodman állítja,
hogy egy sör jótékonyan hat a játékára azáltal, hogy kicsit ellazítja és bátrabbá teszi őket, az
ennél nagyobb mennyiségnek már épp ellentétes hatása lesz. Nálam és a legtöbb embernél
az alkohol tompítja a tudatot. Márpedig egyetlen árulkodó jel elmulasztása döntő lehet a
győzelem vagy a vereség szempontjából.
A koncentrációnak központi szerepe van, tehát elménk kitisztítása, a megfelelő körülmények
megteremtése egyaránt fontos ahhoz, hogy legjobb teljesítményünket nyújthassuk. Jómagam
rendszerint meditálok mind az élő, mind pedig az online versenyek előtt, amihez fejlett
meditációs technikákat tartalmazó cédéket használok. A meditáció más formái szintén
hatásosak. Bármi megteszi, ami kitisztítja elménket, és jó irányba tereli gondolatainkat.
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Most hogy mentálisan felkészültek és összeszedettek vagyunk, eljött az ideje egy kis
előkészületnek. Mindenekelőtt keressük meg a verseny vakstruktúráját, amit verseny lobby
„verseny infó” fülén fogunk megtalálni! Ebből nemcsak azt tudhatjuk meg, hogy milyen
hosszúak az egyes vakszintek, de tartalmazza a vakok és anték emelkedésének rendjét is.
Mint arról már korábban szó esett, ha ismerjük a vakstruktúrát, könnyedén kiszámolhatjuk a
körönkénti költséget (CPR) a játék minden szintjére vonatkozóan. Egyszerűen adjuk össze a
két vaktétet és a 9 játékos által befizetendő antét! Például 400-as kisvak és 800-as nagyvak
mellett 50-es antéval kalkulálva a CPR 400+800+(9x50) = 1 650. Ennyibe kerül minden egyes
teljes kör, hogyha egyetlen kezet sem játszunk meg.
Ezt követően készítsünk egy munkalapot, amelyre minden szintre vonatkozóan felvezetjük a
CPR értéket, és megszorozzuk azt tízzel! Ez a zsetonmennyiség lesz a 10-es CSI-hez
szükséges mennyiség, tehát ami ahhoz szükséges, hogy 10 teljes kört játék nélkül üljünk
végig az adott szinten. Később majd ki fogunk térni ennek a számnak a fontosságára is.
Csináljuk meg mindezt az összes szintre egészen a második szünetig, majd a verseny alatt
folyamatosan frissítsük úgy, hogy mindig egy szünettel (4 szinttel) előrébb járjunk a
versenynél!
A PokerStars heti $215-os vasárnapi versenyén például 10 000 zsetonnal indulunk, a vakok
pedig 25/50, vagyis a CPR értéke 75; és minden szint 15 percig tart. 75x10=750, tehát írjuk
ezt fel a munkalapunkra! A következő szint 50/100 – a CPR értéke 150 lesz, vagyis 1 500
zseton szükséges a 10-es CSI indexhez. Folytassuk a táblázatot az egyes szintekkel egészen
a második szünetig! Táblázatunknak a következőképpen kell kinéznie.
SZINT

CPR

CSI-10

PERCEK

25/50
50/100
100/200
150/300

75
150
300
450

750
1.500
3.000
4.500

15
15
15
15

600
900
1.200
1.650

6.000
9.000
12.000
16.500

15
15
15
15

SZÜNET
200/400
300/600
400/800
400/800/50
SZÜNET

Ezzel túljuthatunk az első két szüneten, vagyis az első nyolc vakszinten. Az első szünetben
bővítsük ki a táblázatunkat újabb négy szinttel, és így tovább mindaddig, amíg versenyben
vagyunk!
Tehát mi is a célja ennek a „CSI-10” oszlopnak? A tíz kör lejátszásához szükséges
zsetonmennyiség egy fontos határ, ami felett kényelmesen érezzük magunkat, alatta azonban
érezni kezdjük a vakok súlyát. Másképpen mondva, ha a zsetonjaink mennyisége 10 CSI
felett van, spekulatív szándékkal is részt vehetünk egyes leosztásokban, és több terünk van
zsetonjaink számát növelni; míg ez alatt a CSI érték alatt módosítanunk kell a játékunkat.
Noha még mindig az agresszív játék javasolt, többé már nem vehetünk részt spekulatív
szándékkal az emelt potokban anélkül, hogy zsetonjaink túl nagy hányadát fektetnénk be
ahhoz, hogy ez a játék hosszú távon eredményes lehessen. A szakértők egyetértenek abban,
hogy a 10 CSI az a határ, amely alatt meg kell változtatnunk a megközelítésünket, tehát
fókuszáljuk figyelmünket erre a kritikus értékre, és ennek megfelelőn játsszunk!
Miután elfoglaltuk helyünket az asztalnál, nézzük meg ellenfeleinket! Figyeljük meg, honnan
jöttek, ez segíthet majd játékuk megértésében! Tapasztalatom szerint a skandináv játékosok
például hajlamosak agresszíven játszani, míg az Egyesült Királyság polgárai többnyire
konzervatívok a játékban. Természetesen ezek csak általános útmutatások, de talán ez az
információmorzsa is értékkel bírhat ellenfeleink játékáról.
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Ezeket az elsődleges benyomásokat megerősíthetik vagy megcáfolhatják a későbbi
megfigyelések. Az idő előrehaladtával egyre több információmorzsát jegyezhetünk fel, és
kategorizálhatjuk ellenfeleinket. Ez sokat segíthet a későbbi döntéshozatalban.
Ezt követően ellenőrizzük, hogy van-e az asztalnál olyan játékos, akiről már rendelkezünk
valamilyen feljegyzéssel! A versenyek során készítsünk feljegyzéseket a „Jegyzet” fül
segítségével, hogy ezáltal be tudjuk azonosítani ellenfeleinket, és legyen információnk arról,
milyen játékosok, mik a gyengéik, erősségeik, játékuk tipikus vonásai. Figyeljük meg
ellenfeleink licitmintáit, és jegyezzük le azokat! Idővel számos jegyzet áll majd
rendelkezésünkre, amiből előnyt tudunk kovácsolni.
Most már készen állunk a játékra. Ideje koncentrálni, koncentrálni, koncentrálni! Figyeljünk
meg minden egyes cselekedetet minden egyes leosztásban, akár játékban vagyunk, akár
nem! Gyakran sokkal több információt szerezhetünk az olyan leosztásokból, melyekben nem
vagyunk érintettek, mint azokból, melyekben mi is részt veszünk. Szenteljünk különös
figyelmet azoknak a partiknak, melyek végén mutatásra kerül sor, és készítsünk jegyzetet,
ahol érdemes! Például, ha egy játékos emelt a célkeresztből (első beszélőként), és a leosztás
végén mutatáskor egy Td 8d van nála, akkor feljegyezhetjük róla, hogy nem feltétlenül van a
kezében prémium lap, amikor korai pozícióból emel. Jegyezzük fel! Ha a játékos gyakran
emel, de egy visszaemelésre elereszti lapjait, jegyezzük fel! Ha egy játékost blöffön kapnak,
jegyezzük fel! Írjuk fel minden megfigyelésünket, mert az segíteni fog ellenfeleink profiljának
meghatározásában!
Ez a fajta információ nagyon hasznosnak bizonyulhat, amikor később összeakaszkodunk
velük, és egy kritikus döntést kell meghoznunk. Ezekben a helyzetekben a korábbi
megfigyeléseink lehetővé teszik, hogy nagy megadásokra szánjuk el magunkat, vagy esetleg
dobjunk egy olyan lapot, amely verve van. Miközben figyeljük a játékot, próbáljuk megjósolni
ellenfeleink zárt lapjait! Kezdjünk el az egyes játékosok kezébe adható laptartományokban
gondolkodni, és aztán figyeljük meg, hogy mennyire volt pontos a megfigyelésünk! Idővel ez a
gyakorlat majd kifejleszt bennünk egyfajta képességet ellenfeleink kezének „olvasására”, ami
lehetővé teszi, hogy megkülönböztessünk egy blöfföt egy bika laptól.
A versenylobby rengeteg hasznos információval szolgál – a nyeremények összege, a fizetős
helyek száma, a szünetek hossza és gyakorisága, a következő szünetig hátralévő idő, a
versenyből eddig eltelt idő, az indulók és még versenyben lévők száma és számos egyéb
tudnivaló megtalálható itt.
Ráadásul a PokerStarshoz hasonló oldalak olyan információkkal is ellátnak bennünket, mint a
még versenyben lévő játékosok átlagos zsetonmennyisége, amely minden egyes versenyző
kiesése után azonnal frissül. A legnagyobb és legkisebb zsetonmennyiség ugyancsak
megtalálható, és ezek az adatok az egyes asztalokra vonatkozóan is elérhetők. Játék közben
még arra is mód nyílik, hogy megfigyeljünk más asztalokat is. Ez például akkor lehet nagyon
hasznos, ha van egy nagyon kevés zsetonnal rendelkező játékos, akinek a kiesése azt
jelentené, hogy a többiek (velünk együtt) pénzbe értek.
Fontos még megemlíteni, hogy ha az átlagos alá esik zsetonjaink száma, az nem jelenti
feltétlenül azt, hogy kényszert kellene éreznünk arra, hogy azonnal visszanyerjük magunkat
az átlagos szintre. Sokkal fontosabb, hogy fél szemünket mindig a táblázatunkon tartsuk, és
mindig tisztában legyünk azzal, hogy mennyi a CPR és CSI értékünk. Ez, és csakis ez
határozhatja meg játékunkat. Ha zsetonjaink mennyisége 10 CSI alá esik, buzgón kell
keresnünk a lehetőséget, hogy megnöveljük azt, vagy esetleg némi rizikót vállalva
felduplázzuk magunkat. 7-es CSI értéknél a döntésünk leegyszerűsödik – ez nem jelent
egyebet, mint hogy vagy allin megyünk vagy dobunk. A televíziós pókerközvetítések nagy
izgalma – a hatalmas allin összecsapások – valójában ezen szituációk matematikájának
megértéséből erednek.
Amennyiben a CSI értékünk 7 vagy kevesebb (ez nagyjából a nagyvak tízszeresének felel
meg), és a nagyvak háromszorosának megfelelő emelést hajtunk végre, azzal a
zsetonmennyiségünk legalább 35%-át beraktuk a kasszába. Miután a zsetonjaink ilyen nagy
hányada középre került, meglehetősen elköteleztük magunkat a pot mellett ahhoz, hogy egy
visszaemelésre középre toljuk mindenünket.
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Ilyen helyzetben pedig már sokkal eredményesebb játék, ha eleve allin megyünk, mintha
kisebb nyitással próbálkoznánk. Ezzel nemcsak annak lehetőségét zárjuk ki, hogy valamelyik
ellenfelünk kiemeljen bennünket a potból, hanem az agresszív játékosok által felismert
módon, arra is készteti ellenfeleinket, hogy találgatni kezdjenek kezünk erejét illetően.
Ugyanúgy allin kell mennünk az AT-hez vagy 44-hez hasonló marginális lapokkal, mint az AAszal és KK-lyal. Ne feledjük az alapkoncepciót – pontosan ugyanúgy kell megjátszani az erős
lapjainkat, mint a leggyengébbeket –, hogy ezáltal folyamatos találgatásra késztessük
ellenfeleinket kezünk erejét illetően!
Semmiképpen sem akarunk információt szolgáltatni kezünk erejéről a licitálási mintánkkal.
Például ha zsetonjaink alapján CSI értékünk 7, hiba volna a nagyvak háromszorosáig emelni
egy magas párral, miközben allin megyünk a középszerű lapjainkkal azért, hogy ellopjuk a
vakokat és az antékat. A képzettebb játékosok hamar kiszúrnák a dolgot, és megadnának,
amikor allin megyünk, miközben a szokásos mértékű emelésünkre dobnának. Nyitásaink
mértékének egységesítése álcázza lapunk erejét. Az olyan profik, mint Howard Lederer és
Chris „Jesus” Ferguson, úgy álcázzák lapjaik erejét, hogy mindegyiket pontosan ugyanúgy
játsszák meg. Ez egy olyan szokás, amit már a kezdő játékosoknak is érdemes felvenniük.

A 16. fejezet összegzése
1. Szabaduljunk meg minden zavaró tényezőtől, mielőtt elindulunk egy
versenyen!
2. Ne kezdjünk bele úgy egy versenybe, hogy nem tervezzük
végigjátszani azt!
3. Energiaszintünket ne tegyük ki hullámzásnak azáltal, hogy
mesterséges stimuláló szereket fogyasztunk!
4. Amikor nem veszünk részt egy leosztásban, alaposan figyeljük meg
ellenfeleink mutatásait, hogy képet kapjunk arról, hogyan játszanak
meg egy adott típusú lapot!
5. A CPR és CSI számításaink mindig legalább négy vakszinttel előre
álljanak készen!
6. Kísérjük figyelemmel az ellenfelekről készített jegyzeteinket, és
folyamatosan készítsünk újakat is!
7. Pontosan ugyanúgy játsszuk meg erős lapjainkat, mint a gyengéket!
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17. FEJEZET

2. LÉPÉS
A JÁTÉK KEZDETE
Ez a könyv a no limit holdem versenyekről szól, a játékról, ami viharos gyorsasággal hódította
meg a világot. Lássunk néhány alapelvet, amelynek az alkalmazása hozzásegíthet minket a
győzelemhez!
Az egyik alapelv a különféle személyiséggel rendelkező ellenfelek jobb megértésére való
törekvés. Négy alapvető személyiségtípus van, amit az alábbiakban mutatunk be.

A laza-passzív játékos (LPP)
Más néven „megadógép”, mivel gyakorlatilag semmi mást nem csinál, csak megad, megad és
megad. Az ilyen típusú játékosok esztelenül és makacsul játszanak, és még jóval azt
követően is bent bóklásznak egy leosztásban, hogy az okosabbak már dobtak volna. Ezek
miatt a jellemzők miatt gyakran nevezik őket lekezelően „szamárnak”. Szeretnek rengeteg
lapot megjátszani a flop előtt, főként, ha limpelhetnek. A flop után továbbra is túl lazán
játszanak, gyakran határeset lapokkal és húzókkal.
Soha ne próbáljunk kiblöffölni egy megadógépet, akkor viszont nagyon figyeljünk oda, amikor
támadólag lép fel! Általában csak akkor hívnak, ha jó lapjuk van. Ha bármikor erőt mutat, és
nekünk magunknak is erős lapunk van, felejtsük el azt, hogy lassan játsszuk meg a lapunkat
ellene! Valószínűleg olyan lapja van, amit nem fog elengedni (ne feledjük, egy szamárról van
szó), úgyhogy emeljünk csak rá, és ne féljünk a szokásosnál nagyobb összeget berakni! A
szamár ellen a legjobb játék az, ha soha nem blöffölünk, jó lapjainkat pedig felüllicitáljuk, ha
lehetőség kínálkozik rá, például menjük allin a riveren, mivel gyakran győz a kíváncsisága, és
kifizet minket. A laza-passzív játékosok azok közé tartoznak, akik segítségével szépen
felépíthetjük zsetonkupacunkat egy versenyen, de akkor már hiába keressük őket a teremben,
amikor a díjakat osztják.

A laza-agresszív játékos (LAG)
Sokféle laza-agresszív játékos létezik; némelyik ravasz, mások tolják, mint az ördög, és
vannak, akik igazoltan mániákusak. Az bennük a közös, hogy imádják megjátszani a lapjukat,
és imádnak licitálni. Ezek ellen a játékosok ellen az működik a legjobban, ha nem hagyjuk,
hogy keresztülgázoljanak rajtunk. Mivel igen sok lapot játszanak meg, természetszerűleg lesz
néha náluk az átlagosnál gyengébb lap. Imádnak licitálni, ezért remekül működik ellenük a
csapdázás és a lassú megjátszás is. Szintén hasznos, ha támadásra támadással válaszolunk.
Ideje állni a sarat, és felvenni a kesztyűt egy olyan lappal, amiről úgy gondoljuk, nyerő lehet
az ilyen játékosok széles laptartománya ellen. Irányelvként emeljünk vissza rájuk azoknak a
kezeknek az 50%-ával, ami az elképzeléseink szerint a megjátszott lapjaik tartományát
alkotja! Igaz, hogy ehhez kell némi bátorság. Ha olyan játékossal állunk szemben, aki ultrahiperagresszív, könnyen bent találhatjuk középen az összes zsetonunkat. Készüljünk fel arra,
hogy akár allint is mondhat, és döntsük el előre, hogy meg fogjuk adni!
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A laza-agresszív játékosok legtöbbször fiatal önjelölt sztárok, fiatal sztárjelöltek vagy fiatal
sztárok. Gyakran bandáznak együtt, és megvitatják a verseny során felmerülő helyzeteket. Ők
jelentik a régi vágású feszes-agresszív játékosok modern változatát, azzal a különbséggel,
hogy van egy nagy előnyük. Ez az előny pedig nem más, mint a megszerzett információk
tömege – lehet, hogy a póker információhiányos játék, de ők megszerzik azokat a hiányzó
információkat, jól megrágják, és eldöntik, hogy mi a lehető legjobb megjátszási mód. Erre a
játékos típusra kiváló példa Patrik Antonius, Carlos Mortensen és Phil Ivey.
A ravasz játékosok között gyakran találjuk meg a készpénzes játék háborújának veteránjait.
Pontosan tudják, hogyan és mit kell játszani, és mind azzal a céllal indulnak neki a partinak,
hogy félrevezessenek minket a kezük erejét illetően. Amikor már teljesen elterelték a
figyelmünket, lesből beviszik a végzetes csapást. Kiválóan olvassák az ellenfelek lapjait és
hajlamosak a nagy megadásokra, ha blöfföt szimatolnak. Ezt a stílust alkalmazza többek
között Freddy Deeb, Barry Greenstein és Sammy Farha.

A feszes-passzív játékos (TPP)
A feszes-passzív játékosok úgy tanulták, hogy a jó játékosnak feszesen kell játszania, de
egyszerűen nem elég bátrak ahhoz, hogy berakjanak egy nagy halom pénzt igazán jó lap
nélkül. Előfordul, hogy az ilyen típusú játékosok nem ismerik fel, hogy mennyire megéri vakot
lopni (ha sok zsetonra tesznek szert), vagy hogy milyen jól jöhet egy folytatólagos nyitás.
Lehet, hogy emelnek flop előtt AK-lyal, de ha a flopra csak alacsony lapok érkeznek, feladják
a harcot, és átkozzák a balszerencséjüket. „Miért nem nyer soha az AK?” – gondolják.
Előfordulhat olyan időszak is, amikor leszoknak az AK-lyal való emelésről, mert ezzel sem
akarnak plusz pénzt veszíteni.
A közepes tétes SNG-ken (játékok $20-túl $50-ig) sok játékos feszes-passzív típus. Gyakran
jutnak el a 3. vagy 4. helyig, ami egy kis nyereséget hoz a számukra. Sokszor éppen elég, ha
feszesen játszunk, de ha nagy nyereséget szeretnénk, meg kell tanulnunk legyőzni az
ellenfeleinket. A feszes-passzív játékosok ellen flop után gyakran kell kis hívásokkal
próbálkozni, amikor gyengeséget mutatnak. Lopjunk el tőle alkalmanként egy kis összeget,
vegyünk el rengeteg kis kasszát! Azonnal adjuk fel, ha nyit vagy emel!

A feszes agresszív játékos (TAG)
Az ilyen típusú játékosok nem játszanak meg túl sok lapot, de ha mégis arra kerül a sor,
mindent kihoznak belőle. Amint erőt mutatnak, általában folytatják az agresszív támadást attól
függetlenül, hogy eltalálta-e őket a flop vagy sem. Ez az a játékstílus, amit érdemes
felvennünk, főként a kezdeti szakaszban. Az ebben a könyvben bemutatottak is nagyon
hasonló játékhoz vezetnek.
A feszes-agresszív az a régi vágású játékos, aki a legnagyobb gondot okozta egy
pókerversenyen. Mára a LAG játékosokat tartják a legnagyobb fenyegetésnek
kiszámíthatatlanságuk miatt. Mindemellett nem nagy öröm egy TAG mellett ülni az asztalnál,
mivel jól játszanak, gyakran van náluk a jobb lap, és ami a legfontosabb, nem tudunk nekik
olyat mutatni a játékunkkal, amivel még nem találkoztak. Cselekvéseiket a helyzethez
igazítják, és megjátszásunkból kiolvassák azt, ami – a megjátszást. Jó példa erre a típusra TJ
Cloutier, Dewey Tomko és Tom McEvoy.

A szituációs játékos
A TAG típus alkategóriája alakult ki az újonnan létrejött úgy nevezett „szituációs” játékosok
megjelenésével. A szituációs játékosok nagy figyelmet fordítanak ellenfeleik múltbéli
cselekedeteire, és jó eséllyel használják ki a játékunkban tapasztalt mintákat és
gyengeségeket. Jellemzően sokkal inkább a helyzetet játsszák meg, mint a lapjaikat. Ha
gyengeséget látnak, nem félnek mindent kockára tenni. Körültekintően választják ki
áldozataikat, és nem vesztegetik el a zsetonjaikat. Ahhoz, hogy legyőzzük őket, vagy jobb
lapra van szükségünk, vagy variálnunk kell a játékunkat. Meggyőzően kell licitálnunk, vagy
meg kell mutatnunk, amink van. Kiváló példa erre a stílusra Doyle Brunson, Allen
Cunningham, Andrew Black, Nenad Medic és Paul Wasicka.
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A korai szakaszban leginkább a feszes-agresszív stílust érdemes alkalmazni, a verseny
előrehaladtával pedig át kell térni a laza-agresszív játékra. A jó játékosok velünk együtt fognak
változtatni a stílusukon, de a többiek nem tudnak kellőképpen alkalmazkodni a játékhoz. Ne
gondoljuk, hogy ellenfelünk nem fog változtatni játékstílusán, ha már csak kis létszámú az
asztal, vagy ha fogynak a zsetonjai! Figyeljük a játékát, készítsünk jegyzeteket és ezeknek
megfelelően módosítsuk a játékunkat!

Játék passzív ellenfelekkel
A verseny kezdetén kialakul bennünk egy kép az asztal játékstílusáról. Például ha az a
jellemző az asztalunknál, hogy valaki emel, és mindenki más dob, érdemes máshogy
játszanunk, mint ha egy bulizós asztalnál vagyunk, ahol minden leosztásban rengeteg zseton
cserél gazdát. Ha passzív az asztal, és a többiek feszesen játszanak (feszes-passzív
ellenfelek), hatékony stratégia lehet a gyakoribb emelés, de általában véve hátráljunk meg, ha
valaki visszaemel! Ha passzív, de laza asztalnál ülünk (laza-passzív ellenfelek), esetleg
benézhetünk olcsón egy-egy partiba spekulatív lapokkal is, remélve, hogy flopolunk egy
igazán jó lapot, és lesztekkeljük (kiejtjük) valamelyik ellenfelünket.

Játék agresszív asztalnál
Az agresszív asztaloknál sokkal óvatosabbnak kell lennünk, mint a passzív asztaloknál. Akár
feszes, akár laza egy agresszív játékos, mindenképpen veszélyesebb, mint a feszes vagy
laza passzív játékosok. A passzív játékosok ellen több lapot játszhatunk meg, mivel közel sem
emelnek annyit, mint az agresszív ellenfelek. A spekulatív lapok megjátszása sokkal
nehezebb agresszív ellenfelek ellen, hiszen gyakori emeléseikkel túl sok kasszából szorítanak
ki minket, ráadásul rossz oddsot kapunk a folytatáshoz.
A feszes-passzív játékosok csak prémium indulólapokkal játszanak, a többit pedig eldobják.
Ha akcióba lendülnek, jelentős emeléssel teszik. Általában nagy figyelmet fordítanak arra is,
hogy ne adjanak lehetőséget arra, hogy egy flöss, sor vagy drill kiejtse őket. Hatékony
stratégia az ilyen típusú játékosok ellen, ha sokkal feszesebben választjuk meg a
megjátszandó lapokat a korai szakaszban. A későbbiekben, amikor már a vakok mérete
sokkal hívogatóbb, lazíthatunk az eddigieken, és ellophatjuk az ilyen ellenfelek vakjait. Ha
visszaemelnek, mindenképpen bújjunk fedezékbe!
Talán a laza-agresszív játékosok ellen a legnehezebb védekezni. Rengeteg lapot játszanak
meg, folyamatosan nyitnak és emelnek. Nehéz kitérni az emeléseik útjából. Az ilyen típusú
játékosok ellen több lappal játszhatunk, mint a feszes-agresszív ellenfelek ellen, de a lazapasszív játékosokkal szemben válogassuk meg jobban a lapjainkat! Ha az ilyen típusú
játékosok ellen sikerül egy igazán jó kezet flopolnunk, mint a két pár vagy még erősebb
kombináció, adjuk a kezébe az ásót a saját sírjához! A harcművészetekből ismerős
módszerrel saját maga ellen fordíthatjuk az agresszióját, ha hagyjuk, hogy esélytelenül
próbáljon meg minket kiüldözni a partiból, végül adjuk meg a kegyelemdöfést egy nagy
emeléssel flopon, turnön vagy riveren. Ezt a lejátszást „csapdázásnak” hívják. A lazaagresszív játékosokat viszonylag könnyű becsapdázni. Minél ártalmatlanabbnak látszik az
asztal, annál tovább várhatunk a csapdánk élesítésével.

Ellenfeleink játékának hatása stratégiánkra
Alapvetően feszes asztalon a szokásosnál többet kell emelni, ha más nem emelt, és jól meg
kell gondolni, hogy megadjunk-e egy emelést prémium lap nélkül. Ha az asztalon laza játék
folyik, játsszunk meg kevés lapot, de azokat agresszíven! Az a helyes stratégia, ha éppen
ellenkezőleg játszunk, mint azt asztaltársaink többsége. Minden esetben figyelemmel kell
kísérnünk ellenfeleink játékát, és ahhoz kell igazítanunk a saját játékunkat. Először alapozzuk
döntéseinket 10%-ban arra, hogy milyen ellenfelekkel kell megküzdenünk, és 90%-ban
vegyük figyelembe a lapjainkat! Ahogy egyre nagyobb tapasztalatra teszünk szert, úgy
változtathatjuk ezeket a százalékokat, egyre nagyobb teret engedve a szituációs játéknak, és
egyre kevésbé támaszkodva a lapjaink értékére.
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A megfigyelés és az asztalnál rólunk kialakult kép
Az asztalnál rólunk kialakult kép azt jelenti, hogy milyen játékosnak tartanak minket a többiek.
Ez a kép a verseny előrehaladtával változik majd. Vajon milyen kategóriába sorolnak minket
jelenleg ellenfeleink? Agresszívnek vagy passzívnak gondolnak minket, lazának vagy
feszesnek? Az ellenfeleinkre tett benyomásunk függ az általunk mutatott lapoktól, a
licitálásunk gyakoriságán alapuló agressziószintünktől, valamint attól, hogy összesen hány
leosztásban vettünk részt. A többi játékos nem láthatja a lapunkat, ha nem jut el a parti a
mutatásig. Ráadásul nem voltak ott, amikor Big Bubba eldobta ellenünk a szettjét a múlt
héten. Tehát nem tudják és nem is fogják figyelembe venni ezeket a tényezőket, amikor
döntést hoznak. Minél több leosztásban veszünk részt, annál lazábbnak látszunk; minél
többet licitálunk, annál agresszívebbnek tűnünk majd. Vegyük észre, hogy ez a kép fog rólunk
kialakulni a többiekben, attól függetlenül, hogy „igaz” vagy sem. Például ha az elmúlt hat
leosztásból négyben nyitottunk vagy emeltünk, és minden ellenfelünk eldobta a lapját, akkor is
laza-agresszív játékosnak fognak minket tartani, ha ász pár volt nálunk.
Sok kezdő játékos abba a hibába esik, hogy megpróbál egy bizonyos képet sugározni
magáról. A verseny elején letérnek a saját útjukról, és vagy túl lazán, vagy túl feszesen
játszanak, de gyakran azon az áron, hogy közel sem optimális döntéseket hoznak a célként
kitűzött kép kiteljesítése érdekében. Ezek a döntések EV veszteséget okoznak számukra,
amit nagyon nehéz lesz visszaszerezni. Aztán másik asztalhoz kerülnek a verseny későbbi
szakaszában, és teljesen más játékosok ellen kell játszaniuk, akik nem voltak jelen a kis
„műsoruknál”. Még ha esetleg össze is találkoznak ugyanazokkal a játékosokkal, semmi nem
garantálja, hogy megkapják a megfelelő lapokat vagy bekerülnek a megfelelő helyzetbe akkor
és ott, hogy kihasználják az általuk kialakított képet.
Persze okosan is kihasználhatjuk ezeket a helyzeteket. A legjobb módja annak, hogy a
javunkra fordítsuk a rólunk kialakult képet, hogy folyamatosan minden helyzetben a lehető
legjobb döntést hozzuk meg a lapjaink alapján annak a figyelembe vételével, hogy milyennek
látnak minket ellenfeleink abban a pillanatban. Engedjük, hogy a rólunk kialakult kép magától
változzon a játék folyamán annak eredményeként, hogy milyennek tűnnek a legutóbbi
döntéseink az ellenfelek szemében. Ha sorozatban kapunk néhány jó lapot, a rólunk kialakult
kép magától laza és agresszív játékosnak mutat minket. Ebből úgy kovácsolhatunk előnyt, ha
agresszívebben játsszuk meg a jobb lapjainkat. Néha órákon át csak rossz lapokat kapunk,
ekkor feszes és passzív játékosnak tűnünk a többiek szemében. Használjuk ezt ki arra, hogy
határeset lapokkal ellopjuk a vakokat vagy rárabolunk valaki más emelésére, így ismét
játékba lendülhetünk!

