
Să jucăm 

P  KER 
 
 

Jucător profesionist de poker şi autor al mai multor cărţi în domeniu, 
Lee Nelson te învaţă cum să joci şi să cîştigi în turneele de poker.  
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SĂ JUCĂM POKER 
 
 
DESPRE ACEASTĂ CARTE 
 

No Limit Texas Hold’em este un joc deosebit şi se pare că toate lumea vrea să-l joace în ziua 
de azi. Dar dacă nu ştii despre ce este vorba, experienţa jocului va fi de fapt foarte frustrantă. 
Există multe cărţi bune de poker, dar cele mai multe se adresează celor care ştiu deja câte 
ceva despre poker sau sunt scrise la un nivel atât de scăzut, încât aproape este mai bine să 
nu le citeşti deloc. 

Dacă vrei să devii un jucător de poker bun, trebuie să faci două lucruri. În primul rând, trebuie 
să studiezi continuu şi să-ţi analizezi jocul. Citeşte cât de mult poţi şi discută mâini cu jucători 
mai buni. Cu cât vei învăţa mai mult, cu atât vei realiza că mai încă multe de învăţat. Al doilea 
lucru este să-ţi analizezi mâinile cheie după ce ai terminat o sesiune de joc, gândindu-te la 
deciziile pe care le vei lua data viitoare, învăţând astfel din greşeli pentru a putea juca mai 
bine pe viitor. Eu unul fac greşeli în fiecare turneu la care particip, chiar şi în cele pe care le 
câştig. Dar analizând şi învăţând din aceste greşeli, foarte rar fac aceeaşi greşeală de două 
ori. Cel mai important este să te simţi bine jucând.  

Şi acum să jucăm nişte poker! 

 

 
 
Lee 'Final Table' Nelson 
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Despre autor 

Ca mulţi jucători profesionişti de poker, Lee “Final Table” Nelson are o poreclă care impune 
respect. Şi, spre deosebire de alţi jucători, porecla sa este binemeritată. Lee are peste 50 de 
apariţii la mese finale de la turnee majore de poker, inclusiv victoria din 2006 la turneul Aussie 
Millions pentru un premiu de $1,43  milioane. Cărţile sale despre turnee No Limit Hold’em - 
Kill Phil şi Kill Everyone - a crescut nivelul jocului în mod dramatic prin faptul că a pus la 
dispoziţia jucătorilor obişnuiţi strategii folosite de jucători profesionişti. 

MULŢUMIRI 

Sunt recunoscător PokerStars.com pentru oportunitatea de a scrie această carte.  

Multe mulţumiri lui Sarne Lightman pentru pregătirea acestui proiect şi pentru ajutorul dat. 

Ca în cazul fiecărei cărţi pe care am scris-o, vreau să mulţumesc soţiei mele, Pen, nu doar 
pentru tehnoredactarea cărţii, ci şi pentru că a avut răbdare cu mine de-a lungul acestui 
proces. 

Multe mulţumiri lui Tysen Streib, unul dintre co-autorii cărţii Kill Everyone, pentru marele său 

ajutor oferit la crearea graficelor şi la modelele matematice folosite în această carte. 

Mulţumesc şi lui Dennis Waterman pentru cercetarea sa în privinţa istoriei holdem-ului şi 
pentru sugestiile sale ulterioare. 

Mulţumiri şi pentru cititorii mei care m-au ajutat întotdeauna, Matt Davidow şi Peter Wong. 

Şi un mulţumesc special către toţi cititorii avizi de poker din întreaga lume care continuă să 
facă acest joc atât de deosebit şi distractiv de jucat. 

Către voi toţi, cele mai sincere respecte. 
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CAPITOLUL 1 

Istoria Pokerului 

Este evident că jocul de poker nu poate fi mai vechi decât cărţile care se folosesc în joc, iar 
acestea se foloseau în China secolului al XIII-lea, ajungând în Europa ca pachet de 52 de 
cărţi, mai exact în Veneţia, Italia, acum mai bine de 700 de ani. La acea vreme, trei alte 
imperii - Indian, Persan şi Egiptean – influenţaseră deja pachetul de cărţi. Încă de la început, 
ierarhia cărţilor a fost aceeaşi ca şi cea de acum. 
 