Az előző öt kasszában háromszor emeltünk a flop előtt, amit senki nem adott meg.
Az osztó mögött hárommal Ah Td-et kapunk, előttünk mindenki dob. Bár
rendszerint emelnénk ebben a helyzetben, most mégis jobban tesszük, ha dobunk.
Ellenfeleink valószínűleg azt feltételezik, hogy csak el akarjuk lopni a vakokat,
hiszen az elmúlt pár leosztásban sokszor emeltünk a flop előtt, és várhatóan
visszaemelnének ránk a szokásosnál gyengébb lapokkal is, ugyanis a szemükben
jelenleg laza-agresszív játékosnak tűnünk. Mivel ezzel a lappal nem adhatunk meg
egy visszaemelést, és a szokásosnál gyakrabban fognak ránk visszaemelni, jobb,
ha már most eldobjuk a lapunkat.

Példa

Ellenfeleink megfigyelése és jegyzetek készítése
Az olyan ellenfelek ellen játszott első néhány parti, akikkel még nem találkoztunk, erős
benyomást tesz ránk, amelynek megváltozásához sok lejátszott etapra vagy akár évekre is
szükség lehet. Próbáljunk meg nem tulajdonítani túl nagy jelentőséget egyetlen leosztásnak,
hiszen elképzelhető, hogy ellenfelünk egyszerűen csak rossz gombot nyomott meg, vagy
éppen megzavarta valami. Ne hagyjuk figyelmen kívül a látottakat, de ne is támaszkodjunk rá
teljes mértékben!
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Több órányi játékra van szükség ahhoz, hogy ellenfeleinket különféle szituációkban
megfigyelhessük, és kialakuljon bennünk egy kép arról, hogy várhatóan hogyan fognak
viselkedni. Ha egy olyan jól kitalált oldalon játszunk online, mint a PokerStars, egyszerűen
készíthetünk jegyzeteket arról, hogyan cselekedtek a játékosok egyes leosztásokban. Ha már
egy ideje ugyanazzal az ellenféllel játszunk, több dolgot is feljegyezhetünk róla, amit könnyen
megnézhetünk egy nehéz döntés meghozatalakor. Az idők során jelentős mennyiségű
információt gyűjthetünk össze az egyes játékosokról, ami nem csak azt könnyíti meg, hogy
emlékezzünk arra, ha már játszottunk vele, de segít kialakítani vele szemben egy stratégiát,
és előnyünkre fordítani a valószínű cselekvési mintákat.

A szerencse és a minőségi döntések kapcsolata
Ne abban bízzunk, hogy majd szerencsével eljuthatunk a döntő asztalra! Döntéseink
minősége fog minket oda juttatni. Annak érdekében, hogy végig tudjunk menni a sikerhez
vezető úton, a lehető legjobb játékunkat kell mutatnunk, mindig legyünk hát tisztában azzal,
hogy éppen mi történik az asztalunknál! Még amikor a lehető legjobb formánkat nyújtjuk,
akkor is veszíteni fogunk a leosztások egy részében, ezért tekintsünk úgy minden sikerre,
minden győzelemre, mint egy különleges ajándékra.
Ha asztaltársainknál jobb fegyvertárral ülünk le játszani, és következetesen jobb döntéseket
hozunk náluk, akkor a döntő asztalra is gyakrabban fogunk eljutni, mint mások. Még akkor is,
ha nem fogunk minden alkalommal odáig jutni… hanem csak gyakrabban, mint ellenfeleink
nagy többsége. Idővel a szerencsefaktor a véletlennek megfelelően kiegyenlítődik, és egy
játékos sem lesz szerencsésebb a többinél. A rólunk kialakult kép, a koncentráció, a türelem,
a bátorság és a stratégiai tervezés alkotják a döntő asztalra jutás alapköveit. A szerencse már
csak hab a tortán.

A zsetonjaink számának hatása játékunkra
A pókerversenyek alapvetően addig tartanak, amíg csak egy játékos marad, a nyertes. A
játékosok számának folyamatos csökkentése a vakok (és az ante) rendszeres emelésével
érhető el, ami előre meghatározott időszakonként történik meg. A CPR (körönkénti költség)
folyamatos emelkedése biztosítja azt, hogy a játékosok ne várjanak hátradőlve az ász párra,
hogy játékba lendüljenek. Ennek a folyamatos CPR növekedésnek a következményét
tekinthetjük úgy, hogy minden vakszint végén elvesznek valamennyit a játékosok zsetonjaiból.
Ha duplázódnának a vakok, az olyan lenne, mintha valaki körbejárna, és minden játékostól
elvenné a zsetonjai felét! Így hát nem ülhetünk tétlenül az idők végezetéig.
Ha kevés zsetonunk van, a lehetőségeink meglehetősen lecsökkennek. Általában az az
optimális játék, ha dobunk vagy betoljuk az allint. Ennek az az oka, hogy egy szokásos
méretű emeléssel olyan nagy százalékát raknánk be a zsetonjainknak, hogy matematikailag
az a helyes döntés, hogy a többit is betegyük a kasszába, ha visszaemelnek ránk. Mint azt
már tárgyaltuk, legfeljebb hetes CSI értékkel sokkal több értelme van allin menni vagy dobni,
mint ha egy kisebb összeggel nyitnánk.
Sok zsetonnal lehetőségünk nyílik spekulatív és szituációs játékra is. Zsetonkupacunk
nagysága elrettenti a többi játékost attól, hogy ujjat húzzanak velünk, hiszen pontosan tudják,
hogy a kiesést kockáztatják. Emellett azt is megengedhetjük magunknak, hogy több flopot
nézzünk meg spekulatív lapokkal annak reményében, hogy egy nagy erejű rejtett kombinációt
flopolunk. A versenyek korai szakaszában elsődleges célunk az, hogy jó formában legyünk a
verseny középső szakaszára, amit úgy határozhatnánk meg, hogy legyen legalább 10-szeres
CPR-ünk, vagy tízesnél nagyobb CSI-nk (ezeket már részletesen tárgyaltuk). Figyeljünk oda a
zsetonjaink számára, és ne várjunk túl sokáig azzal, hogy akcióba lendüljünk, amikor
zsetonjaink száma már tízes CSI érték alá esik. CSI értékünk csökkenésével minden dobás
egyre drágább lesz.
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Csapdázás ász párral
Valaki emel előttünk flop előtt, nálunk pedig ász pár van – nincs is ennél szebb! Ezt még
fokozhatjuk azzal, ha csak megadunk flop előtt, és nem emelünk vissza. Ha ellenfelünket
eltalálja a flop, elképzelhető, hogy nem tudja majd elengedni a lapját. Ráadásul általában
kapunk majd tőle egy folytatólagos nyitást is. Ennek a végrehajtására a legjobb alkalom,
amikor az emelő korai pozícióban van, hiszen ekkor valószínűbb, hogy tényleg jó lapja van,
és nem csak a vakokat próbálja meg ellopni.
Egy másik variáció ugyanerre a helyzetre, ha ász párunkkal csak belimpelünk korai
pozícióból. Ha valaki emel mögöttünk, visszaemelhetünk, vagy folytathatjuk a csapdaállítást
csak megadással. Ha csak megadunk, az azzal a hátránnyal jár, hogy talán nem favoritként
rakjuk be a pénzünket. Ráadásul pozíción kívül kell lejátszanunk a partit. Ezen kívül, ha valaki
limpel majd visszaemel, az első dolog, amire a többi játékos gondol az, hogy „Aha! Biztos ász
vagy király párja van!”.
Igazán trükkös játékosok megpróbálnak ebből a feltételezésből is előnyt kovácsolni azzal,
hogy más kezekkel is megkísérlik a limp-visszaemelést, mint például AK, 55 vagy 65s.
Természetesen ilyenkor erős lapra tesznek bennünket, így rengeteg kasszát megcsíphetünk
akár flop előtt, akár utána.

Csalétek a kevés zsetonos ellenfélnek
Képzeljük el a helyzetet! Ellenfelünknek valahol 8 és 12 között van a CSI értéke, nálunk pedig
több zseton van, mint nála. Az illető hátsó pozícióból szokásos mértékűt emel, nekünk pedig
az egyik vak pozícióban egy erős lapunk van, mint az AA vagy KK. Ha visszaemelünk rá,
lényegében allin tesszük, gyakran el fogja dobni az olyan gyenge lapokat, amikkel csak vakot
próbált lopni. Ezzel ellentétben ha flop előtt csak megadunk, flopon pedig passzolunk, a
legtöbb esetben megpróbál majd C-betelni (gyakran egészen allinig) még akkor is, ha
egyáltalán nem találta el őt a flop. Így megszerezhetjük az összes zsetonját, amikor
megpróbál blöffölni.

Pókeres bölcsességek
Pókeres mondás #1: „Nem lehet megnyerni egy versenyt az első órában…
de elveszíteni igen!”
Egyszerűen azért lehetetlen azonnal megnyerni egy versenyt, mert 210 indulóból csak 9 lesz
a mi asztalunknál. Még ha valahogyan sikerülne is kiejtenünk mind a kilenc ellenfelünket a
verseny legelső leosztásában, akkor is maradna még 200 játékos, akiket le kéne győznünk.
Természetesen óriási zsetonfölényben lennénk, de még sok-sok óra és döntés állna előttünk.
Mire elérnénk a döntő asztalig, az első asztalnál elért sikereink már alig számítanának
valamit. Kevesebb, mint a döntő asztalhoz szükséges átlagzseton fele lenne csak nálunk.
Az érem másik oldala pedig az, hogy mi is ott lehetünk a kilencjátékos között, akiket kiejtenek
az első leosztásban. Ebben az esetben nyilván véget ér számunkra a verseny, mint azt a
mondás is jelzi. Számos kitűnő játékossal megtörtént már az a gyalázat, hogy kikapott az első
leosztásban egyik vagy másik nagy versenyen. Engem évekig elkerült ez az esemény, de
éppen e könyv megírása közben történt meg velem is. Top két párt flopoltam, és lesztekkelt
egy szett a melbourne-i Crown Casino Vistorian Championships nyitóversenyének első
leosztásában. A valószínűségek megértése árnyalja egy kicsit a képet. Ha megtörténik velünk
egy ilyen, ne hagyjuk, hogy túlságosan kiborítson. Ha addig sosem látott játékos allin megy a
World Series of Poker főversenyének első leosztásában, és mi a lapjainkra nézve a lehető
legjobb indulólapot pillantjuk meg, az ász párt, meg kell adnunk. Ebben a helyzetben mindig a
megadás a helyes játék. Általában, öt esetből négyszer meg fogjuk duplázni az induló
zsetonjaink számát, és repülőrajtot veszünk a versenyben, de olykor veszíthetünk is. Az ötből
egyszeri lehetőség az esetek 20%-át jelenti, és ez ellen nem tehetünk semmit azon kívül,
hogy megértjük a valószínűségeket, vigyorgunk, és továbblépünk.
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Pókeres mondás #2: „Ahhoz, hogy tovább élhess, hajlandónak kell lenned meghalni.”
Ez a pókerversenyekre alkalmazott kitűnő idézet a hivatásos pókerjátékos és WSOP karkötő
nyertes Dr. Max Stern népszerűsítésében lett ismert. Le kell győznünk a kieséstől való
félelmünket, és be kell raknunk a kasszába az összes zsetonunkat, minden egyes darabot,
akkor, ha ez a helyes játék. A bátorság jól jövedelmez a no limit holdemben. Sok játékos azt
mondja, hogy ők „tudták”, hogy ha egy adott szituációban betolták volna az allint, az ellenfelük
nem adhatta volna meg, de nem volt elég bátorságuk hozzá. Ez az a terület, ahol
megmutatkozik, ki a legkiválóbb játékosok. Ha gyengeséget szimatolnak, óriási nyomás alá
helyezik ellenfeleiket, és dobásra kényszerítik őket. Emellett ha nem elég meggyőzőek egy
játékos emelései, és blöfföt sejtenek, hajlandóak mindent kockára tenni meggyőződésükre
alapozva. Nem az ijedten menekülő játékosokból kerülnek ki a későbbi győztesek.
Pókeres mondás #3: „Egy emelés megadásához erősebb lap kell, mint magához az
emeléshez.”
Ez a szállóige matematikailag is bizonyított. Tegyük fel, hogy csak annyi zsetonunk van,
amennyivel kihúzunk hét kört az asztalnál (CSI 7). Tételezzük fel azt is, hogy ellenfelünk egy
IBM szuperszámítógép, és tökéletesen játszik. A lapok hány százalékával kell allin mennünk, és
ezeket a számítógép a lapok hány százalékával fogja megadni? A helyes válasz erre a
kérdésre, hogy az összes lap 57%-ával kell allin mennünk, és a számítógép a kezek 36%-ával
tudja megadni. Ha bármelyikünk eltér ezektől a számoktól, az az előnyünk egy részének
elvesztésével jár. Az ilyen és ehhez hasonló helyzetek megvitatása jóval túlmutat ennek a
könyvnek a keretein, de részletesen olvashatunk róla a Kill Everyone című könyvben.

A TÖBBASZTALOS VERSENYEK ELSŐ NÉHÁNY SZINTJE
Elsődleges célunk, hogy minél több zsetont halmozzunk fel, és sokkal könnyebb ezeket a
zsetonokat a tapasztalatlanabb játékosoktól megszerezni most, mint esetleg később
megpróbálni valahogy kicsalni Phil Iveyból, Patrik Antoniusból vagy valami internetes
csodagyerekből. Tehát mi is a teendő?

Olyan lapokkal játsszunk, amikkel nagy kasszát nyerhetünk!
Próbáljunk meg olyan lapokkal játszani, amelyek biztos nyerővé válhatnak és nagy kasszát
hozhatnak nekünk, ha eltalál minket a flop, míg csak keveset veszítünk velük, ha mégsem
találunk semmit. A célunk, hogy megpróbáljunk egy szettet létrehozni, egy flösst (leginkább tuti
flösst) vagy egy sort, hiszen ezekben a kezekben ott a lehetőség arra, hogy lesztekkeljük velük
ellenfeleinket, míg egy párral ez nehezen sikerülhet.

Próbáljunk szettet flopolni!
Az alacsony és közepes párokat könnyű a verseny elején megjátszani, meg kell próbálnunk
velük szettet flopolni. Ne feledjük, az a drill, amihez egy lap van a kezünkben és kettő az
asztalon, közel sem olyan értékes, mint a szett! Ha 4c 4d van nálunk, néha kapunk hozzá egy
olyan flopot, mint 9h 4s 2s, ami mellett teljesen rejtve marad a lapunk ereje. Akár ki is
ejthetünk egy olyan játékost, akinél fölépár vagy akár A9 van. Másrészt ha egyáltalán nem
talál el minket a flop, például Ah Ks Jc kerül az asztalra, könnyedén el tudjuk dobni a kézben
négyes párunkat, ha valaki hív, és mehetünk tovább.
Nézzünk egy gyakorlati példát! Egy online versenyt 2 000 zsetonnal kezdünk, a vakok pedig
10/20; így a CSI értékünk 66 felett van! A célkeresztben (UTG) ülő játékos emel a szokásos
60-ig, és mindenki dob, mire ránk kerül a sor. Mi osztó pozícióban vagyunk, és a 2-tól 9-ig
szabály értelmében a zsetonjaink 4%-át adhatjuk meg, ha 44 van a kezünkben. Mivel
mögöttünk már csak a vakok vannak, és az emelő jelentős erőt mutatott azzal, hogy első
pozícióból emelt, nem valószínű, hogy bármelyik vak emelni fog, ezért megadjuk a
zsetonjaink 3%-át kitevő hívást. Itt annyit tehetünk, hogy reménykedünk – esetleg imádkozunk
–, hogy az emelőnél AA vagy KK legyen. Hogy miért? Mert ha szettet flopolunk, akár ki is
ejthetjük az illetőt, ő pedig összesen azt a 60-at nyerheti el tőlünk, amit már betettünk a
kasszába. Ha nem sikerül szettet flopolnunk, akkor viszlát!
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Ha AK vagy AQ van ellenfelünknél, és nem tud létrehozni egy párt sem, nem fogjuk tudni
lesztekkelni, hiába kapjuk meg a szettet flopra, de talán szerezhetünk tőle még egy kis
zsetont, ha megpróbál blöffölni.
Mondjuk, hogy a flopra Qh 4s 2s érkezik. Tökéletes! Most az ász és a király pár mellett akkor
is beteszi a hurokba a fejét, ha AQ van nála. Ha AA, KK vagy AQ, van nála, vajon hogyan
lenne képes eldobni? 60-at fektettünk be azért, hogy 2 000-et nyerjünk. Ne feledjük, hogy ha
a flopra csupa kis lap jön négyes nélkül, például 7h 5s 2d, el kell dobnunk a párunkat, ha a
másik nyit. Ha csak egy ellenféllel állunk szemben, és az illető passzol, akkor
megpróbálhatunk egy, de csakis egy nyitást.

Egyszínű ászos lapok megjátszása
A flöss, főként az ász magas flöss, ami a tuti flössnek számít, nagyon erős lap a no limit
holdemben. Sokkal könnyebb létrehozni egy flösst, ha As 5s van a kezünkben, mint ha Ac Qd.
Pontosan ez a lehetőség az, ami miatt jobban szeretjük a verseny elején a gyengébb A5s-t
szorongatni, mint az AQo-t. Ez elsőre talán meglepő elképzelés, hiszen mindig azt halljuk,
hogy a nagy lapokat kell megjátszani, és most sem azt mondom, hogy hajigáljuk el a nagy
lapokat. Egyszerűen érdemes megfontolnunk azt az ötletet, hogy az olyan spekulatív lapok,
mint az A5s, értékesebbek lehetnek bizonyos szituációkban, amikor a vakok méretéhez
képest sok zseton van játékban. Az biztos, hogy az A5s kevésbé alkalmas arra, hogy bajba
sodorjon minket, mint az AQ, ha még kicsik a vakok. Az AQ-t dominálja az AK, ami egy olyan
lap, amit nagyjából mindenki megjátszik. Ha AK-lyal szállunk be a partiba, és ászos flop jön,
rögtön kezdhetünk aggódni. Talán túl erősnek tartjuk a lapunkat ahhoz, hogy eldobjuk, még
akkor is, ha ellenfelünk lelkesen licitál. Mielőtt még észrevennénk, máris elköteleztük
magunkat a kasszához, és kiestünk a versenyből.
Az A5s-öt sokkal könnyebb eldobni nyomás alatt. Ha tartjuk magunkat a helyes játékhoz, nem
veszíthetünk el egy nagy kasszát A5s-tel, nyerni viszont nyerhetünk egyet. Amellett, hogy
flopolhatjuk a tuti flösst, egy megfelelően rejtett kis sort is létrehozhatunk, ha az asztalra 234
érkezik. Ráadásul egy Ah 5h 2c flop ártalmatlannak tűnhet az AK-t tartó ellenfelünk számára,
és akár minden zsetonja hozzánk kerülhet. Másrészt egy Ah Qh 2c flop sokkal
fenyegetőbbnek látszik az AK-t szorongató ellenfelünk számára, főleg, ha felpörögnek az
események a licitálás során. Az A5 sokkal cselesebb.
Ha As 5s van nálunk, akkor fennáll a lehetősége annak is, hogy egy erős húzót flopolunk. Egy
Ah 4s 2s flopon lesz egy ász párunk tuti színhúzóval, és egy lyuksorunk is. Ha ellenfelünknél
AK van, akkor per pillanat neki van jobb lapja, de nekünk van nagyobb esélyünk a leosztás
megnyerésére mind az öt lap leosztása után. Mi fogunk nyerni, ha lejön egy a maradék 9
pikkből, vagy bármelyik hármas. Mivel a pikk hármast már számoltuk, ez még 3 nyerő kártyát
jelent. Akkor is nyerünk, ha a maradék 3 ötös egyike érkezik (hacsak nem jön egy király is).
Összesen 15 lappal nyerünk, és még két lap jön az asztalra, így kb. 6:5 favoritok vagyunk. Ez
pont az a típusú lap, amit agresszíven kell megjátszani. Nyissunk a flopon, és ha ellenfelünk
emel, menjünk allin! Talán már ott helyben megnyerjük a kasszát, de ha meg is adja, nekünk
nagyobb esélyünk van a győzelemre, mint neki (lásd a dobatási tényezőről szóló részt).

Egyszínű, kapcsolódó lapok megjátszása
Az indulólapok skáláján egyre lefelé haladva eljutunk az egyszínű, kapcsolódó lapokhoz. Ezek
is értékesek, hiszen amikor még alacsonyak a vakok, és sok zseton van játékban,
kihasználhatjuk őket, hogy egy megfelelően rejtett lapot hozzunk létre, és lesztekkeljük vele
ellenfelünket. Olykor érdemes kész lap nélkül kockára tennünk az összes zsetonunkat,
egészen addig, amíg mi támadunk. Ha feltesszük az összes zsetonunkat egy húzólapra,
akkor a legjobb ezt már flopon megtenni, amikor még két kártya hátra van, és még esetleg
favoritok is vagyunk, ha megadják a hívásunkat. Amikor már csak egy kártya leosztása van
hátra, minden húzólap jelentős hátrányba kerül a kész kezekkel szemben. Nekünk dolgozik a
dobatási tényező is, és ha öten nézzük meg a flopot 8c7c lapokkal a kezünkben, ami 9c6s4c
vagy 8d 6c 5h, esetleg Jc 8s 2c stb., akkor gyakran a legjobb döntés az, ha allin megyünk.
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Vegyük észre, hogy ezekben a példákban több outunk van a szokásos kilencnél, ami
színhúzó esetén lenne! Minél több outunk van, annál inkább törekednünk kell arra, hogy már
a flopon allin kerüljünk ahelyett, hogy passzolnánk és megadnánk egy kis hívást, vagy
dobnánk egy nagyra. Ezenfelül érdemes kizárólag az egyszínű kapcsolódó lapokat
megjátszani. Ha kapcsolódó lapjaink nem egyszínűek, nem fogunk tudni velük elég nyerő
lapot összehozni ahhoz, hogy nyereségesek legyenek.
Ha ahelyett, hogy allin mennénk, inkább passzolunk, valószínű, hogy előbb-utóbb egy
nyitással találjuk szemben magunkat. Csak akkor adhatjuk meg, ha a kassza méretéhez
képest kis összegű hívásról van szó (legfeljebb a pot fele) és nem valószínű, hogy egy másik
ellenfél rá fog emelni. A pot odds és a feltételes odds függvényében (lásd a 25. és 26. oldalt)
döntsünk a megadásról! Ha nem kapunk flopra sorhúzót, színhúzót vagy két párt,
passzoljunk, és dobjuk el az egyszínű, kapcsolódó lapjainkat a flop után!
Kezdetben legyünk óvatosak az olyan lapokkal, amelyekkel csak kis kasszát nyerhetünk, de
nagyot bukhatunk! Emellett a zsetonjainknak egy kis részét kockáztassuk olyan kezekkel,
amelyekkel egy kis kasszát veszíthetünk, de akár nagyot is nyerhetünk!

A 17. fejezet összegzése
1. Figyeljünk arra, hogy egy adott pillanatban milyen kép él rólunk a
többiekben az asztalnál, és tanuljuk meg, hogyan használhatjuk azt ki!
2. Erősebb lap kell egy emelés megadásához, mint magához az
emeléshez.
3. Kezdetben próbáljunk meg nagy kasszákat nyerni úgy, hogy olcsón
nézünk flopot spekulatív lapokkal, de tartsuk magunkat távol az olyan
kezektől, amelyek csak kis kasszát nyerhetnek nekünk, de nagyot
bukhatunk velük!
4. Figyeljünk oda a dobatási tényezőre, és amikor csak lehet, állítsuk a
saját oldalunkra!
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18. FEJEZET

3. LÉPÉS
A KÖZÉPSŐ SZAKASZ
(JÁTÉK ANTÉVAL)
Bevezetik az antékat. Mostantól még komolyabbá válik a verseny. A CSI-ink alacsonyabb
lesz, ami arra ösztökél, hogy játsszunk, ha nem akarunk kiesni. „Honnan szerezzünk több
zsetont?” Nézzünk jobbra! Nagy valószínűséggel épp innen fogjuk a következő
zsetoninfúziónkat kapni – a jobboldalunkon ülő játékostól, valamint az ő jobbján ülőtől.
Amennyiben egy passzív játékos ül a baloldalunkon, akkor talán ő is hozzájárul majd egy
komolyabb összeggel a zsetonkupacunkhoz.

A zsetonok az óramutató járásának irányában áramlanak körbe az
asztalnál
A zsetonok általában az óramutató járásának irányában áramlanak körbe az asztalnál. Miért?
Egyszerűen azért, mert a baloldalunkon ülő játékosoknak pozíciójuk van rajtunk, míg az ő
baljukon lévők fenyegetésének pedig ők vannak kitéve. Ha választhatnánk, hogy hová
akarunk ülni az asztalnál, akkor mindig a laza-agresszív ellenfelek mögött szeretnénk helyet
kapni, a feszes-passzív játékosokat pedig a balunkon szeretnénk látni. Ez a siker jól bevált
receptje a pókerben, és aki mást állít, az valószínűleg igencsak el van tévedve. Nézzünk tehát
jobbra, hogy meglássuk, ki lesz az, akit valószínűleg meghátrálásra késztethetünk ismételt
emeléseinkkel és ráemeléseinkkel. Ezt követően nézzünk balra is, hogy meghatározzuk,
mennyire félénk az ott helyet foglaló játékos, és vajon ellophatjuk-e a vakjait! Amennyiben így
áll a helyzet, emeljünk rá mindig kisvakból a nagyvakjára, ha előttünk senki nem szállt partiba,
függetlenül attól, hogy milyen lapunk van.

Akció a hátsó pozíciókból
Természetesen bármely pozícióban előfordulhat, hogy kulcsfontosságú összetűzésbe
keveredünk, de legnagyobb valószínűséggel az öt hátsó pozíció valamelyikében fog
előfordulni, hogy allin megyünk, és egész versenyünket kockára tesszük ezzel. Ez az öt
pozíció (az osztótól kettővel jobbra kezdve, és az óramutató járásának irányában haladva) a
hijack, a cutoff, az osztó, a kisvak és a nagyvak. Rengetegszer nyit valaki a hijack, a cutoff
vagy az osztó pozícióból egy középszerű lappal abban a reményben, hogy mindenféle
konfrontáció nélkül ott helyben megszerezheti a kasszát – hiszen csak négy vagy még
kevesebb játékost kell elrettentenie, tehát egy sokkal gyengébb lappal is szerencsét
próbálhat, mint egy korábbi pozícióban ülő játékos. Évekkel ezelőtt ez a taktika még
meglehetősen sikeres volt, és csak akkor kapott az illető visszaemelést, ha valakinél prémium
lap volt. Napjaink játékában azonban már nagyon kiszélesedett azoknak a lapoknak a
tartománya, melyekkel egy hátsó pozíciós nyitásra ráemelnek az ellenfelek.

95

Az egyszerű allin lopás
Amikor a CSI-ink 7 vagy kevesebb, akcióink csak az allinre és a dobásra korlátozódnak.
Sokszor előfordul majd, hogy az előttünk ülők dobnak, így lehetőségünk nyílik arra, hogy
betoljuk a zsetonjainkat, és megszerezzük a vaktéteket. A vaklopás kétségtelenül
jövedelmező dolog, mivel a legtöbb játékos korántsem ad meg olyan gyakorisággal, mint
kellene. Valójában néha olyan gyakorisággal lehet vakot lopni, hogy akár 3 kategóriával is
lazíthatunk az allin tartományunkon, és tulajdonképpen csak akkor kell játékba szállnunk,
amikor vakot lopunk vagy rárabolunk egy vaklopásra.
9. kategória: K2-K7s, K5-K8o, Q3-Q7s, Q9o, J6-J8s, J8-J9o, T5-T7s, T8o, 95-96s, 85s, 74s
10. kategória: K2-K4o, Q2s, Q2-Q8o, J2-J5s, J4-J7o, T2-T4s, T6-T7o, 93-94s, 96-97o, 84s,
86o, 43s
11. kategória: Minden egyéb, még a 72o is, ami pedig a leggyengébb kéz a holdemben!
A következő táblázat arra vonatkozó becslésemet tartalmazza, hogy a nagyvak mely kezekkel
fogja nagy valószínűséggel megadni az allinünket, annak függvényében, hogy mennyi
zsetonunk van, és milyen pozícióból emelünk. Ez nyilvánvalóan egy durva becslés, amely az
általunk használt kategóriákra épül, mindazonáltal szerintem nagyjából megfelel a
valóságnak.