Existau 13 cărţi de fiecare culoare, acestea fiind la început săbii, beţe, cupe şi monezi, iar cele 
mai mari ranguri erau vicerege junior, vicerege senior şi rege. Cum a devenit asul mai mare 
decât regele, din moment ce nimeni în afara lui Dumnezeu nu era mai mare decât regele, este 
un mister. Este clar doar că la un moment dat asul a devenit cartea de rang maxim, putând fi 
folosit în continuare şi pentru a face chinta mică, devenind astfel cartea cea mai puternică în 
cele mai multe jocuri. Jocul modern de poker şi-a tras numele, cel mai probabil, în una dintre 
următoarele trei surse: jocul nemţesc Pochen sau Pochspiel, care era foarte popular în 
secolul al XV-lea; jocul franţuzesc Poque, care-şi trage numele probabil de la vechiul verb 
poquer, care înseamnă a paria, joc unde bluff-urile şi bet-urile erau o parte esenţială a jocului. 
Se poate ca acest joc franţuzesc să fi avut originile în jocurile nemţeşti menţionate anterior. 
Sau, în cele din urmă, cuvântul poke, care era folosit în anii de început ai Statelor Unite pentru 
a semnifica o sumă mare de bani. Indiferent de modul în care a fost stabilit numele jocului, 
este un nume foarte bun şi perfect pentru joc. 
 
De unde a început pasiunea pentru 'No-limit Texas Hold’em'? Există unele indicii, dar dar nu 
foarte clare. Într-un articol din revista LIFE din data de 16 august 1968, A.D. Livingston (un 
cunoscut jucător profesionist de poker şi autor de articole pe această temă) vorbeşte despre 
joc, despre cum se joacă, despre cât este de popular şi despre cât de repede a devenit jocul 
preferat al multora. Acest articol a crescut şi mai mult interesul faţă de joc, astfel că mulţi 
dintre cei 40 de milioane de jucători de poker de la acea vreme au început să-l joace. După 
Livingston, la început jocul era denumit “Hold Me Darling,” “Tennessee Hold Me,” sau “Texas 
Hold ’em.” Acum ştim care nume a rămas. 
 
După unele menţiuni, Holdem s-a jucat prima dată în Robston, Texas, în 1905, dar nu vom şti 
niciodată cu siguranţă acest lucru. Iată una dintre povestirile mele favorite despre modul în 
care Holdemul a devenit ce este astăzi: 
 
Într-o lungă şi fierbinte noapte de joc, la masă se juca o variantă de stud, mai exact una în 
care se foloseau şapte cărţi. Sume mari de bani fuseseră pariate în timpul acelei sesiuni 
maraton şi, pe măsură ce orele treceau, unul dintre jucători, cunoscut fiind drept un jucător 
slab, reuşea să fie ajutat continuu de ultima carte pe care o primea, cu faţa în jos. Mână după 
mână, ultima carte îl făcea câştigător. Oponenţii săi primeau doar cărţi nefolositoare, în timp 
ce Dl. Norocos primea numai cărţi perfecte. Ceilalţi jucători ştiau că în cele din urmă Dl. 
Norocos va pierde, dar când? Într-un final, unul dintre oponenţii săi nu a mai suportat. E 
izbucnit nervos, spunând: 'Dacă ar trebui să joci cu cărţile pe care le primesc eu, n-ai avea 
nicio şansă! N-ai putea să mă baţi niciodată! Nu ai putea câştiga niciodată! Niciodată!' Dl. 
Norocos a râs, spunând: 'Cred că glumeşti. Chiar crezi asta? Hai să jucăm aşa şi să vedem! 
Jucăm heads-up cu o singură carte pe spate şi apoi vom folosi exact aceleaşi cărţi. Am 
nevoie de o singură carte pentru a te învinge. Una singură!’ 
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Oponentul său şi-a dat seama ca putea fi luat la rost de ceilalţi jucători dacă l-ar fi făcut pe Dl. 
Norocos să părăsească jocul, astfel că după câteva momente de gândire a spus: 'O singură 
carte pe spate nu pare să creeze un joc adevărat, doar un fel de showdown. Ce-ai spune însă 
dacă am folosi două cărţi pe spate şi nu trebuie să jucăm doar noi doi. Cu cât mai mulţi, cu 
atât mai bine!' 'Hmmm, am putea juca, dacă nimeni nu are nimic împotrivă să schimbăm 
jocul', a spus Dl. Norocos. 'Să începem cu două cărţi pe spate, ca în Seven Card Stud, şi apoi 
să folosim următoarele cinci cărţi drept cărţi comune - câte o carte nouă pe rundă pe pariere, 
aşezată în mijlocul mesei, carte care poate fi folosită de oricine mai este încă în joc', a sugerat 
oponentul. 'OK', a spus Dl. Norocos. 'Două cărţi proprii şi cinci cărţi comune care pot fi folosite 
de fiecare, plus o rundă de pariere înainte de fiecare carte comună.Crezi că asta te va opri să 
te mai plângi de ghinion?' 'Da', a răspuns acesta, care ştia că nu este bine să te plângi de 
ghinion când un jucător slab are noroc. 
 
Şi astfel s-a născut jocul 'Holdem'. Şi pentru că era jucat cel mai mult în Texas, a devenit 
cunoscut sub numele de Texas hold’em. Pariorii din Texas, printre care şi Doyle Brunson, 
jucau în format no-limit, cu toţi banii pe masă, şi cu ajutorul lui Benny Binion de la Horseshoe 
Casino din Las Vegas, NLHE a devenit jocul ales pentru a decide câştigătorul campionatului 
mondial de poker. De fapt, de multe ori jocul este 'alintat' cu titlul de 'Cadillac-ul jocurilor de 
poker', ceea ce înseamnă că este considerat de mulţi drept cel mai complex joc de poker.  
 
Multă lume era de părere că jocul va fi mai bun şi mai rapid dacă primele trei cărţi comune vor 
fi întoarse în acelaşi timp, fără nicio rundă de pariere între ele, şi astfel s-a născut flopul. 
Evident, această schimbare i-a avantajat pe jucătorii buni, pentru că acum puteau vedea 5 
cărţi din 7 înainte de a pune prea mulţi bani în pot. Odată ce valoarea poziţiei a fost înţeleasă, 
a fost introdus un buton care circula la masă de la un loc la altul, reprezentând dealerul, astfel 
că fiecare jucător avea posibilitatea de a fi ultimul jucător care să acţioneze. Pe parcurs, unii 
termeni au fost schimbaţi. De exemplu, la început flopul se numea turn, iar acum batem în 
masă pentru a indica faptul că am făcut check şi nu că suntem all-in. Dar regulile de bază au 
rămas aceleaşi. O parte din fascinaţia pe care jocul a generat-o iniţial a ţinut de faptul că 
puteau juca până la 22 de jucători simultan. Astfel, în multe jocuri între prieteni, numărul 
maxim de jucători nu mai era de opt, ca în 7-card stud. Întotdeauna exista un loc în plus 
pentru jucători precum Dl. Norocos, care vin la masa de joc cu buzunarele pline. Acum nu mai 
era nevoie ca un anumit tip de jucător, denumit în prezent fish (peşte), să aştepte ca un loc să 
se elibereze. Din considerente practice privind jocul în sine şi aranjarea jucătorilor la masa de 
joc, puţine jocuri se desfăşurau cu mai mult de 12 jucători, în general la masa fiind între 8 şi 
12 jucători.  
 