Mely lapokkal fog a nagyvak megadni annak függvényében, hogy mely
pozícióból emelünk

Allint toló pozíciója

Allint toló CSI értéke

7

6

5

4

3

SB

5. kat.

6. kat.

6. kat.

6. kat.

8. kat.

Osztó

4. kat.

5. kat.

5. kat.

5. kat.

7. kat.

Cutoff

4. kat.

4. kat.

5. kat.

5. kat.

6. kat.

3. kat.

4. kat.

4. kat.

5. kat.

6. kat.

3. kat.

3. kat.

4. kat.

4. kat.

6. kat.

2-4 hellyel
osztó előtt
5-7 hellyel
osztó előtt

A nagyvakon kívül többi játékos ritkábban ad meg, mint a fent látható kategóriák mutatják.
Amennyiben ezek a megadási feltételezések helytállóak, felállíthatunk egy optimális
stratégiát, mely megmutatja nekünk, mely lapokkal lophatunk vakot. Ennek a kalkulációnak a
részletei túlmutatnak jelen írásunkon, ugyanakkor az eredmények láttatják, hogy amennyiben
ellenfelünk ilyen gyakorisággal ad meg, meglehetősen széles laptartománnyal mehetünk allin.
Az alábbi táblázat ezt mutatja be.

Mely lapokkal érdemes allint tolni a korábban feltételezett megadási
tartománnyal szemben

Allint toló pozíciója

Allint toló CSI értéke
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7

6

5

4

3

SB

11. kat.

11. kat.

11. kat.

11. kat.

11. kat.

Osztó

11. kat.

11. kat.

11. kat.

11. kat.

11. kat.

Cutoff

10. kat.

11. kat.

11. kat.

11. kat.

11. kat.

7. kat.

8. kat.

9. kat.

9. kat.

9. kat.

3. kat.

4. kat.

6. kat.

6. kat.

7. kat.

2-4 hellyel
osztó előtt
5-7 hellyel
osztó előtt

Mint látjuk, amennyiben hátsó pozícióban ülünk, és mindenki dob előttünk, kiváló
lehetőségünk nyílik a vakok megkaparintására. Mindössze egy pár játékosnak van lehetősége
a megadásra, és ők általában kevesebbszer adnak meg a kelleténél, így akár szemét lapokkal
is helyes lehet allin menni. Néha ugyancsak ijesztő lehet két alacsony lapra letekinteni, majd
jobbra húzni a csúszkát, és rákattintani az emelés gombra. Másrészről viszont idővel ez a
félelem eloszlik – csak emlékeztessük magunkat, hogy ellenfeleink nem láthatják lapunkat, és
fogalmuk sincs róla, hogy nem épp egy AK-lyal mentünk allin! Ahhoz, hogy sikeres
versenyjátékossá válhassunk, fel kell vállalnunk a kiesés kockázatát, amikor egy
matematikailag megalapozott és agresszív döntés úgy kívánja.
Néha valamelyik ellenfelünk megadja majd allinünket, és nagy valószínűséggel egy erős
kézzel teszi azt. Ez benne van a pakliban. Még mindig lehet szerencsénk. Ha nyerünk, az jó
hír és rossz hír is egyben. A jó hír az, hogy még mindig versenyben vagyunk, és sikerült
felduplázni magunkat. A rossz hír az, hogy az egész asztal láthatta, milyen gyenge kézzel
toltunk allint. Ezt követően valószínűleg sokkal gyakrabban adnak majd meg ellenünk, és így
nem tudunk annyi vakot rabolni. Ez azt jelenti, hogy egy picit el kell vennünk a lábunkat a
gázról.
Tehát miután az asztal már tudja, hogy tolvajok vagyunk, hisz épp most látták az átlag alatti
lapunkat (vagy gyanítják, mert az utóbbi leosztásokban igen gyakran emeltünk), csak az
alábbi kezekkel menjünk allin:

Mely lapokkal érdemes allint tolni gyakrabban megadó ellenfelek ellen
Allint toló CSI értéke
Allint toló pozíciója

7

6

5

4

3

SB

10.kat

10.kat

10.kat

10.kat

10.kat

Osztó

10.kat

10.kat

10.kat

10.kat

10.kat

Cutoff

9.kat

9.kat

10.kat

10.kat

10.kat

7.kat

8.kat

8.kat

8.kat

8.kat

3.kat

4.kat

6.kat

6.kat

6.kat

2-4 hellyel
osztó előtt
5-7 hellyel
osztó előtt

Azáltal, hogy kicsit visszaveszünk agressziónkból, mindenki látni fogja, hogy alkalmanként
dobunk is, és azt is elkerüljük, hogy egy abszolút szemét lappal a kezünkben kerüljön sor
mutatásra.
Mi a helyzet, ha a másik oldalon vagyunk, és egy kevés zsetonos játékos kezdi el betologatni
ellenünk? Az egyik dolog, amit nem szabad feltételeznünk, hogy ő is olyan lazán megy allin,
ahogy fentebb tanácsoltam! Szinte senki sem tesz így. Ahogy a 8. fejezetben már szó volt
róla, minél ritkábban megy ellenfelünk allin, annál ritkábban szabad azt megadni. Valójában
az a feltételezés, amit arra vonatkozóan tettünk, hogy a játékosok milyen gyakorisággal adnak
meg, valószínűleg jó útmutatás arra vonatkozóan is, hogy milyen gyakorisággal adjunk meg
egy átlagos játékos ellen. Az a gyakoriság viszonylag pontos abban az esetben, ha a
játékosok nem tolják be túl gyakran a zsetonjaikat.
És mi van akkor, ha valaki az asztalunknál megrögzött vaklopó, és épp a mi vakjainkat
pécézte ki magának? Valószínűleg azt vesszük észre, hogy majdnem minden alkalommal
emel hátsó pozícióból, vagy esetleg láttunk már nála egy pár gyenge kezet mutatáskor. Talán
ő is olvasta ezt a könyvet! Ha így áll a helyzet, sokkal gyakrabban kell megadjunk ellene, hogy
megbüntessük és elbátortalanítsuk a féktelen lopkodástól. Ha továbbra is alázatosan
dobálunk, az csak újabb ösztönzést ad neki, hogy folytassa a lopkodást. Azt javaslom, hogy
az alábbi laptartományokkal adjunk meg ellene:
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Allint toló pozíciója

Allint toló CSI értéke

7

6

5

4

3

SB

8.kat

8.kat

8.kat

9.kat

9.kat

Osztó

7.kat

7.kat

7.kat

8.kat

9.kat

Cutoff

5.kat

6.kat

6.kat

7.kat

7.kat

4.kat

5.kat

5.kat

5.kat

6.kat

3.kat

3.kat

4.kat

4.kat

5.kat

2-4 hellyel
osztó előtt
5-7 hellyel
osztó előtt

Természetesen a játékosok agresszivitása eltérő, a passzívtól egész az elvakultig terjed.
Annak függvényében, hogy milyen fokúnak értékeljük ellenfelünk agresszivitását, a megadási
laptartományunk valahol a fenti táblázatban bemutatottak és az alapértelmezett megadási
stratégiát bemutató első táblázatunkban bemutatottak között kell lennie.

A rárablás
Jelenleg, ha valamely hátsó pozícióból emelünk, egy gyengeséget szimatoló agresszív
játékos, aki még a vakok előtt cselekszik, gyakran ránk emel (rárabol a hívásunkra) egy olyan
összeggel, mely a teljes zsetonkupacunkat veszélyezteti. Nagyon is tisztában van vele, hogy
igencsak bele kell szeressünk a lapunkba ahhoz, hogy teljes versenyünket kockára tegyük
vele. Milyen típusú lapra lehet szüksége egy ilyen méretes emeléshez? Nos, ha elég
magabiztos a megérzésében, akkor még csak meg sem kell néznie a lapjait, két söralátét is
megteszi! Ha például meg van győződve arról, hogy legalább egy kilences párra, AK-ra vagy
AQ-ra van szükségünk a megadáshoz, azaz a régi iskola hívei által javasolt kezekre, akkor
gyakorlatilag bármely két lappal érdemes allin mennie!
Ez érthetően kényelmetlen helyzetbe hoz minket, vagy ahogy az allin-specialista profi
pókerjátékos, Hoyt Corkins találóan megjegyezte: „szeretek egy kicsit izgulni, amikor allin
megyek”. Ha otthonosan mozgunk az apró különbségek világában, ahogyan Corkin állítja
magáról, használhatjuk a következő útmutatást a visszaemeléshez: AK, AQ, AJ, AT, A9, A8,
KQ, KJ, KT, K9, QJ, QT, Q9, JT, J9, (19 vagy magasabb a blackjackben), bármely pár és
egyszínű kapcsolódó lapok le egészen az egyszínű 54-ig. Még mindig bízunk a dobatási
tényezőben, azonban meglehetősen kényelmetlen helyzetbe kerülünk, ha ellenfelünk
megadja emelésünket. Néha beleszaladunk egy jobb lapba, vagy akár egy olyanba, ami
dominál bennünket. Előfordulhat, hogy lesz egy közös lapunk, a másik kártyánk pedig kisebb
lesz ellenfelünkénél, például egy KJ versus AK összecsapásban. Ez a póker! Nem nyerhetünk
mindig. Adtunk magunknak egy esélyt a nyerésre, és ezúttal eddig tartott a játék. Ha biztosra
akarunk menni, játsszunk inkább sakkot! A pókerben végül az nyeri a pénzt, aki agresszív
marad, és pozitív várható értékű kockázatot vállal. Ennyire egyszerű. A félénk játékosok
nyomtalanul eltűnnek.
Ha éppen fordítva áll a helyzet, és a vakok emelnek vissza, amikor hátsó pozícióból lopni
próbálunk, kell húznunk egy határvonalat, hogy eltántorítsuk őket ettől a nemkívánatos
viselkedéstől. Milyen erős lapra van szüksége ellenfelünknek a visszaemeléshez? Állítsuk ezt
szembe a pot oddsunkkal, amikor a megadást fontolgatjuk! Ez nagyon hasonló ahhoz, amit a
8. fejezetben csináltunk az SNG-re. A legtöbb esetben a többasztalos versenyeken
alacsonyabb a buborék-hatás, mint az SNG-ken. Tehát az alábbi táblázat szerint állapítsuk
meg ellenfelünk valószínűsíthető laptartományát, és eszerint adjunk meg:
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Ellenfél emelési tartománya

Allin megadására javasolt lapok a legtöbb versenyszituációban
Allin pot odds
2,0:1

1.8:1

1.6:1

1.4:1

1.2:1

1.0:1

1. kat.

1. kat.

1. kat.

1. kat.

1. kat.

1. kat.

1. kat.

2. kat.

2. kat.

2. kat.

2. kat.

1. kat.

1. kat.

1. kat.

3. kat.

3. kat.

3. kat.

2. kat.

2. kat.

2. kat.

1. kat.

4. kat.

4. kat.

3. kat.

3. kat.

2. kat.

2. kat.

2. kat.

5. kat.

5. kat.

5. kat.

4. kat.

4. kat.

3. kat.

2. kat.

6. kat.

6. kat.

6. kat.

5. kat.

5. kat.

4. kat.

3. kat.

7. kat.

7. kat.

7. kat.

6. kat.

6. kat.

5. kat.

5. kat.

8. kat.

8. kat.

7. kat.

7. kat.

6. kat.

6. kat.

5. kat.

9. kat.

9. kat.

9. kat.

8. kat.

7. kat.

6. kat.

6. kat.

10. kat.

10. kat.

10. kat.

9. kat.

8. kat.

7. kat.

6. kat.

11. kat.

11. kat.

11. kat.

10. kat.

9. kat.

8. kat.

7. kat.

Ahogy közeledik a buborék, módosítani fogjuk ezeket a megadási normákat a következő
fejezetben tárgyaltak szerint.

A vakok 100/200, az ante pedig 25, így a leosztás kezdetekor 525 zseton van a
kasszában. Egy nagyon agresszív játékos 700-ig emel középső pozícióból. Előttünk
2 000 zseton van, és osztóként azt fontolgatjuk, hogy allin menjünk. Mennyire erős
lapra van ehhez szükségünk? Ha betoljuk, azzal 3 225:1 300, azaz majdnem 2,5:1
pot oddsot adunk ellenfelünknek. Ez elég neki ahhoz, hogy bármivel megadja, tehát
a dobatási tényezőnk nulla. Ugyanakkor a mi pot oddsunk korántsem ilyen magas.
Úgy kell ugyanis számolnunk, mintha ellenfelünk 2 000-ig emelt volna, már a
kezdéskor allin téve bennünket. Ezzel 2 525:2 000, vagyis egy kicsit kevesebb,
mint1,2:1 pot oddsot kapunk. Egy nagyon agresszív játékos valószínűleg 6.
kategóriás és jobb lapokkal emel középső pozícióból. Ez azt jelenti, hogy nekünk
legalább 4. kategóriás lapokra (AJs+, KQs+, 77+) van szükségünk, hogy
betolhassuk. Ha ellenfelünk egy feszesebb játékos volna, aki csak 4. kategóriás
lapokkal emel ebből a pozícióból, akkor nekünk 2. kategóriás lapokra lenne
szükségünk az allinhez.

Példa

Két negatívum, ami pozitívummá válhat
Mi teszi ezt a játékot (a rárablást) olyan értékes fegyverré, ami rettenthetetlenné változtat
bennünket, és hajlandóak leszünk mindent kockára tenni? Higgyük el, amikor azt mondom,
hogy egy profi játékos gyűlölni fogja ezt a szituációt (én legalábbis gyűlölöm), és ha azt látja,
hogy néhányszor már betoltuk, széles teret enged nekünk a továbbiakban. Egy profi
valószínűleg a „mániákus” kategóriába fog sorolni bennünket, és nem akar majd
összetűzésbe keveredni velünk, hacsak nincs bika lapja. Phil Hellmuth híres arról, hogy a
verseny elején olyan kezeket is képes elengedni, melyeknél úgy érzi, hogy ő a favorit 3:2
arányban, és eközben én arra buzdítok, hogy olyan szituációkban toljuk be az összes
zsetonunkat, amikor matematikailag valószínűleg hátrányban vagyunk!
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Számos okom van erre, azonban mind közül a dobatási tényező a legfontosabb. Amikor allin
megyünk 25% esélyünk van, hogy ellenfelünk eldob egy olyan lapot, mely erősebb a
miénknél, amitől egy olyan lap, aminek mindössze 45% esélye volna a győzelemre mutatás
esetén, pozitív várható értékűre változik. Ha összeadjuk azt a pénzt, amit akkor nyerünk,
amikor ellenfelünk dob, és azt az összeget, amit mutatás esetén hoz a lapunk, akkor
összességében jövedelmező lesz az allin, még akkor is, ha a 75%-ban, amikor ellenfelünk
megadja az allinünket, mindig ő lesz előnyben. Ez szemben áll megérzéseinkkel, és egyesek
számára talán nehéz lehet megérteni, mindazonáltal így van. A dobatási tényező egy erős
szövetséges.
Még 2007-ben történt, hogy egy ügyes fiatal játékos eljutott egy ázsiai nagyverseny döntő
asztaláig, azonban alig maradt zsetonja, és bizalmasan megsúgta nekem, hogy az első
alkalommal, amikor a jobbján ülő játékos emelni fog, allin megy, mielőtt még egy pillantást
vetne lapjaira! Úgy csinált, mintha megnézné kártyáit, noha nem így volt, csak azért csinálta,
hogy ne adjon ki információt az őt figyelő ellenfeleknek. Majd úgy tett, ahogy ígérte, és
ellenfele dobott! A következő alkalommal, amikor a jobbján ülő játékos emelt, ismét allin ment!
Megint sikerrel járt, és most már tisztelet övezte az egész asztalnál, ráadásul eddigre
zsetonkupaca is jelentősen megnövekedett, így már képes volt valódi pókert játszani. Átvette
az irányítást az asztalnál azáltal, hogy megmutatta, hajlandó allin menni mindent kockáztatva
a győzelemért. Nem szerepelt a tervei között, hogy óvatosan lépdeljen előre a
nyereménytáblázaton. Az a fajta játékos volt, akivel a többi játékos – ide értve a profikat is –
nem akar egy asztalhoz kerülni. Mindenki félt tőle, különösen azok az ellenfelei, akik a
jobboldalára kerültek, hisz bármikor képes volt visszaemelni, vagy akár allin menni is, ha ők
nyitottak. Ellenfelei védekezni kényszerültek, félni kezdtek, és sokkal alaposabban válogatták
meg lapjaikat, melyekkel játékba avatkoztak. Ellenfeleink agresszivitásának csökkentése, és
ezáltal játékuk kiszámíthatóbbá tétele értékes fegyver a döntő asztalon. Többet is olvashatunk
erről, az általam „félelmi tényezőnek” nevezett koncepcióról, a Kill Everyone című könyvben.

Bevezették az antét – lopjunk!
Amikor az anték is hozzáadódnak a vakokhoz, a játék dinamikája megváltozik. Nemcsak,
hogy megnövekszik az egyes körök költsége (emelkedik a CPR), de a kasszák kezdeti értéke
is magasabb, és ezáltal még csábítóbbak. A verseny kezdetén a vakok összege bagatell volt,
és ez feleslegessé tette a vaklopást. Most azonban már megéri lopni. Ha ellenfeleink meg
vannak illetődve, és félnek tőlünk, lopjuk el a vakjaikat!

Emeléssel lépjünk játékba!
Miután bevezették az antékat, és elsőként szállunk játékba, mindig emeléssel tegyük
azt! Soha ne limpeljünk! Találjuk meg, mi az a minimális emelés, aminek hatására
ellenfeleinkkel eldobathatjuk lapjaikat. Általában ez a nagyvak háromszorosa, de a feszesebb
asztaloknál akár két nagyvak is elegendő lehet arra, hogy flop nélkül begyűjtsük a kasszákat.
Az olyan játékosok, mint Antonio „The Magician” Esfandiari minden pozícióból kicsivel 3
nagyvak alatt emelnek a kezek széles skálájával. 200/400-as vakok és 50 ante mellett (ez 1
050 zsetonos induló kasszát jelent 9 játékosnál), mintegy 1 100-ig emelne. Ha mindenki
eldobja lapját, ahogy az gyakran megesik, gyakorlatilag 100%-os megtérülést kapott 1 100
zsetonos befektetésére. Ha valahonnan érkezik egy megadás, még mindig van esélye, hogy
jó flopot kapjon, vagy kiemelje ellenfelét. Azáltal, hogy ugyanakkorát emel az erős kezekkel is,
mint a gyengékkel, lehetetlenné teszi ellenfelei számára, hogy az emelés mértékéből
információkat szűrjenek le kezének erejére vonatkozóan. Ha ráemelnek, eldobja a gyengébb
lapjait, de visszaemel az erősekkel.
Amikor az egyik lopó pozícióból (hijack, cutoff vagy osztó) emelünk, előre el kell döntenünk,
hogy mit teszünk, ha ránk emelnek. Mielőtt az első tétet beraknánk, ne csak a saját akciónkat
vegyük tekintetbe, de a legvalószínűbb reakciókat is! Láttam már Chris „Jesus” Fergusont
hátsó pozícióból emelni, és mikor visszaemeltek rá, megadni azt egy olyan marginális lappal,
mint egy kétszínű KT, egyszínű J8, 55 stb. Miért? Mert kitörölhetetlenül bele akarja vésni
ellenfelei tudatába, hogy ha visszaemelnek rá, megadja azt. Ezzel felhívja a figyelmüket arra,
hogy csak a saját felelősségükre próbálkozzanak rárablással. Ha egyszer az ellenfeleket
meggyőzte arról, hogy nincs dobatási tényezőjük vele szemben, és várhatóan meg fogja adni
a visszaemelésüket, valószínűleg csak olyan esetben fognak visszaemelni, amikor tényleg
lapjuk van hozzá. Ha megadták az emelést, akkor pozíción kívül kell játszaniuk, megfélemlítve
a lehetőségtől, hogy egy gyenge lappal küzdenek egy agresszív játékos ellen.
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A minimumemelés
Sok játékos iszonyodik attól, ha minimumot emel rájuk valaki, és nem tud mihez kezdeni vele.
A minimumemelés nevének megfelelően azt jelenti, hogy éppen csak megduplázzuk az előző
tétet. Flop előtt nem javaslom a minimumemelést (kivéve, ha headsup vagyunk), ugyanakkor
a flop után olcsó és erős fegyver lehet. Ha úgy döntünk, hogy használjuk ezt a fegyvert, akkor
erős lapokkal és erős húzókkal is tegyük azt. Ha csak az egyikkel tennénk, akkor az
ellenfeleink felfigyelhetnének arra, és feljegyezhetnék – márpedig mi is készítünk jegyzeteket,
nemde?
Amikor a gyenge játékosok minimumot emelnek, az majdnem mindig egy erős kezet,
leggyakrabban szettet jelent. A tapasztalt játékosok azonban egyaránt tesznek ilyet erős
lapokkal, jó húzókkal és abszolút semmivel is. A minimumemelés időnként, egy turn nyitással
kombinálva, használható folytatólagos nyitások ellen is. Például az ellenfelünk nyit a flopon,
mi pedig minimumot emelünk vissza, amit ő pusztán megad. A turnön passzol, mi pedig
nyitunk, mire ő elengedi a lapját, ha nincs nála jobb, mint két fölélap. Nem feltétlenül kell jó
lapunknak lennie – elég ha az ellenfelünknek nincs erős keze.
Ez a játék arra kényszeríti az eredeti emelőt, hogy a flopon eldöntse, folytatja-e a partit. Ha
blöffként szeretnénk alkalmazni ezt a fegyvert, akkor olyan flopon tegyük, ami csupa alacsony
kártyából áll! Ha ellenfelünk fölélapokkal rakta be a C-betjét, nehéz döntés vár rá. Én személy
szerint gyűlölöm, ha ellenfelem minimumot emel rám vissza, még akkor is, ha erős lap van
nálam, mert ha adott esetben tényleg hátul vagyok a partiban, nagyon kevés esélyem van a
javulásra.
A minimumemelésnek sokféle alkalmazási lehetősége van, de az alapötlet az mögötte, hogy
amikor nagyon erős lapunk van, kiváló pot oddsot kínálunk vele az ellenfélnek, hogy ő ezáltal
hajlandó legyen folytatni a játékot. Ily módon esetleg még több pénzt sajtolhatunk ki belőle a
leosztás későbbi részében. Flop előtt az ászok, flop után pedig a szettek a leggyakoribb
kezek, melyek a minimumot emelő ellenfélnél vannak. Legalábbis régen így volt. Manapság
már az a fenyegetés, hogy a minimumot emelő játékos a fent említett lapok valamelyikét tartja
magánál, gyakran lehetővé teszi számára a pot ellopását egy meglehetősen széles
laptartománnyal. Tehát számos pozitív hozama lehet egy ilyen minimumemelésnek!

Elkötelezve a pot iránt
Mint már szó volt róla a sit&gókat taglaló részben, ha zsetonjaink legalább egyharmada
bekerül a kasszába, azzal elkötelezzük magunkat a leosztás végigjátszása mellett. A dobás
innentől kezdve már nem opció. Ha egy olyan nyitással vagy emeléssel kerülünk szembe,
amely megadás esetén ilyen szituációhoz vezet, a megadás előtt döntsük el, hogy hajlandóak
vagyunk-e végigjátszani a leosztást vagy sem. Ugyanez a szabály vonatkozik ellenfeleinkre
is. Ha egy olyan tétet rak be, amely eléri vagy meghaladja zsetonmennyisége egyharmadát,
feltehetően meg fogja adni az allinünket. Más szóval a dobatási tényezőnk majdnem nulla
lesz. Játsszunk okosan, tervezzünk előre, és cselekedjünk annak megfelelően!

Nyitás pénzért
A riveren nyissunk, ha legalább top párunk van top kísérővel, és ellenfelünk nem mutatott
agressziót! Ez egy pénzért történő nyitás, mivel rengeteg ellenfelünk fog megadogatni a
riverig második párral vagy akár még rosszabb lappal. Ha a turn vagy a river kiegészít egy
nyilvánvaló húzót, legyünk óvatosak, különösen abban az esetben, ha ellenfelünk elénk nyit!
Egy passzoló ellenfélnek valószínűleg nem egészült ki a húzója – olyankor ugyanis általában
nyitnia kell. Ha már a flopon és a turnön is erőt mutattunk, igazán jó kézre van szüksége
ahhoz, hogy elénk nyisson a riveren, legvalószínűbben két pár vagy erősebb lesz nála. Az
egy pár valószínűleg kevés, még akkor is, ha top párról van szó. Ha két párunk vagy jobb
lapunk van, akkor általában nyithatunk pénzért a riveren, hacsak nem nagyon riasztó az
asztal (például 4 kártya egy flösshöz vagy egy sorhoz).

101

Folytatólagos nyitások
Egy másik koncepció, amit már tárgyaltunk az SNG-kről szóló részben, az folytatólagos
nyitás, más néven C-bet. A folytatólagos nyitások sokkal elterjedtebbek a többasztalos
versenyeken, mint az SNG-ken. Valójában a Harrington: Hold’em versenystratégia
könyvsorozat elképesztő (de jól megérdemelt) népszerűsége révén a C-bet mostanra sokkal
inkább megszokottnak számít, mintsem kivételnek. Ezzel együtt még mindig helyes a legtöbb
flopon nyitnunk, ha flop előtt mi emeltünk. Amennyiben ellenfelünknek nem kézben párja van,
az esetek 2/3 részében nem fogja őt eltalálni a flop, tehát egy nyitással gyakran
megszerezhetjük a kasszát, ha ellenfelünknek nem javult a lapja. A C-bet tulajdonképpen egy
olyan nyitás, amit ellenfelünk nem adhat meg, hogyha nem találta el a flop. Mivel a kassza
50%-át ajánlja a szakirodalom a C-bet szokásos összegének, én azt javaslom, hogy nyissunk
inkább a pot 70%-ával, hogy az inkább pénzért való nyitásnak tűnjön. Még hogyha ez
kevésbé látszik is folytatólagos nyitásnak, a kísérletező (és gyakran fiatal) ellenfelek gyanút
foghatnak, és visszaemelhetnek, hogy ellenőrizzék, valóban jó lapunk van-e, vagy akár csak
megadhatnak, hogy megnézzék, vajon a turnön is nyitunk-e. Attól függően, hogy milyen
ellenféllel állunk szemben, gyakran kell majd újra nyitnunk, vagy passzolnunk és dobnunk a
turnön, ha ellenfelünk nyit.

Licitálási taktikák a flop után
A turnön célszerű hasonlóan játszani, mint a flopon. Ha még mindig top párunk vagy jobb
lapunk van, nyissunk kasszányi összeggel, amennyiben mindenki passzolt előttünk!
Amennyiben a flopon fölépárunk volt, de turnre érkezett egy magasabb kártya, ne adjuk fel
automatikusan a leosztást! Nyissunk, ha előttünk passzoltak, ugyanakkor dobjuk el lapjainkat,
ha ellenfelünk nyit vagy ránk emel! Ha a turnön ismét megadást kapunk, miközben egy
alacsonyabb párunk van, passzoljunk a riveren, és dobjunk, amennyiben ellenfelünk nyitna!
Hogyha top párunk van, és ellenfelünk megadott a flopon, majd a turn kiegészített egy
nyilvánvaló húzót, vegyük fontolóra a dobást, ha ellenfelünk nyitna!