Jocul de Holdem a fost adus în Las Vegas, Nevada, în anii '60 şi iniţial se juca folosind doar 
ante-uri. La Golden Nugget, în zona centrală, cel mai mare joc era 10-20 limit holdem cu ante 
de 50 de cenţi. Curând un blind de $5 a fost adăugat, fiind plătit de jucătorul aflat imediat în 
stânga butonului. Pentru ca jocul să fie mai rapid şi pentru ca frecventele dispute dintre 
jucători referitor la cine plătise ante-ul şi cine nu să nu mai pară, ante-urile au fost înlocuite cu 
un al doilea blind de $5. Apoi jocul a devenit 15-30 (blind-uri de $5 şi $10 în faţa butonului), 
primul raise fiind de 25. Curând big blindul a fost mărit la 15, primul raise ducând bet-ul total la 
30. Iar în cele din urmă, small blind-ul a fost mărit la $10, lucru standard acum pentru un joc 
15-30 limit holdem. 
 
Limit holdem, cu structura fixă de pariere, a fost tipul de holdem preferat până când pokerul a 
devenit popular la TV, în jurul anului 2002. Apoi jocul no limit holdem, cu poturile sale mari şi 
cu răsturnări dramatice de situaţie, a devenit favoritul publicului. Jucătorii noi au văzut jocul la 
TV şi apoi au dorit să joace în cazinouri. În mod evident, jucătorii buni au venit după jucătorii 
slabi de NLHE şi acum no limit holdem este de departe cea mai populară formă de poker. 
NLHE se juca doar cu banii de pe masă, asta însemnând că un jucător putea paria tot ce 
avea pe masă, dar nu putea adăuga mai mulţi bani pe parcursul unei mâini. Fiecare jucător 
putea juca doar într-un pot care era proporţional cu suma pariată de acesta. Dacă pariase tot 
ce avea în faţă, era considerat all-in.  
 
 
 
 
 

„No limit Jocul de 
Holdem este 
supranumit 
Cadillac-ul 

jocurilor de poker 
pentru că  

este considerat 
cel mai complex 
şi care necesită 

cea mai multă 
îndemânare 

pokeristică”. 
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Dacă ceilalţi jucători mai aveau bani de pariat, se crea un pot secundar în care erau implicaţi 
doar jucătorii care mai aveau bani de pariat.  
 
Subiectul acestei cărţi este NLHE, deci celelalte tipuri de poker, cum ar fi limit sau pot limit 
holdem, sunt tratate foarte puţin.  
 
Structura de pariere este cea care dictează acţiunea în toate jocurile de poker. În turneele 
NLHE, bilndurile, sau pariurile forţate, cresc continuu pe măsură ce turneul avansează. 
Raportul dintre mărimea blind-urilor şi mărimea stack-ului tău şi cea a stack-urilor oponenţilor 
tăi îţi va influenţa foarte mult opţiunile pe care le ai la dispoziţie. Printre cei mai importanţi 
factori se află: Cât de mari sunt blind-urile? Cât de mari sunt ante-urile (dacă există)? Ce efect 
au aceste bet-uri forţate asupra acţiunii care urmează? Astfel de factori, precum şi mulţi alţii, 
vor trebui consideraţi în mod automat pe măsură ce te obişnuieşti cu jocul de turnee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rezumat Capitolul 1 
 
 
 

1.    Pokerul datează din secolul al XIII-lea. 

2.   Jocul No Limit Holdem (NLHE) s-a născut la începutul secolului XX şi  
a  evoluat de-a lungul anilor. 

3.   Structura oricărui joc de poker (mărimea blind-urilor şi a ante-urilor) 

dictează acţiunea. 
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CAPITOLUL 2 

Internetul 

Este peste tot! Cu doar câteva clickuri şi un download gratuit poţi juca poker la ce limite vrei. 
Poţi juca gratis, pe bani virtuali, sau poţi juca pe bani adevăraţi, pe sume de mii de dolari. Poţi 
întâlni la mese jucători din toată lumea, poţi juca primul tău joc de poker fără a te simţi 
intimidat şi te poţi comporta cum doreşti. Nu găseşti butonul potrivit? Nu ştii ce să faci? Nu ştii 
dacă ar trebui să faci call sau fold? Nicio problemă. Nimeni nu te va vedea. Nimeni nu va şti 
cine eşti. Pentru oponenţii tăi, nu eşti decât un nume pe ecran, jucând de acasă, de la birou, 
dintr-o cafenea sau dintr-un aeroport. Ceilalţi îţi văd doar numele ales de tine, cu sau fără o 
poză ataşată.  
 
Poţi juca la orice oră din zi sau din noapte, îmbrăcat cum doreşti, vărsând mâncare sau 
băutură pe tastatură şi nimeni nu se va plânge de acest lucru. 
 
Pentru un jucător începător, avantajul pokerului online este că poate învăţa şi practica jocul 
gratuit. În timp ce este foarte greu să găseşti un cazino care ţi-ar permite să joci poker pe 
gratis, din cei peste 10 milioane de jucători înregistraţi la PokerStars, un mare procentaj joacă 
doar la jocurile pe bani virtuali. Asta înseamnă că poţi găsi orice tip de joc la orice oră, 
indiferent dacă jocul pe care vrei să-l înveţi este razz, five-card-draw high, sau altă variantă 

de poker care nu este foarte populară în zona în care locuieşti.  
 
De asemenea, poţi urmări gratuit acţiunea de la mesele care te interesează, având astfel un 
loc în primul rând la jocuri palpitante şi învăţând de la cele mai proeminente nume ale 
pokerului, care joacă în cele mai mari jocuri disponibile. Odată ce te familiarizezi cu modul în 
care decurge jocul, poţi juca mai multe jocuri simultan de oriunde în lume. Nu există timp mort 
pentru schimbarea dealer-ului sau pentru amestecarea cărţilor, astfel  că poţi juca cel puţin de 
două ori mai multe mâini pe oră decât la un cazino obişnuit. Online poţi juca şi doar pentru 
câteva minute şi să pleci de la masă după ce ai câştigat câteva mâini, fără ca nimeni să 
observe. Te aşezi şi pleci de la masa după bunul tău plac. 
 
Deci este ceva care să nu-ţi placă la pokerul pe Internet? Depinde de personalitatea ta. 
Pentru unii faptul că nu-şi pot observa oponentul în carne şi oase este un dezavantaj, dar 
pentru jucătorii începători acest lucru este cu siguranţă un avantaj. Nimeni nu îţi va putea citi 
faţa şi limbajul corpului - poţi sări de pe scaun, poţi ţipa, poţi să te rogi în gura mare să facă 
fold dacă faci un bluff, nimeni nu va şti. Nu vor putea vedea că te joci nervos cu jetoanele, 
pentru că toate deciziile le iei cu un click de mouse. Pe scurt, este un mod perfect de a juca 
pentru începători.  
 
Deci sfatul meu este simplu - foloseşte-te de internet pentru a învăţa şi pentru a juca poker! 
Indiferent dacă eşti un începător sau un jucător experimentat, îţi recomand să vizitezi 
www.PokerStars.com, cel mai mare site de poker din lume, care are cel mai bun software şi 

cea mai mare selecţie de jocuri.  
 

„Ai grijă când  
îţi alegi 

numele de joc:  
te va  

reprezenta 

online”. 



 
9 

Această carte îţi va servi drept ghid, pe măsură ce vei avansa de la jocurile PokerStars pe 
bani virtuali, la jocurile pe mize micro şi până la jocurile pe mize mari, atunci când vei fi 
acumulat bagajul de cunoştinţe necesar. 
 