Pot kontroll
Tegyük fel, hogy középső pozícióban AA-t kapunk, és az asztalnál nekünk van a második
legnagyobb zsetonkupacunk 42 000 zsetonnal, miközben a vakok és az ante 200/400/50.
Emelünk 1 200-ig, és az asztal legtöbb zsetonnal (50 000) rendelkező játékosa nagyvakból
megadja. Flopra szivárványszínű 862 érkezik. Ellenfelünk passzol, mi pedig 1 000 zsetonnal
nyitunk, amit ő megad (pot = 3 250). Turnre egy 9-es érkezik. Ellenfelünk ismét passzol. Most
mi legyen? Passzolnunk kell. A másik játékosnak elég zsetonja van ahhoz, hogy kiejtsen
bennünket, és a flopon megadta a licitünket. Most pedig egy lehetséges sort kiegészítő kártya
jött. Mielőtt cselekednénk, fontolóra kell vennünk, hogy mit tennénk, ha ellenfelünk ránk
emelne! Nagyjából 2 000 zsetonnal kellene nyitnunk, hogy meglássuk, mit csinál. Ugyanakkor
nem szeretnénk, ha ellenfelünk visszaemelne egy nagyot a miénknél erősebb kezet (sor, két
pár, szett) reprezentálva. A passzolással alacsonyan tartjuk a kassza összegét, és elkerülünk
egy olyan esetleges szituációt, amelyben az összes zsetonunkért kellene meghozni egy
nehéz döntést. Amikor nem tudjuk, hogy előnyben vagy hátrányban vagyunk egy leosztásban,
érdemes lehet kontrollálni a kassza méretét, hogy alacsonyan tartsuk azt. Ezzel megnöveltük
az esélyét, hogy ellenfelünk keze javulni fog a riveren, de még ha így történik is,
valószínűtlen, hogy allin menne. Ebből a nézőpontból a kezünk egy AK-hoz vagy AQ-hoz
hasonló lapnak tűnhet, és ellenfelünk valószínűleg megpróbálkozik majd egy kisebb nyitással,
abban a reményben, hogy kifizetjük őt, ha egy olyan lap van nála, ami megver bennünket. A
passzunk a turnön arra is lehetőséget ad neki, hogy a riveren elvigye a kasszát egy blöffel.
Adjuk meg a nyitását, amennyiben az ésszerű mértékű (maximum kasszányi)!
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Amennyiben ellenfelünk ismét passzol a riveren, nyithatunk a pot 75%-ával. Ilyen licitálási
minta mellett nagyon kevés játékos passzolna olyan lappal, amely megveri AA lapunkat, tehát
ha ellenfelünk passzolt a riveren, nyithatunk pénzért anélkül, hogy aggódnunk kellene amiatt,
hogy verve vagyunk. Mint látjuk, a turnön való passzolás valójában egy ésszerű játék, ami
gyakran még több zsetont is hoz számunkra, miközben irányításunk alatt tartja a kasszát, és
kevesebbet veszítünk, amikor gyengébb lapunk van.
Ha ellenfelünknek 5 000 zsetonja lenne, nem pedig 50 000, akkor már más lenne a helyzet.
Allin, baby!

A 18. fejezet összegzése
1. A zsetonok általában az óramutató járásával megegyezően áramlanak
körbe az asztalnál.
2. A lopás és rárablás kérdése elsősorban a hátsó pozíciókban merül
fel, és sokkal hangsúlyosabbá válik az anték bevezetése után.
Tágíthatjuk a vaklopási és az agresszív visszalopkodók elleni magadási
tartományunkat. Ha zsetonhiányban szenvedünk, vegyük fontolóra,
hogy allin menjünk egy agresszív vaklopkodó ellen!
3. Még akkor lehet pozitív a várható értéke egy allinnek, ha az esetek
többségében megadja az ellenfél, és ilyenkor mindig jobb lapot mutat.
4. A nagyon erős kezekkel és a húzókkal történő minimumemelés
hatékony taktika lehet.
5. Kontrolláljuk a pot méretét, amikor nem tudjuk egyértelműen, hogy
elöl vagy hátul állunk egy leosztásban.
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19. FEJEZET

4. LÉPÉS
A PÉNZ KÖZELÉBEN
A buborék
Az SNG-k esetén a buborék azt jelenti, hogy még egy játékosnak kell kiesnie ahhoz, hogy a
maradék három pénzbe érjen. A nagy, több mint 500 résztvevős versenyeken egy hosszabb
buborék van, ami akkor kezdődik, amikor még egy asztalnyi versenyzőnek kell kiesnie a
fizetős helyek eléréséig. Tehát ha 45 hely fizet egy tornán, ez a nagyobb buborék az 46-54.
helyeket foglalja magában. Ha 100 hely fizet, a 101-109. hely jelenti a buborékot.
Habár szigorúan véve a buborék a többasztalos és egyasztalos versenyeken egyaránt a
fizetős helyek előtti közvetlen kiesőt jelöli, a nagy mezőnnyel induló modern versenyeken
azok a játékosok, akiknek egyetlen célja becsorogni a fizetős helyekre, már korábban is
nyomás alatt állnak. Online gyakran találkozhatunk játékosokkal, akik szatellitről jutottak be,
és különösen konzervatívan és lassan játszanak. Ugyanez az eset valódi kaszinókban is
előfordulhat, bár természetesen a felhasználónév adta anonimitás valamiképp több
bátorságot kölcsönöz egyes játékosoknak. Ha élőben játszanának, minden leosztásnál el
kellene játszaniuk, hogy érdekli őket a lapjuk, ami sokkal nehezebb. Végül, ha eléggé
nyilvánvalóvá válik, hogy mit csinálnak, akár figyelmeztethetik vagy meg is büntethetik őket.
Néhány szélsőséges eset egész odáig vezetett, hogy megváltoztatták a szabályokat, hogy a
mezőnyt jobban kontrollálni lehessen.

Szinkronosztás
Jó példa erre, hogy évekkel ezelőtt egy Las Vegas-i (Oklahoma) játékos hosszú percekig ült
minden egyes leosztásnál, és azon „gondolkodott”, hogy mit tegyen, miközben a többi
asztalnál folyt a játék. Ez vezetett a szinkronosztás szabályának bevezetéséhez, amit
mostanra a legtöbb versenyen használnak a fizetős helyek közvetlen közelében. Ez
megköveteli, hogy minden asztalnál befejezzék az adott leosztást, majd az összes asztalnál
egyszerre kerül sor a következő osztásra. A szabályt ritkán használják több mint egy hellyel a
pénz előtt, így sajnos, kettővel a fizetős helyek előtt minden további nélkül visszaélhetnek
ezzel az ügyeskedők. Online ez kisebb problémát jelent; a játékosoknak mindig csak
meghatározott idejük van a cselekvésre, ami nagyjából 15 másodpercet jelent attól kezdve,
hogy hozzájuk ér a cselekvés joga. Természetesen kihasználhatják a teljes 15 másodpercet
anélkül, hogy az extra idejükhöz hozzányúlnának, és néhány játékos így is tesz minden egyes
leosztásnál. A verseny órája, ami a vakok és anték emelkedését meghatározza, ilyenkor
tovább ketyeg, tehát a buborék közelében általában kevesebb leosztást játszanak az azonos
szinteken.
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Deep-stack … vagy nem
Természetesen van különbség a versenyek között: a deep-stack (a vakok méretéhez képest
sok zsetonos) versenyeken van időnk kivárni a megfelelő szituációkat, lapokat és játékot.
Ezek a versenyek gyakran több napig tartanak. A tipikus „gyors” struktúra esetén, amit az
internetes és az alacsonyabb nevezési díjú élő versenyek esetén szoktak használni,
előfordulhat, hogy arra kényszerülünk, hogy „betoljuk és imádkozzunk”, ahogy szaknyelven
mondják. Mindkét esetben azt javaslom, hogy használjuk a CPR és CSI eszközét annak
eldöntésére, hogy hol állunk és mit kellene tennünk.

Játsszunk agresszíven a buborékban!
Mivel sok játékos befeszül a buborékban, néhányan kihasználják ezt a szituációt azzal, hogy
nagyon agresszíven játszanak. A 2007-es Aussie Millions alkalmával egy asztalnál ültem
Patrik Antoniusszal a verseny ezen szakaszában (egy kiesőre a pénztől), és ő minden egyes
leosztásban emelt! Senki nem állt ellen valami 13 egymást követő leosztáson keresztül. Phil
Hellmuth szintén arról volt ismert, hogy minden partiban emel. Évekkel ezelőtt az egyik Aussie
Millions főversenyén, egy elnyúló buborék alatt nagyjából a leosztások 2/3-ában emeltem, ami
azt eredményezte, hogy bár kevés zsetonos játékosként értem a buborékba, a végére nekem
lett a legtöbb zsetonom. Ez az az időszak, amikor az agresszív profik igazán munkába
lendülnek!

A buborék pszichológiája
Amikor közelednek a fizetős helyek, a játékosok két csoportba kezdik sorolni magukat:
1.

Akik megpróbálnak kitartani, és becsorogni a pénzbe.

2.

Akik az első díjakat célozzák meg.

Az első csoport játékosai – gyakran akár extrém módon – befeszülnek, és soha nem
bocsátkoznak játékba prémium lap nélkül. A közepes és kevés (mindaddig, amíg nem nagyon
kevés) zsetonos játékosok nagyobb valószínűséggel akarják majd elkerülni az
összecsapásokat. Még ha egy nagy versenyről is van szó, főként ha sokan szatelliteken
nyerték rá az indulási jogot, több játékostól fogjuk azt látni, hogy megpróbál kitartani az első
fizetős helyekig, ami hatalmas nyereményt jelenthet számára az olcsó online szatellit
nevezési díjához képest, amiről bejutott. A játék sokkal feszesebb a WSOP Főversenyének
buborékjában, mint egy $5-os online versenyen.
A 2006-os Aussie Millions alkalmával – amelyet sikerült megnyernem – még több mint 53
játékos volt versenyben, amikor Phil Ivey megkérdezte, mennyit fizet a 48. hely (a legelső
fizetős hely). Őszinte arccal tette fel a kérdést, noha nyilvánvalóan nem foglalkoztathatta
különösebben a dolog, hisz az ötödik legnagyobb zsetonkupaca volt, és sokkal nagyobb
összeget kockáztatott a mindennapi készpénzes játékai majdnem minden leosztásában. Miért
tette fel ezt a kérdést, amit aztán megismételt, miután többen kiestek az asztalunktól? Úgy
gondolom, hogy biztosítani akarta, hogy az asztal többi játékosa ne feledkezzen meg arról,
hogy közelednek a fizetős helyek, és ez mennyi pénzt hozhat a számukra. Ki akarta
hangsúlyozni, mennyit kockáztatnak, és sokkal szabadabban lopkodhatta a vakokat agresszív
játékával. Ez működött is neki egy darabig, de aztán úgy az 50. hely körül búcsúzni
kényszerült, mert megpróbálta lerohanni az kiblöffölhetetlen Jamil Diát azzal, hogy négy
töltetet is elsütött (mind a négy utcán licitált) egy blöff lappal. Ivey megmutatta, hogy hajlandó
akár kiesni is azért, hogy hegynyi zsetonkupacra tegyen szert, amellyel akár a verseny
megnyerésére is képes lehet.
Ezeknek a történeteknek az a tanulsága, hogy a pénzhez közeledve a legjobb játékosok
rálépnek a gázra, és még agresszívebben kezdenek játszani.
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John Juanda írta egy magazin hasábjain a pénz előtti agresszív emelésekkel kapcsolatban,
hogy ez lehetőséget ad egy agresszív játékos számára, hogy újraépítse zsetonkupacát. Ez
ellen a stratégia ellen visszaemeléssel lehet védekezni, de amennyiben úgy döntünk, hogy
szembeszállunk a hiperagresszív ellenféllel, legjobb allin menni. Ha ugyanis csak
visszaemelünk, fel kell készülnünk arra, hogy ő allin megy. Ha úgy érzékeli, hogy eldobathatja
velünk a lapunkat, és jelentős dobatási tényezővel rendelkezik, nem fog hezitálni, mielőtt
betolja zsetonjait.
Kerüljük el a konzervatív játékosok visszaemeléseit!
Erősen ajánlott, hogy ne próbáljunk meg legázolni egy konzervatív játékost, aki emelt vagy
visszaemelt ellenünk a buborékban. Egy dolog szembeszállni egy emelgetős alakkal, és
megint más szembeszállni egy feszes játékossal. Ha egy feszes játékos emel, vagy ami még
rosszabb, visszaemel, akkor a kezünkben lévő AK fabatkát sem ér! Egy visszaemelés
majdnem biztosan AA-t vagy KK-t jelent; mi mással lenne hajlandó kockáztatni a versenyét?

Példák a buborék-játékra egy többasztalos versenyen

Példa

Négy kiesőre vagyunk a pénztől, és Ah 9h lapokat kapunk cutoff pozícióban egy 8fős asztalon, miközben a vakok 400/800/100 (CPR 2 000), előttünk pedig 14 800
zseton van (CSI-nk kb. 7,5). Az UTG-ben ülő feszes-agresszív játékos 2 800-ig emel
a 22 000-es zsetonkupacából. Mi tegyünk? Dobjunk! Egy feszes-agresszív játékos
emelt az első pozícióból, mi pedig több mint 7-es CSI-vel nem vagyunk még
közvetlen veszélyben. Az egyszínű A9-cel itt valószínűleg hátrányban vagyunk, és
még ha pozícióban ülünk is, érdemesebb dobni.

Négy kiesőre vagyunk a pénztől, és As 9h lapokat kapunk osztóként, miközben a
vakok 400/800/100, és 14 800 zseton van előttünk. A cutoff emel 2 400-ig a 18 000-es
zsetonkupacából. Mit tegyünk? Toljuk be! Nincs igazán jó lapunk, azonban
ellenfelünk vaklopó pozícióból emelt, és az esetek mintegy 90%-ában fel fogja adni
a partit, ugyanis ha elveszíti, alig marad valamije. Ha meg is adja, még mindig
nyerhetünk. A dobatási tényező és lapunk várható értéke az ellenfél megadása
esetén pozitívvá teszi ennek a játéknak a hozadékát.

Négy kiesőre vagyunk a pénztől egy 9-fős asztalnál, és Kc Qh lapokat kapunk az
osztó helyén, miközben a vakok és az ante 600/1 200/200 (CPR = 3 600), nekünk
pedig 52 000 zsetonunk van (CSI kb. 14,5). Egy játékos középső pozícióból 4 000
emel a 11 000-es zsetonkupacából. Mit tegyünk? Dobjunk! Mi nem kötődünk a
pothoz, míg ő igen, és ezért bármilyen visszaemelést meg fog adni. Nincs dobatási
tényezőnk, és valószínűleg a lapunk is gyengébb. Várjunk ki egy kedvezőbb
szituációt zsetonjaink befektetésére!

Négy kiesőre vagyunk a pénztől, és Kc Qh lapokat kapunk az osztó helyén,
miközben a vakok és az ante 600/1 200/200, nekünk pedig 52 000 zsetonunk van. A
hijack pozícióban ülő játékos 3 600-ig emel 26 400-as zsetonkupacából. A cutoff
ezúttal megadja ezt az emelés 31 000 zsetonjából. Mit tegyünk? Menjünk allin! Mint
már korábban mondtam, a no limit holdem nem a szívbajosaknak való. Ez egy
ideális szituáció arra, hogy allin menjünk. Mindkét ellenfelünknek elegendő
zsetonja van még, hogy akkor is nagy valószínűséggel pénzbe érjenek, ha most
elengedik lapjukat. Ha a vakok dobnak, és az eredeti emelőnél olyan lap van, ami
nem tartozik a legjobb 2%-ba (JJ-AA vagy AK), valószínűleg ellenállás nélkül
megszerezzük a 10 800 zsetont. Esetenként kaphatunk majd megadást közepes
pároktól (66-TT), és ilyenkor kicsit esélytelenebbként szállunk „harcba”. Még ha így
történik, és elveszítjük a leosztást, akkor is marad zsetonunk. Esetenként olyan
lapba szaladunk bele, ami dominálja a miénket, például egy AK. Még ha ez történik,
akkor is lehetünk szerencsések. Ne engedjük, hogy a legrosszabb forgatókönyvtől
való félelmünk meggátoljon abban, hogy a megfelelő döntést hozzuk!
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Allin megadása a buborék közelében
Mint mondtam, a legtöbb játékos túlságosan befeszül a buborék közelében. Kicsit ugyan
tényleg feszesebben kell megadni, de nem annyira, mint gondolnánk. A fizetős helyek előtt
egy asztallal, azt javaslom, hogy szűkítsük le a megadási tartományunkat egy kategóriával!
Ha alapesetben 4. kategóriás lappal adnánk meg egy allint, most csak 3. kategóriással adjuk
meg! Ha az átlagosnál több zsetonunk van, és egy allin megadásához azok 80%-át kockára
kellene tenni, még egy kategóriával legyünk feszesebbek! Mivel nagyon sok játékos próbálja
elkerülni, hogy allin kerüljön a buborék előtt, valószínűleg az átlagos emelőlapnál erősebb
kézzel kell majd szembenéznünk.
A nagy mezőnnyel induló tornákon ugyanilyen módon feszüljünk be a döntő asztal előtti
asztalon is! Számos nagy versenyen a „döntő asztal buboréka” még jelentősebb, mint a
fizetős helyek buboréka. Ez különösen igaz a WSOP Főverseny esetében, ahol döntő asztalra
kerülni hihetetlenül nagy dolog.

Tanuljunk a hibáinkból!
Mindannyian követünk el hibákat a versenyeken. Minden verseny után kielemzem a
játékomat, és mindig arra jövök rá, hogy hibáztam. Próbálok brutálisan őszinte lenni
magamhoz a versenyt követő önelemzés során, mert tudom, hogy ez azt a célt szolgálja,
hogy még jobb játékossá válhassak. Ha nem ismerem fel a hibáimat, és inkább a
„balszerencsét” okolom vagy megpróbálok mentséget keresni egy rossz döntésre, azzal a
saját fejlődésemet hátráltatom. Nagyon nehéz igazán jól játszani, ha közben átsiklunk a
hibáink felett. Inkább emlékezzünk rájuk, és próbáljuk őket elkerülni a jövőben!
A hibák különbözőek lehetnek. Egy közelmúltban lezajlott versenyen például a legjobb három
hely fizetett, és én negyedik lettem, mert elkövettem azt a hibát, hogy nem tanulmányoztam át
elég alaposan a kifizetési struktúrát. Az első hely $50.000-t, a második $30.000-t, a harmadik
pedig $20.000-t fizetett, míg a negyedik hely semmit. A legtöbb versenytől eltérően, a
negyedik és a harmadik helyezett nyereménye közötti különbség volt a legnagyobb, kétszer
akkora, mint a harmadik és a második helyezett közötti. Ráadásul mind előttem, mind
őszintén játszó ellenfeleim előtt egyértelmű volt, hogy én vagyok a legesélyesebb és
legtapasztaltabb játékos az asztalnál. A kifizetési struktúra és ez a kedvező szituáció meg
kellett volna győzzenek arról, hogy bebiztosítsam legalább a harmadik helyet, mielőtt
bármilyen nagyobb rizikót vállalnék. Azonban, mint mondtam, elkövettem egy hibát.
Az egyik játékosnak 50.000 zsetonja volt, a másik kettőnek kicsit több mint 15.000, én pedig
minimális hátrányban voltam a 13 400 zsetonommal. A vakok 400/800 voltak, az ante pedig
100, ami azt jelenti, hogy egy kör 1 600 zsetonba került. A CSI-m 8 fölött volt, és közepes
zsetonmennyiséggel rendelkeztem, amikor kétszínű KQ-t, egy 5. kategóriás lapot kaptam
kisvakban. Előttem dobtak, én pedig 2 400-ig emeltem. A Kill Phil című könyvemben leírtak
szerint ezzel a lappal allin kellett volna mennem az adott zsetonmennyiség mellett. Én
azonban másként döntöttem, mert úgy gondoltam, hogy egy kisebb emeléssel ugyanazt az
eredményt érem el, vagy akár még flop után le is játszhatom az ellenfelemet, hisz sokkal
nagyobb tapasztalatom volt az ilyen szituációk terén, mint neki. A nagyvakban ülő TAG
játékos visszaemelt 5.000-ig. Ennek megadása révén elköteleztem volna magam a kassza
iránt, tehát gondolkodtam kicsit, mielőtt döntöttem volna, és végül allin mentem. Vegyük
észre, hogy a kapott pot odds miatt ez gyakorlatilag automatikus megadás az ellenfelünk
részéről, tehát allinem semmilyen dobatási tényezővel nem bírt. És valóban, ellenfelem tartott,
és kézben dáma pár mutatott, amivel hosszú napom hirtelen és eredménytelen véget ért.
Lezárhatnánk a gondolatot azzal, hogy szerencsétlen eset, azonban valójában én hibáztam.
A verseny után felidézve ezt a leosztást, felfedeztem a hibámat. Tulajdonképpen nem is
lehetett a feszes-agresszív ellenfelem kezében olyan lap, ami ellen jó esélyem lett volna. A
legjobb, amiben reménykedhettem, az egy kézben JJ vagy alacsonyabb pár lehetett, ami
ellen ugyan 6/5 arányban még mindig esélytelenebb lettem volna, ugyanakkor 16 200 (1 600
+ 2 000 +1 600 +11 000) zsetont kaptam volna a 11 000 zsetonomra, azaz 1,5:1 potoddsot,
ami már indokolhatja a megadást. Azonban a többi lap, mint például az AK, az AQ, az AA, a
KK és a QQ (ami végül is ellenfelem kezében volt), mind sokkal jobb volt az enyémnél.
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Egyéb lehetséges kezek ellen, mint egy AJ vagy AT, nagyjából 3:2 arányban lettem volna
hátrányban, ami pontosan annyi, mint amekkora pot oddsot kaptam.
Matematikai értelemben ez egy határeset szituáció, azonban ha tekintetbe vesszük a nem
kézzelfogható tényezőket is, az én hibám nagyobb volt, mint egy kétségbe vonható döntés.
Ha az 5 000-es visszaemelésre elengedem a lapomat, még mindig 7 teljes körre elegendő
zsetonom marad – még mindig közepes zsetonmennyiséggel rendelkeztem volna, akit nem
fenyeget közvetlen veszély. A többiek mind nagyon feszesen játszottak, és ha dobok, még
mindig rengeteg alkalmam lett volna zsetonokat gyűjteni. Egyértelműen én voltam a
legagresszívebb játékos, és a félelmük nekem dolgozott. Az asztalnál rólam kialakult képet is
tekintetbe véve, TAG ellenfelemnek itt egy nagyon erős lapja kellett legyen, ami nagy
valószínűséggel ver engem.
Nem szabad pusztán a pot oddsban bízni. Ha tekintetbe vesszük a lapos kifizetési struktúrát,
amit ebben az esetben elmulasztottam, az felnagyítja hibámat. Általában véve hasznos
eszköz, ha megfeledkezünk a nyereménystruktúráról, és csak az első helyért játszunk,
azonban ez most hátrány volt. Amikor ilyen körülmények között allin összecsapásra kerül sor,
a leosztásban nem érintett játékosok nyereményének várható értéke drámaian
megemelkedik. Visszatekintve, ha ezeket a tényezőket is számításba vesszük, egyértelműen
dobnom kellett volna.
Ezt a hibát várhatóan nem követem el többé. Az ilyen játékok őszinte elemzése valószínűleg
meghozza a hasznát a későbbiekben.

A 19. fejezet összegzése
1. Ha minél előrébb szeretnénk végezni egy versenyen, legyünk még
agresszívebbek a buborékban!
2. Vegyük számításba ellenfelünk játékát! Tudjuk őt befolyásolni?
3. Figyeljük meg, hogyan játszik az asztalunk! Kontrolláljuk a játékot?
4. Elemezzük a hibáinkat, és tanuljunk belőlük!
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20. FEJEZET

5. LÉPÉS
PÉNZBE ÉRVE
A CSI
OK, Pénzbe értünk. Most mi legyen?
Álljunk meg egy pillanatra, és tekintsük át a helyzetet – számoljuk ki a CSI-nket! Nézzük meg
az asztal összes játékosának a CSI-jét! Kiknek van sok, közepes és kevés zsetonjuk?
Ezeknek a számításoknak nem kell pontosnak lenniük, egy jó közelítés elegendő. Mennyi a
versenyben maradt játékosok átlagzsetonja? Ha online játszunk a PokerStars.hu-n, ezt az
információt könnyen megkereshetjük az infó fül alatt. Élő játék esetén gyakran megtekinthető
egy kivetítőn, ahol arra vonatkozó információkat is találunk, hogy mennyi játékos van még
versenyben, és mennyi idő van hátra a következő szünetig. Az asztalunknál az átlagos
zsetonmennyiség elegendő a játékhoz (a CSI 10 vagy magasabb) vagy mindenki közelít a
„toljuk be és imádkozzunk” szakaszhoz, amikor minden egyes leosztásban allin kell menniük,
amiben részt kívánnak venni? (Emlékezzünk, hogy amikor zsetonjaink több mint 1/3-át be kell
raknunk, célszerűbb inkább allin menni!) Mindezen tényezők jelentős hatással lesznek arra,
hogy milyen játékot kell választanunk.

A játékosok értékelése
Nem meglepő módon elértünk a verseny egy olyan szakaszába, ahol számos játékos fog
kiesni. Eljutottak a fizetős helyekig, és szinte érezhető a megkönnyebbülés a levegőben. A
játék dinamikája megváltozott, ami akár még előnyünkre is válhat. Egyes kevés zsetonos
játékosok, akik keservesen küzdöttek, és addig dobálgattak, amíg beértek a pénzbe, most
lazítanak, és a lapok széles tartományával allin mennek, azt gondolva: „Szerencsét próbálok,
és felduplázom magam… vagy indulok haza!”
Milyen taktikát célszerű használnunk ahhoz, hogy előnyt kovácsoljunk ebből? Általában
szeretnénk elkerülni azokat a játékosokat, akiknél valószínűleg erős lap van, és inkább azok
ellen próbálni szerencsét, akinél nagy valószínűséggel véletlenszerű lapok vannak. El kell
döntenünk, hogy ki melyik kategóriába tartozik, és ehhez sajnos, nem szolgálhatok pontos
útmutatóval. Ellenfeleink gondos megfigyelésével azonban szerezhetünk néhány értékes
információt. Az alábbiak néhány olyan dolog található, ami hasznos lehet az online játéknál:
1.

Szenteljünk gondos figyelmet a mutatással befejeződő leosztásokra! Amennyiben egy
játékos gyenge kezekkel emel, ellene kiterjeszthetjük a megadási tartományunkat.
Visszafelé pedig, ha egy ellenfelünk megadási tartománya elég tág, akkor vele szemben
szűkíteni kell az emelési tartományunkat.
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2.

Figyeljük ki azokat a játékosokat, akik nincsenek tisztában a pozíció szerepével, vagy
nem használják ki a pozíció adta előnyöket! Az a játékos, aki pozíción kívülről is
megjátszik egy határeset lapot, jó célpont lehet. Azok a játékosok, akik pozícióban
vannak ugyan velünk szemben, de nincs meg a bátorságuk ahhoz, hogy nagy lapok
nélkül nyissanak, amikor mindenki passzolt előttük, szintén elsőrendű célpontjai
lehetnek fosztogatásainknak. A pozíciós játékban nagy szerepe van annak, hogy
nyitásainkkal begyűjtsük azokat a kasszákat, melyeknél mindenki passzolt. Azok a
játékosok, akik ilyenkor nem nyitnak egy játszható lap nélkül, sok előnyét elveszítik
annak, hogy utolsóként cselekedhetnek. Amikor a flopon passzolnak mögöttünk, egy
turn nyitással többnyire megszerezhetjük a potot. Nagy hasznot hoz, ha ezek ellen a
játékosok ellen partiba szállunk.

3.

Keressük az olyan ellenfeleket, akik láthatóan nincsenek tisztában a pot odds
fogalmával! Az a játékos, aki annak ellenére próbál játékban maradni húzólapjaival,
hogy nincs meg a szükséges oddsa, hibát követ el. Például ha a kassza összegével
nyitunk a turnön, és ellenfelünk flössre húz, mindössze 2:1 pot oddsot kap, miközben
4:1 az esélye annak, hogy nem jön le a lapja. Igyekezzünk játékba szállni az ilyen
szerencsejátékosokkal!

4.

Azonosítsuk be azokat, akik nincsenek tisztában a feltételes odds fogalmával, és
olcsón játékba engednek bennünket, amikor olyan kezet hozhatunk létre, amivel
kiejthetjük őket! A tapasztalatlan játékosok egy AA-szerű kézzel gyakran kicsiket
hívnak azzal a szándékkal, hogy pénzt csaljanak ki belőlünk, miközben esélyt adnak
arra, hogy sort vagy flösst hozzunk létre. Aztán amikor lejön a lapunk, megadják az
allinünket. Tökéletes!

5.

Jegyezzük meg azokat a játékosokat, akik túl sok lapot játszanak meg! Nem lehet egy
játékosnak olyan sok prémium lapja, hogy a leosztások 30%-40%-ában emeljen. Ezek
a játékosok jó alanyai lehetnek egy rárablásnak, általában allin menve. Az esetek nagy
részében nem lesz elég erős lapjuk a megadáshoz.