Manierele jocului de poker pe internet sunt total diferite de cele necesare într-un cazino 
obişnuit. Online poţi să te contrezi cu un adversar, poţi să te enervezi dacă pierzi, poţi să 
arunci cu perna prin cameră, poţi înjura cu voce tare şi nimeni nu va şti. Dar nu ar trebui 
niciodată să discuţi despre mâna în desfăşurare. Nu spune că cărţi ai aruncat, nu spune ce 
crezi despre ce se întâmplă sau ce crezi că are unul dintre jucători. Nu da niciun fel de sfat 
nimănui despre ce ar trebui să facă şi nu da informaţii reale sau false despre ce ai de gând să 
faci când îţi va veni rândul. Chiar şi la heads-up trebuie să te abţii de la aceste lucruri, pentru 
că pot apărea probleme, iar în poturile multiway acest lucru este de-a dreptul greşit. Oponenţii 
se pot plânge reprezentanţilor site-ului şi după ce plângerea lor este analizată poţi primi un 
email de avertizare. Jucătorii care continuă să încalce regulile pot fi, în cele din urmă, excluşi 
de pe site. PokerStars face tot ce este posibil pentru a se asigura că regulile sunt respectate 
şi că jocurile sunt corecte. Are sisteme de securitate sofisticate care îţi oferă protecţie 
maximă. 
 
Câteva alte avantaje ale jocului online pot fi găsite în meniul Opţiuni. Îţi poţi schimba modul în 
care sunt afişate cărţile de joc, poţi modifica setările mesei de joc, fundalul, aşezarea 
scaunelor, modul de afişare a pozelor personale, sunetele folosite, locul unde doreşti să stai 
la masă şi aşa mai departe. De obicei, poţi alege dacă vrei să foloseşti un pachet de cărţi cu 
patru culori în loc de două, pentru a face culorile mai vizibile, precum şi alte detalii precum 
dacă vrei să primeşti cărţile pe rând sau toate în acelaşi timp.  
 
De asemenea, ai şi opţiuni pentru chat - poţi alege să vezi tot ce se întâmplă la masă, de la 
diverse dialoguri între jucători sau observatori până la informaţiile dealerului. Poţi avea o 
discuţie filozofică sau să discuţi despre cazinourile din Africa sau Coreea. Poţi să te plângi în 
voie despre bad beat-uri. Poţi să alegi să nu ţi se afişeze niciun fel de chat, sau tot chatul, sau 
rezumatul acţiunilor de joc. Opţiunile de chat, istoricul mâinilor şi alte opţiuni sunt disponibile 
dând click pe tava dealer-ului. Pe lângă asta, poţi bloca chatul unui jucător anume, dacă te 
deranjează în vreun fel. Poţi face acest lucru dând click dreapta pe numele jucătorului. Alte 
opţiuni vor fi afişate dând click dreapta pe numele jucătorului, inclusiv pe numele tău. 
 
Trei bonusuri speciale pe care site-urile online le oferă sunt, de obicei: 1) posibilitatea de a-ţi 
analiza jocul dând click pe un buton care afişează statistici despre jocul tău, precum câte 
mâini joci, cât de departe ajungi cu mâinile pe care le joci, pe câte dintre ele le câştigi şi aşa 
mai departe; 2) posibilitatea de a-ţi accesa mâinile jucate, putând astfel să revezi modul în 
care ai jucat o anume mână, cât ai pariat şi chiar şi ce au avut la showdown, chiar dacă nu au 
arătat cartea la final; 3) posibilitatea de a lua notiţe despre fiecare oponent, atât timp cât nu îşi 
schimbă numele de joc.  
 
În această carte voi prezenta o strategie câştigătoare pentru turneele de o singură masă de 
tip sit-n-go (SNG), care sunt unele dintre cele mai populare tipuri de turnee online. Desigur, 
sfaturile prezentate aici nu se limitează doar la SNG-uri, ci pot fi aplicate şi la alte jocuri. Un 
lucru pe care îl vei observa la PokerStars este că turneele sunt disponibile 24 de ore din 24, 7 
zile din 7, deci nu trebuie să aştepţi prea mult înainte de a juca. Îţi recomand să îţi 
monitorizezi rezultatele la fiecare pas. Acest lucru poate fi foarte folositor, chiar dacă vei 
începe direct la turneele SNG de $320. De asemenea, îţi recomand să faci câteva comentarii 
despre fiecare încercare, ceva care va face fiecare SNG special pentru tine. De obicei va fi 
vorba despre câteva mâini cheie unde ai avut de luat decizii importante, dar alteori poate fi 
vorba despre un anumit jucător şi despre modul său de joc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Dacă nu ai  
nimic frumos  
de spus  
la masa de 
joc, mai bine  
nu spui 

nimic”. 



 
10 

Atât în SNG-uri, cât şi în jocurile pe bani, poţi urmări jucătorii cu care vrei să joci neapărat. 
Poate pentru că îţi face plăcere să joci cu ei sau poate pentru că îi poţi învinge în mod 
constant. Selecţia jocurilor în care intri poate deveni o parte importantă a succesului tău. 
 
De asemenea, ar trebui să verifici secţiunea „Freeroll” care apare după ce selectezi tab-ul 
„Turneu”. Freeroll-urile sunt turnee în care te poţi înscrie fără bani, dar care deseori oferă bani 
drept premii. Ştiu un jucător care a început să joace poker în acest mod şi a câştigat un 
turneu. A folosit acei bani pentru a juca în turnee cu buy-in mic şi încet-încet a urcat în mize. 
Acum are câteva mii de dolari în contul său online şi totul a început de la un freeroll. 
 
În cele din urmă, trebuie să ştii că există posibilitatea de a câştiga un satelit în urma căruia 
poţi obţine o excursie într-o locaţie exotică, turnee pe care le poţi găsit în secţiunea 
„Evenimente”. Aici ai posibilitatea de a ajunge la World Series of Poker (WSOP), European 
Poker Tour (EPT), Asia Pacific Poker Tour (APPT), Latin American Poker Tour (LAPT), 
World Cup of Poker, sau World Championship of Online Poker (WCOOP), turneu care 

poate fi jucat de acasă. De obicei, dacă reuşeşti să câştigi unul dintre aceşti sateliţi, premiul 
constă într-un bilet de intrare în evenimentul principal, cazare la hotel şi bani pentru avion. 
Deci asigură-te că încerci. De exemplu, Jeff Williams din Atlanta, Georgia, a câştigat 
European Poker Tour Championship în 2006 la Monte Carlo, pentru un premiu de peste 
$1.000.000, exact în acest mod. Ştiu asta pentru că am avut plăcerea de a anunţa 
câştigătorul la acel eveniment. Avea doar 19 ani şi nu putea nici măcar să intre într-un cazino 
american! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De ce recomand PokerStars 
 
Pe parcursul acestei cărţi vei observa că menţionez PokerStars destul de des. Există un motiv 
foarte simplu pentru asta (şi nu e vorba despre faptul că sunt membru al Team PokerStars 
Pro). PokerStars este pur şi simplu cel mai bun loc de a juca poker pe Internet. Au cei mai 

mulţi jucători, cele mai bune turnee şi cea mai bună echipă de asistenţă. 
 
Poţi descărca soft-ul la: www.pokerstars.com/ro/poker/download 
 
 
 
 
 

 

Rezumat Capitolul 2 
 
 
 

1. Pe Internet te bucuri de anonimitate deplină. 
 

2. Pe internet se aplică reguli speciale de comportament la masa de joc. 
 

3. Pe Internet ai foarte multe opţiuni în ceea ce priveşte customizarea 
jocului. 

„Freeroll-urile  
nu te costă  

nimic şi oferă 
premii reale 
– cine a zis 

că nu poţi 
câştiga 

ceva 

pe degeaba?” 

http://www.pokerstars.com/ro/poker/download
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CAPITOLUL 3 
 