Kezünkben Jh Jd van, és 54 000 zsetonnal ülünk hijack pozícióban, miközben a
vakok és az ante 600/1 200/100. A jobbunkon egy laza-agresszív játékos 32 000-es
zsetonkupacából 2 400-ig emel. Mit tegyünk? Emeljünk vissza 7 200-ig. A helyes
játék szerint nem kell allin mennünk. Ugyanakkor azt is szeretnénk elkerülni, hogy
megadásunk után az utánunk következő ellenfelek olcsón játékba szállhassanak.
Meglehetősen kicsi az esélye annak, hogy LAG ellenfelünk valami nagy lapot
szorongasson. Nemcsak sokkal könnyebb így egy olcsó flophoz jutnia, de ráadásul
minimumemelését az után rakta be, hogy az első három játékos dobott. Ha a
cselekvés visszaér a minimumot emelő ellenfelünkhöz, és ő allin megy, én több
okból is a megadást javaslom. Először is: több zsetonunk van, mint neki.
Másodszor: allin mehet egy AQs-hez vagy 77-hez hasonló közepesen erős kézzel is
abban a reményben, hogy sikerül velünk eldobatni a lapunkat, vagy szerencséje
lehet. Harmadszor: nem sok értelme volt ennek a játéknak három dobás után.
Negyedszer: 2. kategóriás lapunk van, ami csak nagyon kevés kéz ellen van
hátrányban. És végül: ez egy LAG ellenfél, akinek minden akciója gyanús.
Mindezen elemzések eredménye egy könnyű megadás, még akkor is, ha nehéz
szavakba önteni minden érvünket, amíg nem rendelkezünk több tapasztalattal.

A banditák leszedegetése
Kinél van nagy valószínűséggel véletlenszerű lap? Például egy olyan játékos, akinek CSI-je
kevesebb, mint 3, nagyon ki van éhezve arra, hogy kapjon egy megjátszható lapot. Jó példa
lehet erre egy olyan játékos, akinek 6 400 zsetonja van, miközben a vakok 600/1 200, az ante
pedig 100. A C mellékletben megtalálható az a táblázat, mely segít megértenünk azt, hogy 10
fölötti CSI-nél mely lapokkal emeljünk és adjunk meg. Természetesen nem akarunk
szükségtelenül felduplázni egyetlen kevés zsetonos játékost sem, ugyanakkor ha felismerjük,
hogy egy másik játékosnak milyen nagy szüksége van a zsetonokra, az sok esetben helyes
megadáshoz vezethet.

110

Ha valaki nem több mint a nagyvak két és félszeresével megy allin, az bármilyen két lappal
megadható. Nincs olyan lap, ami 3:1 arányban esélytelen lenne egy véletlenszerűen
kiválasztott lappal szemben, tehát ha ennél jobb pot oddsot kapunk, minden esetben meg kell
adjunk, függetlenül attól, hogy mi van a kezünkben. Azt javasom, hogy úgy adjuk meg az
allint, hogy még csak meg sem nézzük a lapunkat, így egy szemét lap nem félemlíthet meg
bennünket. Lehet, hogy tovább maradhatunk versenyben, ha passzolunk, ugyanakkor feladjuk
azt a megfélemlítő erőt, amit egy megadás révén nyerhetünk.



Nagyvakban lapunk Ah 4s, és 34 000 zsetonunk van 600/1 200/100 vakok és
ante mellett (CSI=12). A cutoff allin megy 5 500 zsetonjával. Senki más nincs
már játékban. Megadás. Ellenfelünk CSI-je 2, ami azt jelenti, hogy rengeteg
lappal allin kell mennie. A mi ász magasunk viszont elég erős a megadáshoz.
Még akkor is nyerhetünk, ha minden alkalommal KK-t mutat ellenfelünk.
Ráadásul nem fogunk sokkal rosszabbul állni, ha veszítünk.



Kezünkben 7c2h van, és nagyvakban ülünk 19 000 zsetonnal (7 CSI); a vakok
és az ante 600/1 200/100, és az osztó allin megy 2 900 zsetonnal. Senki más
nincs már játékban. Megadás. Még csak meg sem kell hozzá nézni a
lapjainkat. 1 700 zseton befektetésével 5 600-at nyerhetünk. Még ezzel a
kézzel – mind közül a leggyengébb indulólappal – is meg kell adnunk.
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Izolációs játék
A verseny ezen szakaszában lesznek olyan alkalmak, amikor egy kevés zsetonos játékos allin
megy. Ha nekünk és a mögöttünk ülő játékosoknak sokkal több zsetonunk van az allin
összegénél, és ráadásul megjátszható lapunk van, döntési helyzetbe kerülünk. Emeljünk,
vagy csak megadjunk?
Ha csak megadunk, akkor a többi még játékban lévő játékos szintén megadhat. Gyakori hiba,
hogy azt képzeljük, ezáltal növeljük várható nyereményünket, hiszen ketten nagyobb esélyünk
van kiejteni az allin került játékost. Azonban gyakran sokkal helyesebb izolálni az allint mondó
ellenfelet, aki sokszor annyira híján van a zsetonoknak, hogy határeset lappal tolta középre
maradék pénzét. Egy emeléssel kizárhatjuk a többi játékost a kasszából, és maximalizálhatjuk
esélyünket, hogy megszerezzük a potot. Ha emelés helyett csak megadunk, lehetőséget
teremtünk a mögöttünk ülő agresszív ellenfeleinknek, hogy visszaemelésükkel kiszorítsanak
bennünket a leosztásból.
Ebből a dinamikából az következik, hogy megadni a legerősebb lapjainkkal célszerű, hogy
ezáltal megvédjük magunkat azokban az esetekben, amikor egy sérülékenyebb lappal adunk
meg, ráemelni pedig a közepesen erős lapokkal fogunk. A következő megközelítést javaslom,
amennyiben pozícióban vagyunk (az emelő és az osztó között ülünk):
Megadás: AA, KK, QQ, valamint a 4. és 5. kategóriás lapok. Ha az osztó helyén ülünk, adjunk
meg a 6. kategóriás lapokkal is!
Emelés: AK, AQ, JJ, TT és 99.
Pozíción kívül a kisvakban:
Megadás: AA, KK, QQ, valamint a 6. kategóriás lapok.
Emelés: AK, AQ, JJ, TT, 99, valamint a 4. és 5. kategóriás lapok.
Vegyük észre, hogy sokkal agresszívebben kell játszanunk, ha pozíción kívül vagyunk, mint
amikor jó pozíciónk van. Ez azért van, mert amennyiben a nagyvak is megad, a flop után
mindig elsőként kell cselekednünk, tehát célszerű eleve elrettenteni a nagyvakot a
leosztásban való részvételtől. Megadásra a legerősebb és a leggyengébb lapjainkat
használjuk, hogy ezzel találgatásra késztessük ellenfeleinket.
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Ac Jh lapokkal és 28 400 zsetonnal ülünk az osztó helyén, miközben a vakok és az
ante 600/1 200/100. Egy laza-agresszív játékos két pozícióval előttünk allin megy 5
400 zsetonnal. Mit tegyünk? Adjuk meg! Nem helyes sem ráemelni, sem pedig
dobni. Néhány játékos ilyenkor allin menne, azonban ez hiba volna. Ez már így is
egy emelt kassza, és a megadással számos lehetőséget hagyunk nyitva
magunknak. Ha valaki szintén megadna utánunk, a leosztás egész további részében
pozícióban volnánk vele szemben, és csúnyán megbüntethetnénk, amennyiben
sikerülne egy erős kezet létrehoznunk.

Ezúttal kisvakban ülünk, de ettől eltekintve minden ugyanaz, mint a megelőző
példában. Most mi legyen? Allin! Mivel a leosztás egész hátralévő részében
pozíción kívül lennénk, amennyiben a nagyvak is játékba száll, ezúttal az a
leghelyesebb, ha most rögtön allin megyünk. Vegyük észre, milyen fontos szerepe
van a pozíciónak a helyes játék megválasztásában!

Ezúttal 32 000 zsetonunk van, és kisvakban ülünk, miközben a vakok és az ante
600/1 200/100. Lapunk 6h 6d. A cutoff allin megy 5 300 zsetonjával. Az osztó dob, a
38 000 zsetonos nagyvakról pedig tudjuk, hogy agresszív játékos. Mi a helyes
játék? Menjünk allin! Nem szeretnénk megadni, hogy ezzel lehetőséget teremtsünk
a megadásra a nagyvak számára is, aki a leosztás során mindvégig pozícióban lesz
velünk szemben. Ráadásul még rosszabb, ha agresszív ellenfelünk már a flop előtt
visszaemel. Akkor ugyanis teljes zsetonkupacunkat kockáztatva kell meghoznunk
egy nehéz döntést. Ha rosszul választunk, könnyen végződhet a dolog úgy, hogy a
kijárat felé sétálva azon törjük a fejünket, hogy lett volna lehetőségünk megnyerni a
kasszát.
Ahelyett, hogy nyitva hagynánk ezeket a nemkívánatos lehetőségeket ellenfelünk
előtt, allin megyünk, amivel őt állítjuk döntés elé. Flop előtt az egyetlen olyan pár,
amit annak ellenére eldobatunk vele, hogy jobb nálunk, a 77. Ugyanakkor nem fogja
megadni allinünket olyan kezekkel sem, mint a Q9s vagy KJo, aminél ugyan
erősebbek vagyunk, de nem szívesen játszanánk le a partit. Már az is meglehetősen
nehéz, hogy az allin lévő játékost legyőzzük, ne tegyük hát ki magunkat újabb
problémáknak, melyeket a nagyvak okozhat nekünk. Az esetek alig 4%-ában lesz a
nagyvaknál 66-nál magasabb pár.

Védekezés az izolációs játék ellen
Amikor az izolációs játék ellen védekezünk, a következő tényezőket kell figyelembe vennünk:
zsetonjaink számát, kezünk erősségét, valamint ellenfelünk játékstílusát. Alább néhány
példán keresztül mutatjuk be a felsorolt tényezők integrációját.
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Egy középső pozícióban ülő játékos egy szokásos mértékű emelést, 3 600
zsetont tol be 10 400 zsetonjából 600/1 200/100 vakok és ante mellett. A cutoff
allin megy 31 000 zsetonnal. Csak most kerültünk az asztalhoz, és semmit
nem tudunk a játékban lévő két ellenfelünk játékstílusáról. Kisvakként Ac Kd
lapokat kaptunk. Zsetonjaink számától függ, hogy megadjuk-e vagy sem ezt
az emelést. Amennyiben CSI-ink több mint 25 (67 500) vagy kevesebb, mint
10 (27 000), a megadás a helyes játék. E között a két szélsőséges érték
között, egyéb információ hiányában, el kell engedjük lapunkat.



Minden megegyezik az 1. példában leírtakkal, de ezúttal 9c 9h van a nálunk a
nagyvakban. Számoljuk ki a hozzávetőleges CSI-nket, és használjuk
ugyanazokat a szabályokat! Ha 25 CSI-t meghaladó vagy 10 CSI alatti
zsetonunk van, megadás. Azonban ha CSI-nk 25 és 10 közé esik, a
leghelyesebb, ha elengedjük a lapunkat.



Ugyanaz a szituáció, mint a fenti két példában, azonban ezúttal tudjuk a
cutoff pozícióban ülő ellenfelünkről, hogy laza-agresszív játékos (LAG).
Nagyvakban ülünk 9c 9h lapokkal, és 39 000 zsetonunk van. Adjuk meg!
Habár előfordulhat, hogy két játékost kell megvernünk, elsősorban a több
zsetonnal rendelkező LAG ellenfelünkre fókuszálunk. Nagy eséllyel ki akarta
szorítani az eredeti emelőt a partiból, és egy alacsony párt vagy legfeljebb
KQ-hoz hasonló két fölélapot fog mutatni. Ha nagyobb párja van, mint
nekünk, miért így játszaná meg? Valószínűtlen. Sokkal valószínűbb, hogy
inkább emelt volna 10 000-ig, és reménykedik, hogy talál valakit, aki kifizeti.

Támadjuk a kevés zsetonos játékosokat!
Ez az egyetlen olyan szakasza a versenynek, amikor azt javaslom, hogy aktívan üldözzük a
kevés zsetonos játékosokat. Valahányszor 4:1 zsetonfölényben vagyunk a még játékban lévő
játékosokhoz képest, terrorizálhatjuk a többieket, és allin mehetünk. Menjünk allin minden
leosztásban, amiben részt kívánunk venni, ezáltal biztosítva, hogy ellenfelünknek is allin
kelljen mennie, valamint azt, hogy semmilyen információt nem adunk ki lapunk erejéről!
Játszhatunk így bármilyen párral, bármilyen ászos lappal, bármilyen két egyszínű lappal,
valamint minden olyan lappal, ami a blackjackben legalább 15-öt érne. A dobatási tényező
teszi kifizetődővé ezt a játékot. Ellenfeleink gyakran fogják eldobni a miénknél jobb lapjaikat.

Amikor nekünk van kevés zsetonunk
Amikor CSI értékünk 5 alá esett, kevés zsetonos játékosnak kell tekintenünk magunkat, és
bármely két kártyával allin kell menjünk minden olyan alkalommal, amikor jó esély van arra,
hogy senki nem fogja megadni. Ha volt előttünk egy limpelő, hagyjuk őt figyelmen kívül,
amennyiben az allinünk legalább hatszorosa az eredetileg berakott tétjének! Amennyiben két
vagy több limpelő volt előttünk, mindegyikük után egy nagyvaknyit kell hozzáadnunk a fenti
követelményhez – tehát három limpelő esetén legalább nyolc nagyvakra van szükségünk,
hogy allin mehessünk. Habár sokkal nehezebb három limpelővel eldobatni a lapjukat, senki
nem mutatott erőt a leosztásban, és így valószínűsíthető, hogy mindannyian egy olcsó flopot
szeretnének látni. Ha mindegyikük dob, akkor jó néhány értékes extra zsetonra tehetünk
szert.
Ez egy könnyű játék, ha van némi ereje a lapunknak. Lehet nálunk bármilyen pár, bármilyen
ász, egyszínű kapcsolódó lapok (akár még egy réssel is) vagy bármilyen olyan lap, ami a
blackjackben 19-et érne. Ha egy feszes asztalnál ülünk, és még mindig elegendő
zsetonmennyiséggel rendelkezünk ahhoz, hogy az fenyegetést jelentsen a többiek számára,
egy kicsit lazíthatunk ezeken a kritériumokon. Sokkal jobb agresszívnek lenni, és némi
győzelmi reménnyel, dicsőséggel kiesni, mintha élve felfalnak bennünket az emelkedő vakok
és anték anélkül, hogy harcba bocsátkoznánk.
Jobb lapok kellenek egy emelés megadásához, mint akkor, ha mi mennénk allin – 5.
kategóriás vagy erősebb kézre van szükségünk, ha a CSI-nk 5; 6. kategóriás vagy erősebb
kézre van szükségünk, ha a CSI-nk 4; 7. kategóriás vagy erősebb kézre van szükségünk, ha
a CSI-nk 3; 8. kategóriás vagy erősebb kézre van szükségünk, ha a CSI-nk 3 vagy 2; 8.
kategóriás vagy erősebb kézre van szükségünk, ha a CSI-nk 1.



Hijack pozícióban ülünk 9h8h lapokkal és 10 700 zsetonnal, miközben a
vakok és az ante 600/1 200/100. Előttünk mindenki dob. Mit tegyünk. Menjünk
allin! A szokásos emelés 3 600 lenne, ami több mint zsetonjaink egyharmada.
Azzal, hogy allin megyünk, növekszik a dobatási tényezőnk, megszabadulunk
a későbbi döntésektől, és maximalizáljuk annak esélyét, hogy most rögtön
megnyerjük a kasszát.
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Cutoff pozícióban ülünk As Js lapokkal, miközben 600/1 200/100 összegű
vakok és ante mellett 13 000 zsetonunk van. Mit tegyünk? Toljuk be mind a 13
000 zsetonunkat középre! Remélhetőleg mindenki ezt a lehetőséget választja,
és nem kezd hezitálni. Ha megnézzünk a C mellékletet, látni fogjuk, hogy az
AJs az indulókezek legjobb 10%-ába tartozik. Ha valaki megadja az
allinünket, jó esélyünk van, hogy megnyerjük a leosztást, és ha senki nem
száll velünk harcba, akkor is jelentősen növeljük zsetonjaink mennyiségét.



Cutoff pozícióban ülünk Qs9s lapokkal, előttünk pedig 10 400 zsetonnal, ami
4 CSI-t jelent a 600/1 200/100 vakok és ante mellett. Mindenki passzolt
előttünk. Mit tegyünk? Menjünk allin! Szükségünk van a zsetonokra, és meg
kell ragadnunk ezt a remek alkalmat, hogy elvigyük a kasszát.

A 20. fejezet összegzése
1. Mérjük fel a maradék mezőny erejét, különös tekintettel saját
asztalunkra!
2. Szituációkat játsszunk meg, alkalmazkodjunk ahhoz, amit ellenfeleink
várhatóan tenni fognak!
3. Használjuk az izolációs játékot, és legyünk tisztában azzal, hogyan
játsszunk ellene!
4. Támadjunk, és konfrontálódjunk a kevés zsetonos játékosokkal!
5. Játsszunk agresszíven, ha nekünk van kevés zsetonunk, különösen
akkor, ha még senki nem emelt!
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21. FEJEZET

6. LÉPÉS
A DÖNTŐ ASZTAL
Kezdeti módosítások
Rendben! Eljutottunk a döntő asztalra! Évekkel ezelőtt a „Final Table” (Döntő asztal)
becenevet akasztotta rám a Melbourne-i (Ausztrália) Crown Casino versenyigazgatója,
mondván, hogy olyan gyakran eljutok odáig, mintha a „döntő asztal bútorzatának” része
volnék. A mai napig is minden alkalommal megborzongok, amikor döntő asztalra kerülök.
Ennél már csak a győzelem felemelőbb érzés! Tehát a verseny újabb szakaszba lépett: a
játékosok összeültek a két kevés résztvevős asztaltól a kilenc- vagy tízfős döntő asztalhoz.
Milyen változtatásokat igényel ez?
Épp egy 5- vagy 6-fős játékból jövünk, ahol senki sem akart kiesni, és az agresszív játék volt
a jövedelmező. Ez az első változtatás tehát, amit meg kell tennünk – most már egy tele
asztalnál játszunk, ezért észben kell tartanunk azt a tényt, hogy amikor öt helyett kilenc másik
ellenféllel állunk szemben, meglehetősen nagy eséllyel kap valaki kiváló indulólapokat. A korai
pozíciókból játsszunk meg kevesebb kezet, hogy eltüntessük a nyomait a mániákus
imázsnak, ami a korábbi asztaloknál esetleg kialakult rólunk! Az a célunk, hogy konzervatív
játékunk révén a biztonság hamis érzetét keltve megnyugtassuk az ellenfeleket, hogy aztán
újult erővel támadhassunk, amikor 5-fősre csökken az asztal.

Alkalmazkodás a csökkenő mezőnyhöz
A döntő asztalnál a pozíció figyelembe vétele még fontosabbá válik. Játsszunk kevesebb
kezet az első öt pozícióból, ugyanakkor maradjunk agresszívek a hátsó pozíciókban,
különösen akkor, ha a döntő asztal ültetésekor néhány passzív játékos került a baloldalunkra!
Ahogy egyre többen esnek ki, fokozatosan tágítsuk ki a megjátszandó lapok tartományát! Ez
elsőre ellentétes lehet megérzéseinkkel, azonban minél kevesebben maradnak az asztalnál,
annál gyengébb kézre van szükség egy nyitáshoz. Kilenc főtől egészen a headsupig minden
kasszába emeléssel lépjünk be! Dobás vagy emelés, ezekből az opciókból válasszunk! Ha
lapunk elég jó a játékhoz, emeljünk vele!

Öt játékos maradt
Ellenfeleink közül sokan túlságosan feszesen fognak játszani, és csak abban reménykednek
majd, hogy feljebb lépnek a nyereménytáblázaton vagy „lapömlésük lesz” (rengeteg jó lapot
kapnak), és így sokáig versenyben maradhatnak. Nincs sok esély arra, hogy kapjunk egy
gondolkodást nem igénylő lapot, azaz egy olyan prémium lapot, ami megjátssza saját magát,
tehát ne várjunk rá! Hosszú távon minden 110. leosztásban kapunk AA-t vagy KK-t a
kezünkbe. Előfordulhat, hogy két egymást követő kézben osztják le nekünk, de én nem
számítanék erre. Az esély ellene ugyanis több mint 12 000:1!
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Miután újra visszaállítottuk feszes imázsunkat, itt az ideje, hogy továbblépjünk. Válasszuk ki a
közepes zsetonkupaccal rendelkező játékosokat! Ők nincsenek reménytelen helyzetben, és
nem akarnak majd harcba szállni ellenünk, hacsak nincs prémium lapjuk. Olyan szituációt
keressünk, amikor alkalmunk nyílik ráemelni egy konzervatív játékosra, aki osztó vagy cutoff
pozícióból nyitott. Az olyan kezek, mint egy 8c 7c vagy AQ elég erősek ahhoz, hogy egy
feszes játékost próbára tegyünk. Ugyanúgy emeljünk vissza akkor is, ha az emelést valaki
megadta előttünk! Ez a játék, ami erőteljes visszaemelés vagy kicsavarás néven ismert, egy
nagyon erős fegyver. Az eredeti emelőnek nemcsak a visszaemelésünk miatt kell aggódnia,
ami adott esetben egy nagyon erős kezet is jelenthet, hanem a megadó játékos miatt is, aki
talán AA-szal vagy KK-lyal csapdázott. Ha az első játékos elengedi a lapját, és a másodiknál
nincs AA vagy KK a kezében – ami azért többnyire így van –, egy nagyon szép kasszát
zsebelhetünk be. Az ilyen megmozdulások versenyeket nyerhetnek nekünk!
Emeljünk vissza az egyszínű kapcsolódó lapokkal, ha (és ez egy fontos „ha”) az eredeti
emelést egy feszes játékos rakta be, aki a jobbunkon ül közepes zsetonmennyiséggel!
Vegyük észre, milyen drámaian megváltoztak a körülmények! A korábbi szinteken voltak
időszakok, amikor még csak játékba sem szálltunk egy ilyen szituációban.
Ahelyett, hogy abban reménykednénk, hogy a flop eltalál bennünket, már a flop előtt
mutassunk agressziót! Ha valaki elkísért bennünket, a flop után toljunk be egy folytatólagos
nyitást, és itt nem egy szemérmeskedő C-betre gondolok! A legtöbb flop után nyissunk a
kassza 70%-ával! Ez alól két fontos kivétel van: 1) Ha észrevettünk egy jelet ellenfelünkön,
amikor meglátta a flopot. Élő játékban előfordulhat, hogy kiszúrjuk, hogy valaki a zsetonjait
nézi, amikor lejön a flop, vagy megfigyeljük, hogy ha kedvére való a flop, ellenfelünk gyorsan
elkapja róla a tekintetét. 2) Ha a flop összetétele igazán rossz. Tegyük fel, hogy Ac Kc van a
kezünkben egy Jh Th 9c vagy 8d 7d 6d flopon. Passzoljunk, és ellenfelünk nyitására dobjunk!
Máskülönben viszont maradjunk agresszívek!

Legyünk agresszívek!
A versenyeket az agresszív játékosok nyerik. Ez tény. Mikor történt meg utoljára, hogy egy
régivágású játékos WPT versenyt nyert volna? Mike Sexton adta magának a régivágású („old
school”) címkét, azonban miután jó néhány éve mutatják a WPT versenyek döntőjében a
játékosok zárt lapjait, mostanra ő is megváltoztatta a játékát, és nyert is pár tornát új,
agresszív stílusának köszönhetően. A televíziós közvetítéseknek még a vágott verziói is
drámaian megváltoztatták a játékot rengeteg játékos számára, és nagy vonzerőt jelentenek a
fiatal és kezdő pókertehetségek számára. „Azt mondod, játszhatok… és rengeteg pénzt
kereshetek, ha jó leszek benne? Küldj pályára, edző!”
Amikor egy erős kezet kapunk, próbáljunk meg annyi pénzt a kasszába csalni, amennyit csak
lehet! Tegyük fel, hogy egy 5-fős döntő asztalon az utóbbi öt leosztásból háromszor emeltünk
8c 7c, As Ts, és 9h 9c lapokkal, és a következő leosztásban megint licitálunk! Ezen a ponton
ellenfeleink egyike-másika már ugyancsak gyanakodni fog, és megpróbál visszajátszani ránk
egy olyan lappal, amivel egyébként nem tenné. Az ilyen alkalmakkor lehet nagyon kifizetődő,
ha éppen egy prémium lap van a kezünkben. Ha AA-t kapok a kezembe, amikor az előző
három leosztásban emeltem, nem is lehetne tökéletesebb az időzítés, és az egyetlen
problémám az, hogy miként hizlaljam minél nagyobbra a kasszát lehetőleg még a flop előtt.
Ezúttal is pontosan annyit emelek, mint korábban, noha a pókerkezek szent grálját
szorongatom. Szeretném ismét kihangsúlyozni a következő pontot, mivel rengeteg
tapasztalatlan pókerjátékos követi el azt a hibát, hogy nem követi ezt a szabályt:

Pontosan ugyanolyan módon játsszuk meg a gyenge és az erős
lapjainkat!
Ez nem csak azt teszi lehetővé számunkra, hogy több lapot játszhassunk meg, hanem
álcázásként is szolgál. Nagyon nehézzé teszi ugyanis ellenfeleink számára, hogy elemezzék
a licitálási mintánkat, és koncepciókat dolgozzanak ki ellenünk a nyitásaink mérete alapján –
különösen akkor, ha teljesen eltérő indulólapokat látnak ugyanolyan licitálási mintát követően
a mutatáskor. Ugyanakkor soha ne mutassuk meg önként a kezünket, ha egy kasszát
ellenállás nélkül megnyerünk! Fizettessük meg ellenfeleinkkel az információt!
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Egyezségek
A legtöbb döntő asztalnál eljön a pillanat, amikor valaki osztozást javasol. Az osztozás során
a nyereményalap fennmaradó része kerül szétosztásra a még versenyben lévő játékosok
között. Olyan tényezők befolyásolják az egyezségeket, mint a viszonylagos
zsetonmennyiségek, a játékosok tapasztaltsága és imázsa, a pénz fontossága, vagy akár a
vakok pozíciója. Az egyezségek megkötésére vonatkozó legjobb anyag a Kill Phil című könyv
168-171. oldalán található.
Nem kötelező elfogadnunk semmilyen felajánlott egyezséget. Ha bármilyen kétségünk van az
alkut illetően, egyszerűen mondjunk rá nemet! Nemet mondani meglehetősen elfogadott, és
számos okunk lehet rá – tetszik az asztalnál elfoglalt pozíciónk, vagy azt szeretnénk, hogy a
többiek nagyobb nyomás alatt legyenek azáltal, hogy nincs egyezség, vagy el szeretnénk őket
rettenteni a játéktól megmutatva, hogy hajlandóak vagyunk a végsőkig elmenni. Nem kötelező
megindokolnunk a többi versenyző felé, hogy az egyezség elutasításának okát, vagy hogy
miért szeretnénk többet kapni a nyereményalapból, mint a zsetonarányos részünk.
A játékosok gyakran abban állapodnak meg, hogy a nyereményalap egy részét nem osztják
fel. Véleményem szerint ez egy jó ötlet, mert megőrzi a pillanat izgalmát, és amikor nyersz,
joggal örülhetsz. A PokerStars.hu Sunday Million heti versenyén kötelező meghagyni a
nyereményalap meghatározott részét a végső győztes számára. Habár az „általános képlet”
szerint a nyereményalapot a zsetonok arányában osztják szét, ez csak abban az esetben
tisztességes, ha mindössze két játékos maradt versenyben. Három vagy több játékos esetén
egy kiegyensúlyozottabb elosztás az igazságos, mely többet juttat a kevés zsetonos
játékosoknak. Ezt észben tartva, az alábbi útmutatással szolgálhatok alkukötés esetére:

Ha nekünk van a legtöbb zsetonunk vagy majdnem a legtöbb, igyekezzünk a
zsetonarány alapján elosztani a nyereményalapot! Ha nekünk van az egyik
legkisebb zsetonkupacunk, kérjünk többet, mint ami a zsetonarány szerint
járna!
Kikötés: soha ne felejtsük el levonni az első kiesőnek járó nyereményt, mielőtt az osztást
végrehajtjuk! Ha három játékos érintett az alkuban, a harmadik helyért járó díj háromszorosát
le kell vonni a fennmaradó nyereményalapból, mivel minden játékos már biztosan nyerne
legalább ennyit! Ezt követően a maradékot kell felosztani a kialkudott feltételek szerint.
Példának okáért vegyünk egy esetet, melyben az első díj $100.000, a második $60.000, a
harmadik pedig $40.000! Ekkor $120.000-t kell levonnunk a $200.000-os nyereményalapból,
hisz minden játékosnak legalább $40.000-t kapnia kell. Az egyezséget a maradék $80.000
felosztására vonatkozóan kell megkötni.

Headsup játék
A headsup már más világ. Még hármasban is eldobálhatjuk a legtöbb gyenge kezünket.
Headsupban azonban már csak körülbelül az indulólapok legrosszabb 10%-át fogjuk eldobni,
ami ellenfelünk személyiségének függvényében módosulhat. A kezek erejét alaposan fel kell
értékelnünk, ha kettesben játszunk. Lesznek olyanok, akik nehezen tudják elfogadni, hogy a
kétszínű K6 egy jó indulólap, a kétszínű KT pedig egyenesen nagyszerű. Vessünk egy
pillantást a C melléklet táblázataira, hogy megismerjük, milyen lapok tartoznak a legrosszabb
10%-ba! Remélem, soha nem kapunk ilyeneket!
Javasolt a 34. oldal ismételt elolvasása, amelyek speciális tanácsokat tartalmaznak a
headsup játékra vonatkozóan. Ezeket alkalmazva félelmetes ellenfelei lehetünk egyetlen
versenyben maradt játékostársunknak a döntő asztalnál.
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Amennyiben CSI-ink 8-ra vagy az alá esik vissza, az online döntéshozatalhoz használjuk az
58. oldalon található táblázatokat! Ezek egyszerűsített útmutatóval szolgálnak nekünk arra
vonatkozóan, hogy mely kezeket játsszuk meg CSI-ink alakulásának függvényében. Ezen CSI
értékek mellett az allin vagy a dobás a megfelelő stratégia. A Kill Everyone című könyvben
egy olyan stratégia található, amely ellen még az olyan menő profik, mint Phil Ivey vagy
Daniel Negreanu, sem tehetnek semmit. Ezt követve profi módon játszhatunk, és
optimalizálhatjuk nyerési esélyünket. Az élő játékhoz meg kell őket tanulnunk, ugyanakkor
otthonunk kényelmében játszva nyugodtan kirakhatjuk magunk elé. Napjainkban számos
kártyateremben van szabály a segédeszközökre. Habár a toll és papír még mindig
általánosan elfogadott, a segédtáblázatok használatát a kártyatermek többsége többé már
nem engedélyezi.
A pozíciónak kulcsszerepe van a headsup játék során, ahol a kisvak az osztó, és ő cselekszik
először a flop előtti licitkörben, míg minden további licitálásnál másodikként cselekedhet. Ez
azt jelenti, hogy matematikailag helyes megjátszani a kezek felső 90%-át, amikor mi vagyunk
a kisvakban. Limpelhetünk vagy emelhetünk attól függően, hogyan ítéljük meg a szituációt. A
legjobb, ha keverjük ezeket, hogy így bizonytalanságban tartsuk ellenfelünket. Ha
nagyvakban vagyunk, emeljünk agresszíven az erős lapokkal, például megfelelő kísérővel
rendelkező ászokkal, valamint a közepes és kicsi párokkal! Ha az osztó 2-3 nagyvaknyit
emelt, emeljünk vissza 4-5-szöröset! Az a célunk, hogy flop előtt megnyerjük a leosztást, ezért
nem kell benne részt vennünk pozíción kívül. Ha egy emeléshez zsetonjaink egyharmadára
vagy attól többre lenne szükség, inkább menjünk allin!
Ha úgy döntünk, hogy majdnem minden leosztásban emelünk, amiben részt veszünk, nem
követünk el nagy hibát. A headsupban a legagresszívebb játékosok gyakran nyernek. Inkább
tartozzunk a túlságosan agresszív játékosok közé, mintsem a túlzottan passzívakhoz! Az a
céljuk, hogy gyengítsük az ellenfelünket azzal, hogy folyamatosan nyomás alatt tartsuk őt.
Talán folyamatosan dobálgatni fog abban a reményben, hogy kap majd egy nagy lapot,
amivel kifoszthat minket. Remélhetőleg épp egy jó lap lesz nálunk, amikor ellenfelünk végül
úgy dönt, hogy visszatámad, de az esetek többségében szépen elszedegethetjük a
zsetonkupacát, amíg annyira meg nem gyengítjük, hogy már csak ki kelljen végezni.
A headsup játék sokszor a fejekben dől el, és többnyire az agresszívebb, bátrabb, és jobb
megfigyelőkészséggel rendelkező játékos nyer. Johnny Chan (kétszeres világbajnok) azt
mondja, hogy amikor headsupra kerül a sor, ő semmiképpen nem akar hibázni; annyira nehéz
odáig eljutni, hogy nem akarja elvesztegetni a lehetőséget.

A 21. fejezet összegzése
1. Épp most ültünk át egy 6- vagy 5-fős asztaltól egy 10- vagy 9-fős
asztalhoz. Ennek megfelelően módosítsunk a játékunkat!
2. Pontosan ugyanolyan módon játsszuk meg erős kezeinket, mint a
gyengéket!
3. Ha sok kezet játszunk meg, számítsunk ellenfeleink ellenállására!
4. Az agresszív játékosoknak sokkal nagyobb esélyük van a nyerésre,
mint a félénkeknek.
5. Ha egy rövid időn belül többször is emeltünk, növeljük meg az
emelési kritériumainkat!
6. Általánosságban fogadjuk el a zsetonarány szerinti osztozást, ha mi
vagyunk zsetonfölényben, és kérjünk többet, amikor nem így van!
7. Amikor headsup kerülünk, a legtöbb lapot játsszuk meg!
8. A pozíció rettenetesen fontos a headsup játék során. Pozíción kívül
agresszíven nyissunk és emeljünk vissza az erős kezekkel!
9. A headsup küzdelmeket gyakran az agresszívebb játékos nyeri.
Válasszuk ezt az utat!
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NEGYEDIK RÉSZ
PSZICHOLÓGIA
22. FEJEZET

TUDÁS VAGY SZERENCSE
Oké, épp most nyertünk egy nagy versenyt, teljesen fel vagyunk pörögve, és alig várjuk, hogy
elindulhassunk a következő versenyen. Jól játszottunk – jól ismertük fel a szituációkat, és volt
néhány kulcsfontosságú blöffünk csakúgy, mint fontos dobásunk, ugyanakkor kétségtelenül
nyertünk pár allint is, köztük olyanokat, melyekben akár ki is eshettünk volna. Fontos annak
felismerése, hogy a győzelemnek két összetevője van – a tudásunk és a szerencsénk.
A szerencse vitathatatlanul fontos szerepet játszott a győzelmünkben. Könnyű ezt elfelejteni
miközben a mellünket verve kijelentjük, hogy mi vagyunk a legjobbak, az igazság azonban az,
hogy… szerencsések voltunk. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy pusztán a szerencse
eljuttathat bennünket a csúcsra – tudás, tapasztalat és az ügyes döntéshozatal juttattak
bennünket olyan helyzetbe, hogy szerencsések lehessünk. A versenypókerben a rövidtávú
szerencse és a hosszútávú tudás ötvöződik. Mindkettőre szükségünk van a győzelemhez. A
Kill Phil című könyvem megírásában társszerzőként közreműködő Blair Rodmannek a 2007es WSOP $2.000-os NLHE versenyén sikerült megnyernie az oly áhított karkötőt. Számos
korábbi versenyén kerülte őt el a szerencse a kulcsfontosságú leosztásokban, és esett ki
emiatt. Ezúttal ő is elismerte, hogy a szerencse jó pillanatokban állt mellé. Micsoda
különbség! Szerencsére a szerencse hosszú távon kiegyenlítődik. Blair most sem játszott
jobban vagy rosszabbul, mint a korábbi versenyek alkalmával, azonban ezúttal lejöttek neki a
szükséges kártyák a kulcsleosztásokban.
A szerencse különféle formákban nyilvánul meg. Amikor egy hajszálnyival jobb lapot kapunk
ellenfelünknél, mint történt az Jamie Golddal 2006-os WSOP-n, aki többször QQ-t kapott, míg
ellenfele JJ-t, az szerencse! Amikor KK-t kaptam egy 6-fős $120.000-os győztes mindent visz
verseny headsupjában Jason Gray ellen, aki QQ-t szorongatott, az szerencse volt. Nem
pusztán az volt a szerencse, hogy két bika lap közül épp az erősebb jutott nekünk, hanem az
is, hogy ellenfelünk lapja nem javult, így mi nyertünk.
A 2006-os Aussie Millions főversenyén kétszer is szerencsém volt, mindkétszer kézben király
párral mentem allin Kenna James ellen, aki egyszer A9-cel, másszor AQ-val tarott. Mindkét
alkalommal megéltek a királyaim. Mindkétszer nálam volt az erősebb kéz? Maximálisan!
Szerencsém volt? Maximálisan! Az esély arra, hogy mindkét összecsapást túléljem nagyjából
50/50 – egy pénzfeldobás. Ha fej, kiesek, ha írás, folytathatom a küzdelmet az Aussie Millions
megnyeréséért.
Mennyi tudásra és mennyi szerencsére van szükség a versenypókerhez? Összességében én
azt mondanám, hogy nagyjából 75% tudás és 25% szerencse szükségeltetik. Mindazonáltal
az egyes leosztásokban a szerencse komoly tényező. Még hogyha 3:1 arányban favoritok
vagyunk is egy leosztásban, mint amilyen egy AK versus AQ összecsapás, négy alkalomból
egyszer akkor is veszíteni fogunk. Ez tény. A 75%-os nyerési esély nagy előnyt jelent, de
korántsem holtbiztos a győzelmünk.
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Néhány játékos úgy viselkedik, mintha ellenfele épp most nyerte volna meg a lottó ötöst,
amikor az AQ-val legyőzi AK-át. Közel sincs így. Statisztikailag ezeknek az
összecsapásoknak 25%-át elveszítjük, tehát még akkor sincs okunk elveszíteni
nyugalmunkat, ha sorozatban több ilyen szituációt bukunk el.
Húsz, vagy talán még több évvel ezelőtt volt egy híres bírósági eset, amelyben az Internal
Revenue Service, az Egyesült Államok adóhatósága perbe fogta Billy Baxtert, egy
pókerjátékost. Az amerikai adóhatóság nem akarta elfogadni, hogy „profi” pókerjátékosnak
lenni egy hivatás, és azt állította, hogy a póker mindössze szerencse, nem pedig tudás
kérdése. A per Renóban (Nevada) zajlott. Miután meghallgatta a vádat, a bíró odahajolt az
ügyészhez, és megkérdezte: „Valóban azt gondolja, hogy a pókerhez nem kell egyéb, csak
szerencse?”, mire a csapdába csalt ügyész így felelt: „Igen, tisztelt Bíróság.” „Lehet, hogy
valóban az gondolja, amit mond, azonban garantálom, hogyha leül játszani Mr. Baxterrel a
pókerasztalhoz, esélye sem lesz a nyerésre!” – válaszolt a bíró.
A múltban egy kezdő valóban esélytelen lett volna egy profi pókerjátékossal szemben a
kártyaasztal mellett. Mostanság azonban már rengeteg információ napvilágot látott –
tankönyvek, cikkek és dvd-k; a döntő asztalok minden egyes leosztását megmutatják, a
televíziós show műsorokban láthatjuk a profik zárt lapjait; és ott vannak az internetes játékok,
melyek olyan sebességgel zajlanak, hogy alig győzzük kapkodni a fejünket. Az online
szolgáltatások, mint például a cardrunner.com vagy a cardacademy.com, lehetővé teszik,
hogy profi játékosok valódi pénzes leosztásait figyeljük meg, miközben minden cselekvésüket
megmagyarázzák. A kezdő játékosok tanulási görbéje olyan ívben emelkedik, hogy már szinte
lelóg a képernyőről. Egy törekvő fiatal játékos már hónapok alatt megtanulhatja mindazt,
amihez az idősebb generációnak évtizedek kellettek.
Értékes tudásra lehet szert tenni a könyvekből és újságcikkekből, mellyel régen csak a profik
voltak tisztában. Amikor könyvet írok, mindig próbálok olyan átfogó képet nyújtani, amilyet
csak tudok, kollégáim legnagyobb bosszúságára. Olyan titkokat fedek fel, amelyeket a profik
nem szívesen osztanak meg másokkal. Miért? Mert a póker folyamatos népszerűsödése
mindenki számára jó. A játék folyamatosan fejlődik, és a játékosok között mindig lesz egyfajta
hierarchia a tudásszintjük alapján. Az internet csodáján keresztül igazából mindannyiunk
számára több információ érhető el egyetlen gombnyomással, mint amennyi a Kongresszusi
Könyvtárban található. Csak azon múlik, hogy tudjuk, hol találjuk azokat, és hogyan
használjuk fel.
Ahhoz, hogy bármiben jók lehessünk, tanulni kell. Tanulni kell a szakmát az előttünk járóktól,
figyelni a játékukat, számtalan órán át játszani az általunk választott játékot. A beszélgetés,
amellett hogy hasznos, olcsó is. Amíg csak ülünk, a pénzünk pedig a számlánkon van,
mindez csak társalgás és elmélet marad. Azonban mit érzünk, amikor egy jó lap van a
kezünkben – nem egy bika lap, csak egy jó – és ellenfelünk emel egy izmosat? Mit érzünk,
amikor azt mondják egy bizonyos szituációban, hogy blöffölünk? El tudunk sütni még egy
töltetet? Ha igen, kontrolláljuk közben a légzésünket? A torkunkban dobog a szívünk? Túl
gyakran pislogunk? Rettenthetetlenek és félelmetesek vagyunk? Vagy gyenge virágszálak,
melyek a hőség első jelére elhervadnak? Megvan bennünk a bátorság, hogy felmérjük
magunkat? Ezek komoly kérdések egy leendő pókerjátékos számára. Természetesen a póker
kikapcsolódásnak is nagyszerű. Az online játék feleslegessé teszi a fenti kemény kérdések
nagy részét. Azáltal, hogy a pénztárcánknak megfelelő versenyeket választunk magunknak,
kikapcsolódhatunk, szórakozhatunk, és közben tanulhatunk.
Megfigyeltem, hogy azok tudnak ismételten nyerni, akikben nemcsak a győzelem utáni vágy
és a versenyszellem van meg, de dolgoznak is a játékukon. Rendben van, hogy néha
szerencsénk van, de ha nagyszerű pókerjátékossá akarunk válni, rá kell szánnunk a
szükséges időt. Fortuna talán kedvel bennünket, ugyanakkor szereti látni, hogy teszünk is
kegyeiért…
Itt van néhány példa a szerencse szerepéről a versenyeken. Az első nagyobb
tornagyőzelmemet a St. Maarten Openen arattam. Amikor három főre csökkent a mezőny, én
voltam a kevés zsetonos játékos, és allin mentem 9h 8s lapokkal a kezemben.
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Egyik ellenfelem azonnal megadta kézben tízes párjával! Flopra J77 érkezett, ami
kilátástalannak látszott, azonban egy turn 6 és egy river 5 sort adott nekem (vegyük észre,
hogy a tízes nem lett volna jó, hiszen akkor ellenfelemnek fullja lesz). Ezt követően már
megnyertem a versenyt. Micsoda szerencse!
Amikor néhány évvel később a párizsi (Franciaország) Aviation Club egy €1.000-s no limit
holdem versenyén vettem részt, a döntő asztalon már csak öten maradtunk. Agresszíven
emelgettem, és a másik négy játékos kezdett beleunni ebbe. A zsetonok számát tekintve a
negyedik helyről feljöttem a másodikra, és épp osztó voltam, ráadásul az előző három kasszát
ellenállás nélkül húztam be flop előtti emelésemmel, amikor lenézve lapjaimra két piros ászt
pillantottam meg! Ismét emeltem, és ezúttal a legtöbb zsetonnal rendelkező játékos tartott. A
flop Ks 3d 2d lett.
Meglepetésemre ellenfelem allin ment! Én megadtam, és ő Qc Js lapokat fordított fel!
Abszolút semmije nem volt. Ennek a leosztásnak a megnyerése révén a zsetonok 80%-a
hozzám került volna, ami óriási favorittá tett volna engem a verseny megnyerésére. A turn As;
a river pedig Tc lett! Ellenfelem Broadway sora legyőzte három ászomat. Igazi pech! Épp az
érem másik oldala, mint amikor létrehoztam azt a kilenc magas sort St. Maartenben.
Hosszútávon a szerencse kiegyenlítődik, és a tudás kerekedik felül, tehát nem számít, hogy
milyen eredményt érünk el első próbálkozásaink alkalmával. Legyünk szerények és vegyük
észre, mennyi tanulnivalónk van még! Ha pénzbe érünk, vagy akár nyerünk egy versenyen,
az azt jelenti, hogy adott pillanatban szerencsénk volt. Ami nagyszerű teljesítmény, de még
csak a kezdet. Próbáljuk nem elfelejteni a dicsőség pillanatában, hogy még csak tanulói
vagyunk a játéknak, nem pedig a mesterei! A legjobb játékosok tisztában vannak azzal, hogy
mind több dolog van, amit el kell sajátítaniuk, és soha nem lehet leállni a tanulással.
Maradjunk elszántak, és tanuljunk! Tekintsünk úgy a pókerre, mintha egyszerre volna
tudomány és művészet! Minél többet tanulunk meg, annál jobban fel fogjuk ismerni, hogy
mennyi tanulnivalónk van még.

A 22. fejezet összegzése
1. Egy tornagyőzelemhez tudásra és szerencsére egyaránt szükség van.
2. A szerencse különféle formákban nyilvánul meg. Nagyon fontos, hogy a
megfelelő lapot a megfelelő pillanatban kapjuk kézbe.
3. Jól kell játszanunk ahhoz, hogy olyan helyzetbe kerülhessünk,
amelyben szerencsések lehetünk.
4. Még az Egyesült Államok bíróságának is el kellett ismernie, hogy a
póker olyan játék, amely jelentős tudást igényel.
5. A póker az információk játéka. Minél több információval rendelkezünk a
játékról és a többi játékosról, valószínűleg annál sikeresebbek leszünk
benne. Olvassunk és játsszunk annyit, amennyit csak lehetséges!
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23. FEJEZET

JELEK ÉS OLVASÁSUK
Ellenfelünket figyeljük információra vadászva. Érkezik a flop, és az illető elkapja róla a
tekintetét, majd titokban a zsetonjaira pillant. Sikerült kiszúrnunk néhány jelet –
természetellenes mozdulatokat, testbeszédet vagy más, információtartalommal bíró
apróságot, amelyek felfedhetik egy kéz erejét. Megfigyeléseinkre alapozva megállapíthatjuk,
hogy jó lapja van. Majdnem biztosan nyitni fog. Kifizetődött, hogy odafigyeltünk a másikra,
hiszen ezzel kitértünk egy csapás elől.
A jelek olyan speciális információmorzsák, amelyek megmutathatják számunkra, hogy
ellenfelünk lapja mennyire erős vagy gyenge. Azért legyünk óvatosak! A jelek gyakran
bizonyulnak pontosnak, amikor figyelmetlen amatőrök bocsátják ki őket, de ugyanilyen
gyakran lehetnek szándékosak és megtévesztőek, amikor egy hivatásos játékosnál észleljük
őket. A jelek lehetnek nagyon hasznosak, és fel kell tudnunk ismerni őket, de ne bízzunk
bennük túlságosan, amikor egy könyörtelen tekintetű profival nézünk szembe!
Ellenfelünk olvasása nem feltétlenül a jeleken alapul. Az ellenfél olvasását az idők során
részletekből összerakott információra alapozhatjuk, és egy jó megfigyelőkészséggel
rendelkező játékos a részleteken túlmutató, átfogó képet tud alkotni az illetőről. Gyakorlatilag
minden kiváló játékos képes arra, hogy összegezze az ellenfele által alkalmazott, mutatásig
jutó partiban látott lejátszási módot, licitálási mintát, korábbi párbeszédeket,
véleménynyilvánításokat és számos más tényező összességét, és anélkül, hogy tudatosan
figyelne erre, ésszerűen tudja olvasni őket, és ennek megfelelően tud cselekedni. Vegyük
észre, hogy az ellenfelek olvasása sokkal inkább művészet, mint tudomány, és
elsajátításához jelentős tapasztalatra van szükség!
Nemrégiben játszottam a New Zealand Championship versenyen. A második nap elején sor
került egy érdekes leosztásra. Én voltam a kisvak, 100 ante mellett a vak 400/800 volt.
Nagyjából 45 000 zsetonom volt, a CSI értékem egy kellemes 22,5 körül állt, így nem
nehezedett rám semmilyen nyomás. Ellenfelemnek több zsetonja volt, mint nekem. Mindenki
dobott, mire én következtem. Ts 8h lappal belimpeltem. A nagyvakban ülő agresszív játékos,
akit jól ismertem, passzolt. A flop Qc Tc 8c lett.
Alsó két párom lett, de természetesen flöss lehetőség is mutatkozott, és nálam nem volt treff.
Nyitottam 1 200-ig a 2 400-as potra, ellenfelem pedig gyorsan ráemelt 3 600-ig.
Gondolkoztam, hogy mit tegyek. Azt olvastam ki ellenfelem viselkedéséből, hogy nincs kész
flösse. Anélkül olvastam ellenfelemet, hogy tudatosan elemeztem volna a rendelkezésemre
álló információkat, és az a kép villant az agyamba, hogy „nincs flösse”. Most az olvasók
kedvéért nézzük meg ezeket az információmorzsákat! A vakok csatája volt, tehát agresszív
ellenfelem emelt volna flop előtt bármilyen párral, ászos lappal, és a legtöbb királyossal, így
nem volt túl valószínű, hogy szettet flopolt, vagy nála lenne a treff ász vagy a treff király. Flop
előtt szintén emelt volna QT-zel, talán még Q8-sal is, bármilyen átlagnál jobb lappal. Ha úgy
flopolt volna egy flösst, hogy nincs nála a treff király vagy ász, a játékost ismerve a flop utáni
emelése nagyobb lett volna, mint 2 400. Ha nincs nála szín, szett vagy két pár, akkor mije
lehet? A legvalószínűbb lapja egy top pár lehet, ami mellett talán van egy treff húzó is, esetleg
csak egy sima húzólap. Qh5c, Td9c, Jc3h és hasonló lapok voltak a laptartományban, amire
tettem őt. Úgy döntöttem, hogy nekem van jobb lapom.
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Tudva, hogy ellenfelem valósággal szerelmes a dobatási tényezőbe. Úgy döntöttem, hogy
annyit emelek vissza, ami világosan jelzi számára, hogy hajlandó vagyok elkötelezni magam a
lapom mellett, és megpróbáltam meggyőzni arról, hogy már nem tudja eldobatni velem a
lapot, ráadásul hátrányban van a partiban, ha húzólapja van, így emeltem 15 000-ig. Az volt a
tervem, hogy ha megadja, és a turnre nem treff jön, akkor allin megyek. Meglepetésemre
ellenfelem gyorsan betolta minden zsetonját. Még így, hogy a versenyben maradásom volt a
tét, meglehetősen bizonyos voltam abban, hogy jól olvastam ellenfelemet, és nincs kész
flösse, sora vagy szettje, bár a Q8 lehetősége egyre valószínűbbnek tűnt. Ha nem pontosan
ez a lap van nála, akkor biztosan jobb vagyok, tehát megadtam. Ellenfelem Jc7d-et mutatott,
és a szín- és lyuksor-húzóval összesen 12 outja volt. 55%/45% arányban én voltam
esélyesebb arra, hogy 25 játékosnál a legtöbb zsetonnal rendelkezők közé emelkedjek. A
turnre a 3h jött, így már 4/1 favorit voltam, de egy végzetes 2c a riveren a búcsút jelentette.
Pech! Még amikor jól is olvassuk ellenfelünket, és a lehető legtöbbet kihozzuk a partiból,
akkor sem jönnek össze mindig a dolgok. Ilyen a póker!
A jelek az ellenfelek olvasásának egyik fontos elemét képezik. A jel egy konkrétum
észrevétele, ami a kéz erejét vagy gyengeségét mutatja. Előfordul, hogy egy játékos
szándékosan küld jeleket, hogy ellenfelét a kívánatos cselekvés felé terelje. Például
lehetséges, hogy egy játékos azért hajítja be zsetonjait a potba, amikor blöfföl, hogy
megkíséreljen meggyőzni minket arról, milyen erős lapja van (lásd az „Élő jelek” bekezdést
alább).
Akár élőben, akár online játszunk, egy számunkra teljesen ismeretlen ellenfél legvalószínűbb
lapjának elemzéséhez legfőképp az illető licitálási mintája nyújt támpontot. Van értelme a
hívásainak? Kerek egész történetnek tűnik? Következetesen ugyanúgy történik minden, mint
amikor olyan lappal játszik, ami megveri a miénket? Ha a válaszunk nem, érdemesebb
megadnunk. Ha igennel válaszoltunk a kérdésekre, akkor a megadást érdemes még egyszer
átgondolni, de ennél több érvre van szükségünk a dobáshoz.
Gyakorlatilag közvetlenül belepillanthatunk ellenfeleink gondolkodásába, ha megfigyeljük,
milyen lapokat mutattak, illetve megnézzük online, amire lehetőségünk van. Ha szeretnénk
rápillantani a lapra, amit ellenfelünk zártan dobott a PokerStarson, kattintsunk a zsetontartóra,
majd az „Azonnali leosztástörténet” opcióra, és megnézhetjük a kívánt leosztást! Emlékezzük
vissza, mit csináltak ellenfeleink, majd próbáljuk meg összerakni a lapjuk történetét, és
figyeljük meg, hogyan játsszák meg a különféle kezeket! Firkantsunk erről egy kis
emlékeztetőt! Ez az információ segíteni fog abban, hogy olvassuk őket, amikor a
későbbiekben összeakasztjuk velük a bajszunkat.

ONLINE JELEK
Online nem tudjuk a remegő ujjakat, a karba tett kezet vagy a lopott pillantásokat észrevenni,
de azért vannak minták, amiket érdemes megfigyelni. A leggyakoribb az, hogy egy ellenfél
mennyi idő után hoz döntést. Azt természetesen nem tudhatjuk, hogy az illető épp kiszaladt-e
a konyhába megkeverni a rántást vagy csöngettek-e nála, esetleg éppen lángra kapott-e a
függöny… de a legtöbb esetben egy hosszú szünet nyomatékot ad az adott cselekvésnek. Ha
egy játékos sokáig gondolkodik, aztán passzol, valószínű, hogy gyenge lapja van, és csak
szeretne megnézni még egy kártyát azt remélve, hogy elhitetheti velünk, hogy a nyitáson
gondolkozik, pedig csak egy ingyen lapot szeretne. Ne adjuk meg neki ezt az örömet,
nyissunk!
Ha egy játékos a „tartalékokhoz nyúl”, és bekapcsolja az extra idejét, aztán nyit, legyünk
óvatosak! Ez gyakran jelent nagyon erős lapot, és az illető csak tetteti, hogy ilyen sok
gondolkodási időre volt szüksége. Valószínűbb, hogy azt latolgatta, mekkora emelést lennénk
még hajlandóak megadni. A legvalószínűbb forgatókönyv mégis az, hogy az illető csak
színészkedik, és azt reméli, gyengének fogjuk tartani. Ebben a helyzetben különösen hasznos
a jegyzetek készítése. Lehet, hogy az első vagy a második alkalommal bizonytalanok
vagyunk, de harmadszorra már nyugodtan elkönyvelhetjük, hogy egy fontos jelet sikerült
észrevennünk.
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Egy híres online játékos – akinek a nevét inkább nem árulom el – minden alkalommal
megtorpan a játékban, amikor bika lapja van, így az ideje mindig elkezd ketyegni, mielőtt
berakna egy jelentős emelést. Minden egyes alkalommal nagy lapot mutatott, amikor megadta
valaki a hívását. Az amatőr játékosok nagy része azonnal cselekszik, ha nagyon jó vagy
nagyon rossz lapja van, és csak azoknál a kezeknél gondolkodik, amelyeknek a
megjátszásában bizonytalan.
A hivatásos játékosokat nehezebb beskatulyázni, de általában véve megpróbálnak minden
döntésüknél ugyanannyi ideig gondolkodni úgy, mint Chris „Jesus” Ferguson. Persze
amatőrök ellen megpróbálkozhatnak egy csavart labdával, és a körülményektől függően a
szokásosnál gyorsabban vagy lassabban hozhatnak döntést.
Ezen felül számos dolgot észben kell tartanunk. A legfontosabb a pozíció. Mi magunk
megadtuk volna az ötödik helyről úgy, hogy még négyen cselekszenek utánunk? Megadtunk
volna egy emelést az ő helyében abból a pozícióból?
Egy játékos profizmusát mutatja, hogy mennyire veszi figyelembe a matematikai
törvényszerűségeket a döntések meghozatalakor. Gondolkodott akár egy másodpercig is a
megadás előtt egy olyan partiban, ahol ő az esélytelenebb 10:1 arányban, a kassza pedig
csak 4:1 oddsot kínált számára? Ha nem, miért nem? A leggyakoribb az, hogy az illető nem
törődik az oddsokkal, hanem a megérzéseire hallgat. Számára végül is minden parti 50-50 –
vagy nyer, vagy veszít. Készítsünk jegyzeteket az ilyen gyenge játékosokról!
Ezek után vizsgáljuk meg, hogy a feltételes odds befolyásolja-e a játékost a
döntéshozatalban. Érti-e az elméletet, és figyelembe veszi-e a döntések meghozatalakor?
Megad-e egy húzólappal gyatra odds esetén, ha ellenfele allin van (tehát nincs feltételes
odds)? Ha egy ellenfele behúzza a lapját, és allin megy, hajlamos kifizetni? Ezek a minták és
tendenciák később még nagy kasszákat nyerhetnek nekünk.
A játékba avatkozás gyakorisága élőben és online is nagyon fontos. Ha ellenfelünk a
leosztások 80%-ában részt vesz, akkor olyasvalakivel akadt dolgunk, aki gyakran néz flopot
gyenge és sebezhető lapokkal, mint például a 9c 7h. Az ilyen típusú játékosokat esetleg
becsapdázhatjuk, és megszerezhetjük az összes zsetonjukat, főként, ha túljátssza a lapjait a
flopon és a későbbi utcákon. Figyeljünk oda, hogy az ilyen játékos hogyan játssza meg a
húzólapjait, és hogyan használhatjuk ki legjobban a szokásait!
Egy lehetséges jel lehet, ha valaki egy fura összeggel licitál, ami ránézésre hatásos. Ilyen
például egy $99-os hívás (ami három $25-os, négy $5-os és négy $1-os zsetonból áll össze).
E mögött az a teória áll, hogy a legtöbben hajlamosabbak egy kisebbnek látszó emelést
megadni, mint egy sokkal fenyegetőbbnek látszó nagy kupac zsetont – még akkor is, ha a
$99-os hívás valójában kevesebb, mint a $100-os.

ÉLŐ JELEK
Amikor alkalmunk nyílik élőben tanulmányozni a játékosokat, rengeteg olyan információ jut el
hozzánk, ami online nem áll rendelkezésünkre. Élőben a játékosoknak úgy kell megnézniük a
flopot, hogy közben nem látszanak rajtuk érzelmek, be kell tenniük a zsetonokat a kasszába
ahelyett, hogy csak kattintanának az egérrel, és állniuk kell a többiek fürkésző tekintetét,
amikor blöffölnek. A testtartás, az arckifejezés, a zsetonkezelés és a szemmozgás változása
mindenki által látható. Tudva, hogy folyamatos vizsgálódásnak vannak kitéve, a játékosok
gyakran próbálják megjátszani a kezük erejével ellentétes viselkedést, így rejtve el
cselekedeteik valódi célját.
A klasszikus jelek egyszerűen meghatározhatók – az a játékos, aki gyengének tetteti magát
erős, aki pedig erősnek próbál látszani, az gyenge. Mit értünk ez alatt? Nos, azok a játékosok,
akik úgy tűnik, hogy nem is tudják, hogy ők következnek – tévét néznek vagy italt rendelnek
éppen, esetleg nem sikerül a tétjüket a vonalon túlra tolni, vagy úgy tűnik, jobban érdekli őket
a pincérnő, mint a leosztás – általában bika lapot tartanak a kezükben… főként, ha
látványosan felfüggesztik az eddigi „tevékenységüket” ahhoz, hogy licitáljanak.
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Másrészről az a játékos, aki megbámult minket, majd agresszíven behajította a zsetonjait a
kasszába, vagy beszélgetett valakivel az asztalnál, aligha szeretné, hogy megadjuk a hívását.
Mike Caro írt egy fényképekkel illusztrált, kitűnő könyvet a jelekről. A jelek és azok hiánya is
részletesen bemutatásra került a Kill Phil és a Kill Everyone című könyvben. (Az ajánlott
irodalom listája a függelékben található.)
Tapasztalatlan játékosoknál gyakran találkozunk azzal a jellel, hogy felkészülnek a kártya
eldobására, mielőtt még ők következnének, bámulják a flopot, ha nem találta el őket, és a flop
megpillantása után lopva rásandítanak a zsetonjaikra. Ezek a jelek annyira jellemzőek és
fontosak, hogy érdemes röviden egyesével is áttekinteni őket.

Felkészülnek a kártya eldobására, mielőtt még ők következnének
A legtöbb kezdő játékos ég a vágytól, hogy megnézhesse az indulólapját. Ha játszhatatlan
lapot kapnak, azonnal elveszítik az érdeklődésüket, és felkészülnek a dobásra. Ha egy-két
hellyel az osztó előtt ülünk, és észrevesszük, hogy mögöttünk páran dobni készülnek, remek
alkalom kínálkozik a vaklopásra. Úgy kerülhetjük el, hogy mi magunk is leadjuk ezt a jelet, ha
mindig csak akkor nézzük meg a lapunkat, amikor mi következünk. Így meg tudjuk figyelni a
többi játékost, miközben azok megnézik a lapjaikat, és láthatjuk a reakcióikat, értékes
információra téve ezzel szert, ami segíthet eldönteni, hogyan játsszuk meg a lapunkat.

Bámulják a flopot
Azok a tapasztalatlan játékosok, akik bámulják a flopot, általában semmit nem találtak rajta.
Ha eltalálja őket a flop, rendszerint azonnal félrenéznek. Figyeljünk oda erre, amikor éppen
nem vagyunk partiban, vessük össze az ellenfelek reakcióit a cselekedeteikkel és a mutatott
kártyákkal! Ha észreveszünk valamilyen mintát, sikerülhet nagyon megbízható jelre
bukkannunk. Majdnem olyan ez, mintha az „mondanák”, hogy „Nem talált el a flop, nyugodtan
nyiss!” vagy „Eltalált a flop, vigyázz!”. Köszönjük szépen!

Rásandítanak a zsetonjaikra
Azok az ellenfelek, akik lopva rápillantanak a zsetonjaikra, elégedettek a lapjukkal, és nyitni
fognak. Ezt a jelet a saját hasznunkra fordíthatjuk. Ha valamilyen közepes lapunk van, dobjuk
el! Ha erős lapunk van, és szeretnénk, ha ránk emelnének, csak limpeljünk be! Ekkor
ellenfeleink rendszerint emelni fognak, mi pedig felrakhatjuk a pontot az i-re egy
visszaemeléssel. A zsetonokra való sandítás folyománya általában a zsetonok rendezgetése,
vagyis „kupacolása”. Egyes játékosok előre kikészítik az emelésük mértékét. Ha úgy látjuk,
hogy valaki kupacolja a zsetonjait, az egyenértékű azzal, mintha a zsetonjaira sandítana.
Persze jobb, ha más módon is megerősítjük ezeket az információkat, mielőtt figyelembe
vennénk őket, ugyanis egyes hétpróbás játékosok ezzel a csellel próbálnak minket elriasztani
az emeléstől.
Amikor hivatásos játékosok ellen játszunk, a legjobb, ha nem is vesszük figyelembe a jeleket.
Ők pontosan tudják, hogy mit csinálnak, és pont mint a baseball-edzők, hamis jeleket
küldenek, így attól függően, hogy mennyire ítélnek minket gyakorlott játékosnak, jócskán félre
tudnak vezetni minket. Jó pár évvel ezelőtt játszottam egy 6-fős asztalokkal zajló versenyen.
Egy brit profi, Ben Roberts ült osztó pozícióban, aki felemelte a lapját az asztalról, és a
mutató- és a hüvelykujja között tartotta, klasszikus dobóhelyzetben. Előtte mindenki dobott, ő
pedig ezt látva visszahúzta a lapját, és emelt. Úgy tűnt, hogy el akarta dobni a lapját, de látva,
hogy előtte mindenki dobott, úgy döntött, hogy megpróbálja ellopni a vakokat. Én voltam a
nagyvak, és úgy döntöttem, felveszem a kesztyűt. A leosztás végén ász párt mutatott. Szépen
átvágott a palánkon!
Már csak 36-an voltunk játékban a több mint 700 fős induló mezőnyből a 2007-es Aussie
Millionson, már jócskán fizetős helyen jártunk, amikor sor került erre a leosztásra. Kc 9c volt a
kezemben, középső pozícióból emeltem, amit Gus Hansen megadott a nagyvakból. A flopra
két dáma jött, és két treff. Gus passzolt, én pedig nyitottam 25 000-et, ami nagyjából a kassza
35%-a volt. Gus visszaemelt 75 000-ig. Miközben berakta a zsetonokat, láthatóan remegett a
keze. Egy kis kézremegés két különböző dolgot jelenthet. Tapasztalatlan játékosoknál, akik
nem tudják leplezni izgalmukat, bika lapot takar.
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Gyakrabban jelez idegességet, amikor valaki blöfföl. Gus hivatásos pókerjátékos, így nem
tudtam elhinni, hogy izgalmában remeg a keze, mégis meg voltam róla győződve, hogy nem
csak megjátszotta. Végül arra jutottam, hogy jó eséllyel blöfföl. Nálam volt a második legjobb
színhúzó, és úgy döntöttem, allin megyek. Gus azonnal megadta, és Ac Qs-t mutatott!
Teljesen félreértelmeztem a remegését, és minden átmenet nélkül átkerültem a külső
szemlélők közé.

A 23. fejezet összegzése
1. A jel egy árulkodó mozdulat vagy természetellenes cselekvés. Az
ellenfél olvasása az információmorzsák összességén alapul.
2. A késleltetett cselekvés nyomatékot ad egy nyitás erejének vagy egy
passz gyengeségének.
3. Aki gyengének mutatja magát, annak általában erős lapja van, aki
viszont erősnek látszik, az gyakran gyenge lapot szorongat.
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24. FEJEZET

BLÖFFÖK
Blöffölés! Számos kezdő játékos számára ez jelenti a pókert. Nincs is jobb dolog, mint allin
menni abszolút semmivel, mire ellenfelünk kötelességtudóan bedobja lapját.
Ugyanakkor talán meglepő, de az igazi nagy blöffök, amikor érzi az ember az ereiben az
adrenalint, viszonylag ritkák. A játékosok gyakran blöffölnek kicsiket a flopon vagy a turnön,
de a nagy blöffökhöz sokkal több bátorság kell. Biztos, hogy esetenként elsütnek egy-egy
nagy blöfföt (különösen a tévé által is közvetített döntő asztalokon), azonban a profi
megélhetését az apró nyitásokkal és emelésekkel elvitt kis kasszák biztosítják. Ezzel nem azt
akarom mondani, hogy nem fordulnak elő nagy blöffök, vagy nem fontos részei a játéknak.
Előfordulnak, és nagyon is fontosak. Ugyanakkor az esetek elsöprő többségében a játékosok
nagy nyitásai erős kezeket takarnak. A jó játékosok mutatnak egy pár apró blöfföt, és amikor
allinre kerül sor, azt hisszük, hogy semmijük sincs. Ne számítsunk erre!
Az első dolog, amit a blöffölésről meg kell tanulnunk, hogy igazán gyenge kézre van hozzá
szükség. Egy középszerű lappal, ami talán még nyerő is lehet, általában az a legjobb, ha
passzolunk és megadunk, vagy megpróbálkozunk egy „blokkoló nyitással”, hogy alacsonyan
tartsuk a potot. Ha nyitunk, nagy valószínűséggel kiűzzük a leosztásból azokat a lapokat,
amik gyengébbek nálunk, az erősebb lapokat viszont ritkán fogják bedobni. A blöfföléshez
legjobbak a majdnem teljesen értéktelen lapok, legalábbis az adott pillanatban.

Félblöffök
A leggyakoribb (és a legjobb) blöffök, az úgynevezett „félblöffök”. A félblöffhöz olyan lapra van
szükség, mely valószínűleg hátul van a blöff pillanatában, ugyanakkor esélye van győztes
lappá javulni. Példának okáért tegyük fel, hogy kezünkben Ah Jh van, a flop pedig Th 5s 2h!
Jelen pillanatban még csak egy párunk sincs, de hatalmas potenciál rejtőzik lapunkban. Ha a
következő két kártya bármelyike kőr, tuti flösst (a lehető legjobb flösst) hozunk létre, emellett
akár ász, akár bubi érkezik, jó esélyünk lesz arra, hogy miénk legyen a legjobb lap. Ha még
két kártya van hátra, akkor ezzel a lappal kicsit még több is az esélyünk a leosztás
megnyerésére, mint egy QT-nek vagy KT-nek. Ha még a dobatási tényezőt is belevesszük az
egyenletbe, egy nagy emelés (esetleg allin) nagyban növelheti lapunk erejét. Ha ellenfelünk
dob, örülünk neki. Ha megad, még mindig előnyben vagyunk egy hatalmas kasszáért folyó
leosztásban.
A félblöffök nagyszerű alkalmat kínálnak arra, hogy a mi oldalunkra állítsuk a dobatási
tényezőt. Ne feledjük a mindennél fontosabb pókerszabályt, aminek mostanra második
természetünkké kellett válnia. Valószínűleg ez a legfontosabb dolog, amit ebből a könyvből
megtanulhatunk:

Amikor nyitunk vagy emelünk, kétféle módon is megszerezhetjük a kasszát.
Amikor megadunk, csak egy mód van a nyerésre – ha mi mutatjuk a legjobb
lapot.
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Még csak nem is kell favoritnak lennünk ahhoz, hogy kifizetődő legyen a félblöffünk. Ha 14
vagy több outunk van, mi vagyunk az esélyesebbek, de tegyük fel, hogy csak 12 outunk van,
és így tesszük próbára ellenfelünket egy allinnel! Ő nem tudja, hogy húzólapunk van. Lehet
nálunk szett vagy két pár, amivel már most nagy bajban lenne. Az esetek bizonyos
hányadában ellenfelünk elengedi lapjait. Ha az egész versenye múlik rajta, még gyakrabban
fog így tenni, mintha sok zsetonos játékosként megengedhet magának egy megadást. Az
outjaink, melyek révén kezünk nyerővé javulhat, valamint azok a zsetonok, melyeket akkor
szerzünk, amikor ellenfelünk harc nélkül feladj a potot, hosszú távon nyereséges taktikává
teszik félblöffjeinket. Ne feledjük, hogy két negatívum összeadódva pozitívum lehet!
Az igazat megvallva félblöffjeinket néha meg fogják adni ellenfeleink, és ilyenkor sokat
veszíthetünk, akár még a versenyből is kieshetünk. Ez része a játéknak. Ne feledjük a
pókeres bölcsességet: Ahhoz, hogy nyerhess, hajlandónak kell lenned tönkremenni.
Gyakran azonban ellenfelünk fel fogja adni a kasszát, vagy megadja ugyan allinünket, de mi
húzzuk be a 12 outunkat, és ezáltal hatalmas potot nyerünk. Ez a fajta előre kiszámított
kockázatvállalás juttathat el bennünket a döntő asztalig!
Kezek, melyek alkalmasak lehetnek egy félblöffre:
1.

Egy flöss- vagy sorhúzó egy vagy két fölélappal.
Kh Qc lapunk van, és flopra Jd Ts 5h érkezik.

2.

Egy flöss- és sorhúzó.
8h 9h lapunk van, és flopra Th – Jc – 4h érkezik.

3.

Egy flöss- vagy sorhúzó és egy pár.
6s 7s lapunk van, és flopra 4 5 6 érkezik.

4.

Egy flösshúzó és egy lyuksor kombinációja.
8h 6h lapunk van, és flopra 5h 9h Ac érkezik.

A flopon elsütött félblöffök mellett időnként megpróbálkozhatunk egy félblöffel a turnön is.
Tegyük fel, hogy kezünkben Ad Jd van, és flopra Kd Qc 8s érkezik. Emeltünk a flop előtt, a
flopon pedig ellenfelünk passzát követően (pozícióban vagyunk) a kassza 70%-ának
megfelelő C-betet toltunk be, amit egyetlen ellenfelünk tartott. Turnre a 3d érkezik. Most nyolc
kártya van, amivel újabb nyolc lapunk van a tuti létrehozására (a káró tízest már korábban
beleszámoltuk), tehát lyukas sorunkat is beleszámítva, immár 12 nyerő lap jöhet. Az ászunk
további három potenciális outot jelenthet, amennyiben ellenfelünknél csak egy pár van, és
nem ász kísérővel. A turnön ellenfelünk a kassza 60%-ával nyit. Előfordulhat, hogy valami
igazán erős lap van nála (például két pár), és trükközni próbál vele, de sokkal gyakrabban
lesz nála egy pár, amivel megpróbálja kipuhatolni, hogy hol áll a partiban anélkül, hogy
összes zsetonját kockáztatnia kellene. Kóstolgat bennünket. Kóstolgassuk vissza! Allin!
Még ha ellenfelünk meg is adja az allinünket, mondjuk egy AK-lyal, még mindig van 27%
nyerési esélyünk, amikor sikerül létrehozni a flössünket vagy a sorunkat a riveren. Kezünk
létrehozásának esélye a dobatási tényezővel kombinálva nagyon erős fegyverré teszi a
félblöfföt, amit be kell építenünk arzenálunkba.

Nyílt blöff
A félblöffnél sokkal ritkább az a fajta blöff, melynek megadása esetén nincs esélyünk a
győzelemre. Az ilyen típusú blöff sikeréhez szükségünk van egy ijesztő kártya lejövetelére,
ami nem segíti ellenfelünket, és olyan kezet kell eljátszanunk, ami megfelel a leosztás során
eddig mutatott játékunknak. Az alábbiakban erre mutatunk be néhány példát:
Sor, flöss vagy mindkettő reprezentálása: Tegyük fel, hogy osztóként Td Tc lapokat
kapunk, és megadjuk egy feszes-agresszív játékos 2 400 zsetonos korai pozíciós emelését! A
vakok 400/800/100, és mindkettőnknek40 000 zsetonja van. Senki más nem száll be a
leosztásba. Flopra 2d 4h 7d jön. Ellenfelünk 3 000-rel nyit, mire mi 10 000-ig emelünk.
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Ellenfelünk megadja, amiből arra következtetünk, hogy valószínűleg a tízeseinknél magasabb
kézben párja van. Turnre a 9s érkezik, amit mindketten elpasszolunk. A river Ad lesz, és a
másik játékos ismét passzol. Ez egy ideális helyzet arra, hogy blöfföljünk. Nem valószínű,
hogy egy passzot követőn megnyerjük a leosztást. A leosztást végignézve számos
indulókezet kizárhatunk ellenfelünk lehetséges lapjai közül. Tudjuk, hogy ellenfelünk egy TAG
játékos, aki flop előtt korai pozícióból nyitott, majd megadta a flop nyitását követő jelentős
emelésünket is. Ha csak egy szimpla ász lett volna nála, nem adta volna meg a flopon
emelésünket. Ha AA lenne a kezében, nem passzolt volna a turnön és a riveren is. Ha épp
most jött volna le a flösse, amely a flop előtti emelési tartományát ismerve kizárólag a Kd Qd
lapokkal képzelhető el, akkor elengedte volna az egyetlen hasznot hajtó emelési lehetőséget
a riveren – ez nagyon valószínűtlen játék lenne tőle. Allin!
Az asztal második legmagasabb kártyája bepárosodik a turnön: mivel sok játékos hajlamos
megadni a flopon második párral, ha a flop második legmagasabb kártyája bepározódik a
turnön, az potenciális veszélyt jelent egy top párral rendelkező játékos számára. Képzeljünk el
egy Ks 9c 7d flopot, miközben kezünkben As 7s van, és ellenfelünk egy kis összeggel nyit a
flopon, amit megadunk. Turnre 9h érkezik. Ha ellenfelünk ismét nyit, támadjuk meg, és
emeljünk rá, különösen akkor, ha mindketten sok zsetonnal rendelkezünk. Könnyen
előfordulhat, hogy kezünkben nem a 7s, hanem a 9s van. Ez gyakorlatilag egy félblöff, hisz
van öt outunk (három ász és két hetes), amennyiben ellenfelünk kezében egy király van. Mivel
megadás esetén elég kicsi a nyerési esélyünk, ellenfelünknek nagy eséllyel el kell dobnia
lapjait az emelésünkre ahhoz, hogy sikeres legyen a blöffünk. Ilyen esetben egy erőtlen blöff
nem fog célt érni. Ha úgy érezzük, hogy jó eséllyel el tudjuk dobatni ellenfelünk top párját,
emeljünk legalább a kassza összegével! Ha mindkettőnknek sok zsetonja van, kreatív
megoldás lehet, ha csak minimumot emelünk rá ellenfelünkre a turnön (mintegy erőt mutatva),
aztán amikor a rivert elpasszolja, allin megyünk!
Legyünk óvatosak a blöfföléssel – ne túlozzuk el! Használjuk megfigyeléseinket, és
meggyőzően blöfföljünk (gyakran akár allin menve), ha úgy döntünk, hogy a körülmények
megfelelőek hozzá! Ne feledjük, hogy az outokkal történő blöffölés (félblöff) mindig
biztonságosabb, mint a nyílt blöff!

A 24. fejezet összegzése
1. A blöffölés a póker létfontosságú eleme.
2. A nagy potokban a játékosok kevesebbet blöffölnek, mint gondolnánk.
3. A kis kasszák megnyerése érdekében történő blöff sokkal gyakoribb,
mint a nagy potok megnyerésére irányuló.
4. Állítsunk annyi dobatási tényezőt az oldalunkra, amennyit csak
lehetséges!
5. A félblöff a mi oldalunkra állítja a dobatási tényezőt, és két módot is
kínál a leosztás megnyerésére.
6. A nyílt blöffök akkor lehetségesek, amikor az asztal alátámasztja a
leosztás során mutatott játékunkat, és meggyőző nyitással indítunk, az
ijesztő kártya lejövetelét követően.
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A MELLÉKLET

A HOLDEM JÁTÉKSZABÁLYAI
A JÁTÉK: A holdem egy olyan pókerváltozat, melyet 52-lapos paklival játszunk.
A KEZEK ERŐSORRENDJE: A kezek megszokott erősorrendje használatos – melynek
áttekintése megtalálható a B mellékletben.
OSZTÓGOMB: Az első leosztást megelőzően egy, az osztót reprezentáló korong kerül
valamelyik játékos elé, ami az óramutató járásával megegyezően minden leosztás után egy
játékossal odébb kerül.
VAKOK: Két vaktét, más néven nyitótét kerül a potba az osztógombtól eggyel, illetve kettővel
balra ülő játékosok zsetonkupacából, azzal a céllal, hogy akciót generáljon.
ANTÉK: A legtöbb esetben a versenyek a későbbi szakaszában minden játékosnak be kell
tennie egy meghatározott összegű antét is. Az ante összege és bevezetésének szakasza
versenyenként változhat, tehát mindig érdemes megnézni a verseny struktúráját bemutató
táblázatot.
JÁTÉKOSOK: Többnyire 8, 9, vagy 10 játékos foglal helyet egy asztalnál. Amikor a
székeknek kevesebb mint fele foglalt, short-handed játékról beszélünk.
KEVERÉS: A megszokott keverés során a lapok véletlenszerű sorrendet vesznek fel.
OSZTÁS: Az osztó minden játékosnak két lapot oszt le arccal lefelé.
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FLOP ELŐTT: Miután minden játékos megkapta a lapjait, lehetőségük nyílik a dobásra,
megadásra vagy emelésre, amikor sorra kerülnek. Az elsőként cselekvő játékos a nagyvak
balján ülő játékos, majd sorban következnek a többiek az óramutató járása szerint. Dobás
esetén arccal lefelé fordítva kell középre dobni a lapokat. Megadáskor a nagyvak összegét
kell berakni, valamint ezt tekintjük az emelés legkisebb összegének is. Emeléskor legalább a
nagyvak duplának megfelelő tétet kell betenni, illetve az előttünk végrehajtott emelés dupláját
vagy többet. Az emelés maximális mértéke az allin, más szóval, amikor valaki azonnal felteszi
az előtte lévő összes zsetont. Bármilyen, a minimum összeg és az allin összege közötti
emelést egyszerűen emelésnek hívunk.
ÉGETÉS: A pakli legfelső kártyáját az osztó félreteszi minden licitkör után, mielőtt a
következő közös kártyát leosztaná.
A FLOP: Az osztó három kártyát arccal felfelé az asztal közepére helyez. Ezek a közös lapok,
melyeket minden olyan játékos felhasználhat pókerkeze létrehozásához, aki az első licitkör
után még játékban van. A játék ezen szakaszát egyszerűen flopnak szokás hívni.
A FLOP UTÁNI LICITKÖR: Miután kezünk háromhetede egyszerre került kiosztásra, el kell
döntenünk, hogy folytassuk-e a leosztást vagy sem. Sor kerül a második licitkörre is.
A TURN: Miután lezajlott a második licitkör, az osztó újabb közös kártyát helyez arccal felfelé
az asztalra. Ezt egyszerűen csak turnnek hívjuk.
A TURN UTÁNI LICITKÖR: A harmadik licitkör következik.
A RIVER: Az osztó arccal felfelé az utolsó lapot is az asztal közepére rakja. A leosztás ezen
szakaszát egyszerűen rivernek hívjuk.
AZ UTOLSÓ LICITKÖR A RIVER UTÁN KÖVETKEZIK: Az játékosok lehetőleg saját zárt
lapjaikat is felhasználva létrehozzák legjobb ötlapos pókerkezüket, és még egy utolsó
licitkörre kerül sor.
MELLÉKPOT: Erre akkor kerül sor, amikor három vagy több játékos van még játékban, és
egyikük allin kerül. Az allin lévő játékos csak abban a potban lehet érdekelt, amibe ő is tett
tétet. Amennyiben a többi játékos nagyobb tétet tesz fel, mint amennyit az allin lévő játékos
meg tud adni, egy mellékpot alakul ki. Ezt a mellékpotot csak azok a játékosok nyerhetik meg,
akik tettek bele tétet. Néha az is előfordul, hogy a mellékpot összege meghaladja a főpot
összegét.
MUTATÁS: A még játékban lévő játékosok felfordítják lapjaikat.
KIESÉS: Amikor valaki allin kerül és veszít, kiesik az adott versenyről, és el kell hagynia az
asztalt.
Az interneten ingyenesen lehet regisztrálni a PokerStars-on, ezután játszhatunk játékpénzben
vagy nézhetjük mások valódi pénzes játékát. Ez nagyon hasznos lehet annak érdekében,
hogy ismerkedjünk a játék menetével és figyeljük, mi lehet a játékosoknál.
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B MELLÉKLET

KEZEK ERŐSORRENDJE
1.
A lehető legerősebb kéz a royal flöss: az ász, király, dáma, bubi és tízes egyazon
színből.
2.
A következő legerősebb kéz a színsor, amit öt egymást követő egyszínű kártya alkot. A
színsor erejét legnagyobb tagjának értéke határozza meg. A lehető legkisebb színsor az
egyszínű 5, 4, 3, 2, ász lapokból épül fel. Ne feledjük, hogy az ász nemcsak a pakli
legmagasabb kártyája, de egyesként is használható egy sor létrahozásakor.
3.
A következő a négy egyforma vagy póker – amit négy azonos értékű lap alkot. A négy
királynál mindig jobb a négy ász, ugyanakkor erősebb a négy dámánál. A kísérőlap értéke
soha nem számít, ha a póker legalább egy lapját a zárt lapjaink valamelyike adja.
4.
Ezt követi a full, mely három egyformából és egy párból épül fel. A lehető legmagasabb
full az AAAKK, a legkisebb pedig a 22233. A fullok erejét mindig a három egyforma értékű lap
határozza meg elsődlegesen, míg a pár értéke csak másodlagos szerepet játszik.
5.
A flöss következik, melyet öt egyszínű kártya alkot. A legerősebb flöss az egyszínű A,
K, Q, J, 9. A leggyengébb pedig az egyszínű 7, 5, 4, 3, 2 kombináció. A konkrét színek nem
számítanak a flöss erejének meghatározásakor. Ha kezünkben van valamelyik ász, és azt
felhasználva flösst hozunk létre, nálunk lesz a lehető legerősebb flöss, amit tuti flössként is
neveznek. Biztosan miénk a legerősebb kéz, hacsak nem lehetséges valakinél egy színsor,
vagy nem tartalmaz párt az asztal.
6.

A sor következik, melyet öt egy más követő kártya alkot, színtől függetlenül.

A fenti kombináció például egy sort alkot, de ne feledjük, hogy az
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szintén sort hoz létre, hisz az ász nemcsak a legmagasabb kártya a pakliban, de egyesként is
használható egy ötös magas sor kialakításához. Amennyiben egyesként használjuk egy
„forgó”, vagyis ötös magas sor létrehozásához, minden más sor erősebb lesz nálunk, még a
hatos magas sor is. Vegyük példaként az alábbi holdem asztalt:

Egy játékos, akinek zárt lapjai:

le fogja győzni ellenfelét, akinél

van, hisz a lehető legjobb ötlapos kombinációt tekintve mindkettejüknél sor van, és az első
játékos sora magasabb.
7.
A következő kombináció a három egyforma, mely még mindig egy igen erős lap. A
legerősebb drill az AAA, a legkisebb értékű pedig a 222. A holdemben háromféle módon is
kialakíthatunk drillt. Az első eset, amikor az asztalra három egyforma értékű kártya kerül. Ez a
leggyengébb drill, amink lehet, hisz minden ellenfelünk használhatja a közös lapokat; ilyen
esetben a kísérőlapok értéke dönt, melyek közül a legerősebb az AK. Amennyiben bárkinek
ennél jobb lapja van (bármilyen pár), akkor neki már fullja van, ami erősebb a drillnél.

Az első kéz veszíteni fog a második kéz alkotta fullal szemben.
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A második mód arra, hogy drillünk legyen, ha két egyforma értékű lap kerül az asztalra, míg a
harmadik a kezünkben van. Az ilyen módon létrehozott drill meglehetősen erős lapnak számít.

Az utolsó módja annak, hogy három egyformánk legyen a „szett”. Ez azt jelenti, hogy kézben
párunk mellé még érkezik egy ugyanolyan értékű kártya az asztalra. Ez már egy nagyon erős
kombináció, amely gyakran sok akciót von magával, hisz ellenfeleink számára rejtett lapjaink
valódi ereje.

8.
A két pár a következő legerősebb kéz. A lehető legmagasabb két pár az AAKK, a
legalacsonyabb pedig a 3322; gyakran hallhatjuk, hogy a két pár erejét a magasabb pár
értékével írják le, azaz „ászos két pár” az első, „hármas két pár” a második példánkban.

A fenti kezet lehet „kilences két pár” néven emlegetni, de sokszor hallható a „két pár” vagy a
„kilences-négyes két pár” elnevezés is.
9.
A legmagasabb egy pár az ász-ász kombináció, míg a legalacsonyabb a 22. Nagyon
sok holdem kezet lehet egy párral megnyerni.
10.
Értékelésünkben a „magas lap” az utolsó állomás. A lehető legerősebb magas lap a
többszínű AKQJ9, ász magas.
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A riveren soha ne feltételezzük, hogy nyerő vagy vesztő lapunk van. A lehető
legbiztonságosabb dolog, ha minden alkalommal felfordítva tesszük lapjainkat az asztalra.
Online játékban, ha még játékban vagyunk, a legerősebb kezet automatikusan kiválasztja
helyettünk a számítógép.

A B melléklet összegzése
1. Növekvő sorrendben, ahol minden soron következő lap jobb az összes
előtte felsoroltnál, a következő kezeket különböztetjük meg: magas lap,
egy pár, két pár, drill, sor, flöss, full, póker, színsor, és royal flöss.
2. Időnként sikerül majd fullt kialakítanunk, azonban az olyan lapok,
melyek erősebbek a fullnál, nagyon ritkák. Ne várjuk el, hogy minden
alkalommal, amikor csak leülünk játszani pókereket és színsorokat
lássunk! Vannak emberek, akik évekig játszanak, mire összejön nekik az
első royal flössük.
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C MELLÉKLET

KEZEK ERŐSORRENDJE FLOP
ELŐTT
Az első táblázat tartalmazza azokat a kezeket, melyekkel emelni érdemes, a második pedig
azokat, melyekkel meg lehet adni egy nyitást vagy emelést.

KEZEK SZÁZALÉKOS ERŐSORRENDJE, HA MI EMELÜNK
Százalék
Kezek

Bármely két lap
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KEZEK SZÁZALÉKOS ERŐSORRENDJE, HA MI VAGYUNK A MEGADÓK
Százalék

Kezek

Top 2%

JJ+, AKs

Top 4%

99+, AKo, AQs+

Top 6%

88+, AQo+, AJs+, KQs

Top 8%

66+, AJo+, A10s+, KQs

Top 10%

55+, A10o+, A9s+, KJs+

Top 15%

33+, A9o+, A4s+, KQo, K10s+, QJs

Top 20%

22+, A7o+, A2s+, K10o+, K9s+, Q10s+, J10s

Top 25%

22+, A4o+, A2s+, K10o+, K7s+, QJo, Q9s+, J10s

Top 30%

22+, A2+, K9o+, K6s+, Q10o+, Q8s+, J9s+, 109s

Top 35%

22+, A2+, K8o+, K3s+, Q9o+, Q6s+, J10o, J8s+, 108s+, 98s, 87s

Top 40%
Top 45%
Top 50%
Top 60%
Top 70%
Top 80%
Top 90%
Top
100%

22+, A2+, K7o+, K2s+, Q9o+, Q5s+, J9o+, J7s+, 109o, 107s+, 97s+, 86s+,
76s
22+, A2+, K5o+, K2s+, Q8o+, Q3s+, J9o+, J6s+, 109o, 106s+, 96s+,
86s+,75s+, 65s
22+, A2+, K4o+, K2s+, Q8o+, Q2s+, J8o+, J5s+, 108o+, 106s+, 98o, 96s+,
85s+,75s+, 64s+, 54s
22+, A2+, K2+, Q5o+, Q2s+, J8o+, J3s+, 107o+, 104s+, 97o+, 95s+, 87o,
85s+, 76o, 74s+, 64s+, 53s+
22+, A2+, K2+, Q3o+, Q2s+, J7o+, J2s+, 106o+, 102s+, 96o+, 93s+, 86o+,
84s+, 75o+, 73s+, 65o, 63s+, 52s+, 43s
22+, A2+, K2+, Q2+, J4o+, J2+, 106o+, 102s+, 95o+,92s+, 85o+, 82s+, 75o+,
72s+, 64o+, 62s+, 54o, 52s+, 42s+, 32s
22+, A2+, K2+, Q2+, J2+, 103o+, 102s+, 94o+, 92s+, 84o+, 82s+, 74o+, 72s+,
63o+, 62s+, 53o+, 52s+, 43o, 42s+, 32s
Bármely két lap
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Kill Phil, by Blair Rodman and Lee Nelson. Huntington Press, 2005.
Kill Everyone, by Lee Nelson,Tysen Streib, and Kim Lee. Huntington Press, 2007.
Harrington on Hold ‘em: Volumes 1, 2, 3, by Dan Harrington and Bill Robertie. Two plus Two
Publishing, 2004, 2005, 2006.
Pot Limit and No Limit Poker, by Stewart Reuben and Bob Ciaffone. 1999.
Tournament Poker for Advanced Players, by David Sklansky. Two Plus Two Publishing, 2003.
The Theory of Poker, by David Sklansky. Two Plus Two Publishing, 1994.
No Limit Hold ‘em [Theory and Practice], by David Sklansky and Ed Miller. Two Plus Two
Publishing, 2006.

SZÓSZEDET
SZÓSZEDET
3-bet: Visszaemelés. A nyitást és az emelést követő harmadik megemelt tét.
Abszolút: Gyakran használják blöff vagy a legjobb lap kapcsán. „Abszolút blöff volt, nem volt
semmije.” „Nála volt az abszolút tuti, az ászos flöss.”
Agresszív: Aki gyakran nyit, emel vagy ráemel a másikra.
Akció: Amikor egy leosztás során rengeteg zseton kerül a kasszába.
Allin: Amikor minden zsetonunkat berakjuk egy leosztás során.
Alulról van a partiban: Az a játékos, akinek a lapja kevesebb mint 50%-os eséllyel nyer.
Ante: Olyan kötelező tét, amit minden játékosnak be kell raknia a kasszába a lapok kiosztása
előtt.
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Asztal: Az arccal felfelé lévő közös lapok, amelyek a leosztásban még érdekelt játékosok
mindannyian használhatnak.
Asztali tét: Csak akkora összeget tehetünk fel tétnek, amennyi a parti kezdetén előttünk van
az asztalon.
Azonnali megadás: Általában nagyon erős kezet jelent, más néven instacall.
Becsapdázni: Rávenni az ellenfelet arra, hogy berakja a zsetonját, amikor nekünk nagyon jó
lapunk van.
Behúzni: Amikor leosztják a nyerő kombinációhoz szükséges lapot.
Besült flösshúzó: Olyan flöss lehetőségével kecsegtető kéz, amely végül nem egészül ki.
Bika lap: Nagyon erős lap vagy húzólap.
Blokkoló nyitás: Kisebb méretű nyitás általában riveren, melynek célja, hogy eltántorítsa
ellenfelünket egy nagyobb nyitástól.
Blöff: Annak reményében licitálni egy gyenge lapra, hogy megnyerhetjük vele a kasszát oly
módon, hogy ellenfelünk bedobja a lapját.
Broadway sor: Az a sor, amelynek tagjai AKQJT – a lehető legmagasabb sor.
Buborék: Az a helyezett, aki eggyel maradt le a fizetős helyekről.
C-bet: folytatólagos nyitás.
Célkeresztben (UTG): Az a játékos, akinek a lapok leosztását követően először kell
cselekednie.
CPR: Körönkénti ár.
Cutoff (CO): Az osztó mellett közvetlenül jobbra lévő pozíció.
Cselekvés: Dobás, megadás vagy emelés, amikor a leosztás során ránk kerül a sor.
CSI: Zsetonkupac index.
Dobás: Amikor úgy döntünk, hogy nem fizetjük ki a szükséges árat a lapunk megjátszásáért.
Dobatási tényező: Azt a hajlandóságot váltja plusz értékre, amit az ellenfél dobása jelent
nyitásunk vagy emelésünk után.
Dobott lapok: Az az arccal lefelé lévő kupac, ahová a játékban már nem levő lapok kerülnek.
Dominálás: Amikor két kézben egy ugyanolyan értékű lap van, de egyiküknek magasabb a
kísérője. Pl. az AK dominálja az AQ-t.
Drill: Három egyforma értékű kártya. Lásd a B függeléket!
Duplázás; Felduplázás: Megnyerni egy leosztást allinben, így legalább megduplázni a
zsetonjaink számát.
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Égetés: A legfölső lap félrerakása arccal lefelé a közös lap/lapok leosztásakor.
Egy hézagos lap: Olyan lap, miben egy szám hiányzik, pl. 97.
Egyszínű ász: Amikor van egy ászunk, és a másik lapunk is ugyanolyan színű.
Egyszínű kéz: Amikor a zárt lapunk két egyszínű kártyából áll.
Egyszínű: Két azonos színű lap.
Elemelés: Az osztást megelőzően szokás szerint végrehajtott cselekedet, ami során a pakli
felső részét a pakli alsó része alá helyezik.
Elenged: Eldobni egy – általában közepes vagy jobb – lapot.
Elmenni a végsőkig: Amikor ráemelünk ellenfelünkre, vagy visszaemelünk egy ráemelésre.
Élő lap: Olyan kéz, amely még játékban van (nem dobták el).
Előre mutató mozdulat: Zsetonokkal a kézben a pot felé nyúlni.
Emelés nagysága: A pot limit és no limit pókerben lehetőséged van a nagyvak összegével
vagy annál nagyobb összeggel emelni valahányszor csak rád kerül a cselekvés sora.
Emelés: Legalább a nyitás, az utosó emelés vagy a nagyvak összegével emelt tét megtétele.
Értékelés: Az információmorzsák összeillesztésével kitalálni az ellenfél legvalószínűbb lapját,
hogy annak megfelelően cselekedjünk.
Értékért licitálni: Amikor egy játékos annak tudatában nyit, hogy nála van a legjobb lap.
EV: Várható érték.
Extra gondolkodási idő: Az átlagosnál hosszabb gondolkodási idő, gyakran akár több
perces is lehet.
Félblöff: Olyan lappal nyitni vagy emelni, ami jelenleg valószínűleg a legrosszabb lap, de
megvan a lehetőség benne arra, hogy nyerő lappá fejlődjön.
Felfordult lap: Az a kártya, ami véletlenül felfordult, és így mindenki által látható.
Fix limit: Olyan pókerváltozat, amelyben minden licitkörben meg van határozva az emelés
mértéke.
Flop előtt: Az első három közös lap asztalra érkezését megelőző események.
Flop után: Az első három közös lap asztalra érkezését követően.
Flop: Az első licitkör után arccal felfelé leosztott három közös lap.
Flöss: Öt azonos színű kártya. Ld. a B függeléket!
Folytatólagos (nyitás): Kezünk értékétől függetlenül a flop előtti emelésünket követően flop
után végrehajtott nyitás.
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Forgó: Ötös magas sor.
Fölélap: Amikor az asztalon levő lapoknál van magasabb lapunk.
Fölépár: Amikor zárt lapunk egy olyan párt alkot, amely magasabb az asztalon levő
legmagasabb lapnál.
Full; Full house: Olyan pókerkéz, amely egy drillből és egy párból áll.
Gomb vagy osztógomb: Egy műanyag korong, ami az osztót szimbolizálja (a kaszinóban
vagy online játszott játékokban mindig profi osztók működnek közre). A gomb az óramutató
járásával egyező irányban halad körbe az asztalnál minden leosztás végén, így jelezve, hogy
az adott leosztásban hova kell először osztani, valamint hogy kinek kell vaktétet rakni.
Gyenge-feszes: Passzív játékos.
Gyengén hívni: A flop vagy a turn után végrehajtott kis méretű nyitás.
Hal: Lúzer, olyan játékos, aki rendszeresen veszít.
Halott pénz (fn. 1): Egy versenyre benevező olyan játékos, akinek vajmi kevés esélye van a
győzelemre. (fn. 2): A partiban már nem érdekelt játékosok által a kasszába tett zsetonok.
Halottra húzni: Amikor nincs olyan lap, amivel a vesztes lapot nyerővé alakíthatnánk, azaz
halott kézre húzunk.
Hátsó pozíció: Azok a játékosok, akik az utolsók között cselekednek a flop előtt.
Hátul ül: Hátsó pozícióban levő játékos.
Headsup: Amikor a játékban csak ketten vesznek részt.
Hézagos lapok: Olyan kéz, amelyben hiányoznak számok. Például a 97 esetén egy hézag
van, a J8-nál pedig kettő, a 73 lap pedig három hézagot tartalmaz.
Hibás osztás: Egy hiba folytán semmissé nyilvánított osztás.
Hideg megadás: Úgy megadni egy vagy több emelést, hogy mikor ránk került a sor, még
nem tettünk be semmit a kasszába.
Hijack: Az osztótól kettővel jobbra levő pozíció.
Húzólap: Olyan kéz, amelynek a kiegészüléséhez egy adott (fajta) lapra van szükség, és úgy
nyerővé válhat.
Idegtépés: Amikor úgy fordítja fel valaki a nyerő lapot mutatásnál, hogy szándékosan
hatásszünetet tart, ami nagy modortalanságra vall.
Igazi kaszinó/kártyaterem: Olyan valódi helyszín, ahol pókerezni lehet.
Ingyen kártya: Amikor licitálás nélkül kerül sor a következő kártya leosztására.
Izgága játékos: Olyan játékos, aki nagyon sok lapot játszik meg.
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Kaszinó; kártyaterem; klub; házigazda lakása; otthon: A pókerjáték lehetséges helyszínei.
Kassza; Pot: A zsetonok vagy pénz összege, amelyet a játékosok megtettek tétként.
Készpénzes játék: Általában 8 vagy több játékossal működő játék, amely nem verseny.
Két pár: Kétszer kettő azonos értékű lap, mint pl. a 9944. Lásd a B függeléket!
Kétszínű: Amikor a két zárt lapunk különböző színű.
Keverés: A kártyalapok véletlenszerű sorrendbe való összerakása, online ez a véletlenszámgenerátor segítségével történik.
Kéz: 1. Az indulólapok, amelyekkel kezdjük a partit. 2. A kész kombináció, amelyet
mutatásnál állítunk össze.
Kézben pár: Két azonos értékű zárt lap.
Kiesett: Az a játékos, aki már nincs tovább versenyben.
Kis létszámú asztal: Olyan játék, amelyben 6 vagy kevesebb játékos vesz részt.
Kis vak: Olyan kötelező tét, amit minden körben az osztótól közvetlenül balra ülő játékosnak
kell betennie, a nagy vak fele.
Kísérő: Bizonyos kombinációk mellett levő lap.
Kiskapus flöss: Úgy hozni létre színt, hogy a turnre és a riverre is megfelelő színű lap
érkezik hozzá.
Korai pozíció: Tele asztalnál a vakok utáni első három hely, azok a játékosok, akiknek az
elsők között kell cselekedniük.
Körönkénti ár (CPR): Megmutatja, mennyit kell befizetnünk egy kör alatt (vakok és anték
összesen).
Kötődik a pothoz: Olyan jelentős méretű nyitás vagy emelés, amelyet követően már nem
helyes dobni. Ebben a könyvben: a zsetonjaink legalább egyharmadának a berakásával
annyira kötődünk a pothoz, hogy a dobás már nem reális lehetőség.
Középső pozíció: Általában a vakok után következő 4. és 5. széken ülő játékosok pozíciója.
Közös lapok: Az asztalon képpel felfelé elhelyezett kártyák, amelyeket bármelyik, még
partiban levő játékos felhasználhat keze kialakításához.
Lap eljátszása: Úgy licitálni és viselkedni, hogy az ellenfelek más lapot gondoljanak nálunk,
mint ami valójában a kezünkben van.
Lapüldözés: Annak reményében megadogatni, hogy lejön a lapunk, és a hátrányban levő
kézzel mégis nyerni tudunk.
Laza Jani: Olyan játékos, aki túlságosan is sok lapot játszik meg.
Ledarálás: Amikor sok kis kasszát nyerünk az ellenfelünk ellen.
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Lejtőn: Az előzőleg általában peches vereség során elvesztett leosztás vagy leosztások miatt
rosszul játszani.
Lépés, cselekvéssorozat: A kassza megnyerésére irányuló játék, általában a nyerő lap
nélkül.
Lesztekkel: Modern szleng kifejezés arra, ha valaki elnyeri a másik játékos összes zsetonját.
Licitvonal: Az a vonal, ami mögött elrendezheted a zsetonjaidat licitálás előtt. Azok a
zsetonok, amelyek átlépik a vonalat, általában megtett tétnek számítanak, és nem lehet őket
visszavenni.
Limpelni: A minimum összeget megadni a flop előtt.
Lopás: Megpróbálni megnyerni a kasszát anélkül, hogy nálunk lenne a legjobb lap.
Lopó pozíció: A hátsó pozíciók, általában az osztó, a hijack és a cutoff.
Lyuksor: Olyan sorhúzó, amelynek kiegészüléséhez egy bizonyos értékű lapra van szükség.
Például: 3567. Ezeket a lapokat csak a négyes egészíti ki sorra.
Mániákus: Olyan játékos, aki rengeteg lapot játszik meg vakmerő nemtörődömséggel.
Megadás: Betenni az előttünk történt nyitás összegét.
Megfélemlítési tényező: Plusz érték, amit azáltal szerzünk meg, hogy agresszív és
kiszámíthatatlan játékkal félelmet ültetünk el a játékostársakban.
Megnézni egy lapot: Egy tét megadásával játékban maradni a további utcákban.
Megnézni vele: Megadni egy játékos emelését.
Megnyitni a kasszát: Elsőként licitálni egy potban.
Mellékpot: Egy másodlagos kassza, ami úgy alakul ki, hogy egy játékos allin kerül, miközben
még két vagy több játékos játékban van.
Mikrotét: Online játszott nagyon alacsony alap. Az igazi kaszinókban alacsony téttől
kezdődnek a játékok.
Minimum emelés: A legkisebb lehetséges emelés.
Mintázat: A kéz, az asztal vagy a játék összetétele.
Mutatás: Amikor az összes licitkör lezajlott, és felfordítják a zárt lapokat annak érdekében,
hogy kiderüljön, ki nyert.
Nagyvak: A legnagyobb kötelező tét, amit a lapok leosztása előtt be kell tenni a kasszába
annak érdekében, hogy több akció legyen a partiban. Rendszerint az osztótól balra a második
hely.
No limit: Olyan játékfajta, amelyben bármikor betolhatjuk akár az összes zsetonunkat is.
Nyílt lapok: Stud típusú játékokban egy játékos látható lapjai.
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Nyitás: Elsőként tenni tétet egy adott licitkörben.
Nyitott sorhúzó: Olyan sorhúzó, amely mindkét végére érkező kártyával ki tud egészülni.
Például: 6789.
Nyomulás: Azok a nyitások, emelések és félblöffök, amelyeket csekély értékű, de nagy
lehetőségekkel kecsegtető lapokkal hajtanak végre.
Osztás : 1) A lapok odaadása, illetve kirakása. 2) Megállapodás a játékosok között, melynek
értelmében készpénzes játékban szétosztják a kasszát, versenyen pedig a nyereményalapot.
Osztó: Az a személy, aki leosztja a kártyákat a játékosoknak.
Osztott lapok: Azok a kártyák, amiket csak egy játékos láthat és használhat, más néven „zárt
lapok”.
Osztozás: Osztoznak a poton azok a játékosok, akik azonos erejű lapkombinációt mutatnak,
miután már minden lapot leosztottak, minden licitet megtettek.
Összekészítés: Elrendezni az emeléshez szükséges zsetonokat, mielőtt betennénk őket a
kasszába.
Pár: Két azonos értékű kártya.
Passz-emelés: Amikor először passzolunk, majd a másik játékos nyitására ráemelünk.
Peches vereség: Amikor úgy veszítünk el egy leosztást, hogy a vereség igen valószínűtlen
volt.
Póker: 1. Bizonyos, általában 52 lapos francia kártyával játszott kártyajátékok gyűjtőneve. 2.
Négy azonos értékű lap. Lásd a B függeléket!
Pot limit: Olyan játékfajta, amelyben a nyitás és emelés maximális mérete a kasszában levő
összeg.
Pozíció: Helyzetünk a vakokhoz vagy a többi, még játékban levő játékoshoz képest.
Rárabolni: Visszaemelni egy gyaníthatóan elsőrangú lap nélkül emelő játékosra, mint amikor
egy hátsó pozícióban levő emelő játékosról azt gyanítjuk, hogy csak el szeretné lopni a
vakokat egy gyenge lappal.
Rendes emelés: Amikor no limit holdemben egy játékos három nagyvaknak megfelelő
összeggel emel.
River: A holdem játékokban utolsónak érkező közös lap neve.
RNG: Véletlenszám-generátor.
ROI: A befektetésre kapott haszon.
Royal flöss: A lehető legjobb holdem kombináció, ász magas színsor. Lásd a B függeléket!
Semleges lap: Olyan lap, ami nem segít egyik kialakított kéznek sem.

144

Semmi: Olyan lap, ami semmit nem ér, arra vonatkozik, amikor valaki rossz lappal kezd
akcióba.
Sima ügy: Olyan lap, aminek a megjátszása adja magát.
Sit&go (SNG): Olyan verseny, ahol az indulók száma előre meghatározott, és akkor
kezdődik, amikor elég nevező összegyűlt.
Skatulyázás: Egy módszer az ellenfelek játékstílusának kategorizálására.
SNG: Sit&go.
Sor: Öt egymást követő lap, akármilyen színben. Lásd a B függeléket!
Struktúra: Előre meghatározott rendszer, ami szerint emelkednek a vakok és az ante a
pókerversenyeken.
Stud: Olyan pókerfajta, amelyben nincsenek közös lapok és a játékosok egyes lapjai
látszanak, mások nem.
Szamár: Az a fajta konok játékos, aki az emelések nagy részét megadja.
Száraz pot: Olyan kassza, amiben három vagy még több játékos vesz részt, egyikük allin
van, a többiek pedig üres mellékpot mellett küzdenek.
Szatellit: Olyan verseny, amelyen a győztes vagy győztesek továbbjutnak egy drágább
versenyre.
Szék: A játékos pozíciója az asztalnál.
Szellem: Olyan személy, aki láthatóan rossz játéka ellenére folyamatosan nyer.
Széria: 1. Szériája van valakinek, ha egymás után sorozatosan nyeri a leosztásokat vagy
több nagy partit rövid idő alatt. 2. Nyerő- vagy vesztőszéria az, amikor huzamosabb ideig
nyereséget vagy veszteséget könyvel el egy játékos gyakorlatilag a mutatott játékától
függetlenül.
Szett: Olyan drill, aminek két lapja a kezünkben levő pár, a harmadik pedig a közös lapok
közül kerül ki.
Színészkedés: Valamilyen lap illetve szituáció előadása, eljátszása.
Színsor: Öt egymást követő lap, azonos színben. Lásd a B függeléket!
Szivárvány (flop): Olyan flop, amelyben mind a három közös lap más színű.
Tönkremenni: Elveszíteni minden zsetonunkat.
Trükközés: Amikor minden szabályos eszközzel azon vagyunk, hogy szándékosan
megtévesszük a többieket a lapunk erejét tekintve.
Túlemelés: A vártnál nagyobb emelés, akár a pot méreténél is jóval nagyobb.
Turbó: Felpörgetett tempójú verseny, amelyen a szokásosnál gyorsabban emelkednek a
vakok és az anték.
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Turn: Más néven a negyedik utca. A flopot követő licitkör után az asztalra kerülő, negyedik
közös lap.
Tuti flöss: A lehető legjobb flöss.
Tuti: A lehető legjobb kombináció.
Utca: A kirakott közös lapot vagy lapokat követő licitkör.
UTG: Célkeresztben.
Vak: Kötelező tét, amit akció generálása céljából a lapok leosztása előtt kell betenni a
kasszába. A no limit holdemben a kisvak összege fele a nagyvaknak.
Végsőkig menni: Emelni, visszaemelni vagy allin menni, miután egy másik játékos nyitott
vagy emelt.
Véletlen beeső (kombináció): Amikor úgy változik a vesztes lap nyerővé, hogy turnre és
riverre is egy-egy ehhez szükséges konkrét lap jön le.
Verseny: Olyan esemény, amelyen folyamatosan esnek ki a játékosok, míg végül
egyvalakinél lesz az összes zseton.
Veséző nézés: Bámulni az ellenfelünket egy hosszabb ideig, hátha felfedezünk valami segítő
jelet a döntésünk meghozatalához.
Visszaemelés: Ráemelni az előttünk emelő játékosra, legalább akkora összeggel növelve a
tétet, mint az ő emelése.
Visszajátszani rá: Visszaemelni az emelőre, általában olyan esetre használják, amikor az
eredeti emelő hátsó pozícióban van.
WCOOP: World Championship of Online Poker.
WPT: World Poker Tour.
WSOP: World Series of Poker.
X magas: A legalacsonyabb kombináció a kezek erősorrendjében. Lásd a B függeléket!
Zárt lapok: A játékosok saját lefordított lapjai.
Zseton: Különféle névértékben létező, pénzt megtestesítő agyagkorongok.
Zsetonarányos osztás: Olyan osztozás a döntő asztalnál, amelynek alapja a zsetonállás.
Zsetonkupac index (CSI): Egy játékos zsetonkupacának értéke osztva az egy körre
szükséges kötelező tétek (vakok és anték) összegével.
Zsetonkupac: 1. 20 darab azonos értékű zseton. 2. Egy játékos összes zsetonja.
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Most, hogy elolvastad az Aussie Millions győztes, Team PokerStars tag Lee „Final Table”
Nelson tollából származó Pókerezzünk! című könyvet, bizonyára szívesen elolvasnád a
trilógia másik két részét is, amelyek címe Kill Phil és Kill Everyone.

Kill Phil – The Fast Track to Success in No-Limit Hold ’Em Poker Tournaments
(Gyors út a sikerhez a no limit holdem versenyeken)
írta Blair Rodman és Lee Nelson.
A Kill Phil stratégiák úgy lettek összeállítva, hogy még egy
teljesen kezdő játékos is megküzdhessen segítségükkel a világ
legjobbjaival.
* Végezd el a „Kill Phil gyorstalpalót” egy óra alatt, és
alkalmazd a tanultakat az első versenyeden!
* Építsd be játékodba a Kill Phil-ben ismertetett haladó
stratégiákat!
* Igazítsd hozzá játékstílusodat az online versenyekhez,
sit&gókhoz és az egyasztalos szatellitekhez!

Kill Everyone—Advanced Strategies for No-limit Hold ’em Poker Tournaments and Sitn-Go’s
(Haladó stratégiák no limit holdem versenyekhez és sit&gókhoz)
írta Lee Nelson, Tysen Streib és Kim Lee
A Kill Everyone ott folytatódik, ahol a Kill Phil befejeződött.
Tökéletes kombinációja a valós idejű tapasztalatnak, a
pókermatematikának és a számítógépes modellezésnek, ami
olyan új koncepciók és haladó stratégiák alapjául szolgál, ami
még sosem jelent meg nyomtatásban a többasztalos
versenyekre, a sit&gókra és a szatellitekre alkalmazva.
A Kill Everyone bemutatja, hogyan válasszuk ki a megfelelő
stratégiát a megfelelő versenyre, ismerteti a megfelelő taktikákat
és olyan új fegyverekkel gazdagítja a versenypókeresek
arzenálját, mint:
• a félelem és a dobatási tényező
• az egyensúlyi játék
• a buborékhatások
• a végjáték stratégiái
• az optimális headsup játék
• és még sok-sok egyéb!
A készpénzes játékosoknak egy ajándék fejezettel kedveskedünk, amelyben az online
készpénzes játékok sztárja, a 2007-ben WSOP karkötőt nyert Mark Vos segít fejleszteni a kis
létszámú asztalokon játszott no limit holdem készpénzes játékunkat.
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