Cum să câştigi turneele 
Sit-N-Go (SNG) pe bani 
virtuali 
 
Aşa cum vei afla mai târziu din această carte, o componentă esenţială a unui joc profitabil 
constă în exploatarea tendinţelor şi slăbiciunilor celorlalţi jucători. Jucătorii care nu au făcut 
niciun fel de investiţie într-o mână - cu alte cuvinte, joacă pe bani virtuali - sunt în general 
nerăbdători şi vor să ştie cum se va termina mâna. Din această cauză, de obicei vor juca 
foarte loose, plătind bet-uri cu mâini slabe doar pentru a vedea cum se termină mâna.  
 
Ştiind acest lucru, putem construi o strategie care să exploateze slăbiciunea menţionată. Cea 
mai mare greşeală pe care o vad atunci când observ turnee SNG pe bani virtuali este că bet-
urile şi raise-urile sunt mult prea mici pe flop şi mai departe. În afara cazului în care ai prins o 
mână extrem de puternică (careu, chintă, culoare sau full), vrei să ai cât mai puţini adversari, 
indiferent ce ai avea în mână. Recomandarea mea este ca jucătorii începători să parieze 
cel puţin jumătate din jetoanele disponibile atunci când se decid să joace o mână. 

Acesta este cel mai uşor şi cel mai bun sfat pentru turneele SNG pe bani virtuali şi este 
explicat în detaliu mai jos.  
 
Îţi recomand să încerci acest lucru la turneele SNG pe bani virtuali de la PokerStars.net. Astfel 
te poţi familiariza cu turneele SNG fără a risca niciun ban! Treci la jocuri pe bani reali doar 
după ce te-ai obişnuit cu modul în care decurge un joc. Pentru a te pregăti şi mai mult este 
bine să urmăreşti câteva turnee SNG de la nivelul următor înainte de a te înscrie şi tu la joc.  
 
Menţionez încă o dată că este foarte bine să ţii o evidenţă strictă asupra câştigurilor şi 
pierderilor de la fiecare nivel. Acest lucru te va ajuta să ştii tot timpul dacă jocul şi s-a 
îmbunătăţit sau nu. Notează, ca o cerinţă minimă, tipul jocului şi rezultatul. Şi mai bine este să 
faci şi câteva comentarii şi să descrii câteva mâini cheie. Acest lucru poate fi făcut cu ajutorul 
unui software specializat sau folosind pixul şi foaia de hârtie. 
 
Când vei juca pe bani reali vei întâlni probabil mai multe tipuri de oponenţi. Unii încearcă să 
câştige, alţii vor să se distreze dând click pe butoane. Unii jucători vor încerca să joace cât 
mai bine, în timp ce alţii plătesc orice bet pentru a vedea ce se va întâmplă, şi asta în timp ce 
se uită la TV, în timp ce vorbesc la telefon sau în timp ce beau. Obişnuieşte-te cu mai multe 
stiluri de joc în timp ce joci, pentru că de multe ori acelaşi tip de jucători o să găseşti şi la 
mizele următoare. Jucând la câştig în orice situaţie, vei învăţa mai repede şi vei acumula 
experienţa necesară pentru a avansa. 
 
 
 
 
 
 

„Câştigătorii  
joacă mai  
puţine mâini 
decât cei ce  
pierd, dar fac 
pariuri mai 
mari atunci 
când 
se decid să 

joace”. 
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Nivelurile 1-3 
 
În etapele de start ale unui turneu SNG pe bani virtuali este bine să ai răbdare şi să joci foarte 
puţine mâini. Cele importante, adică cele care îţi vor câştiga cele mai multe jetoane, sunt 
perechile mari (AA, KK sau QQ). Cu aceste mâini, dacă s-a făcut deja un raise, pariază tot 
ce ai. Dacă nu s-a făcut încă un raise, pariază jumătate din jetoanele disponibile şi când 

apare flopul (primele 3 cărţi comune), pariază şi restul jetoanelor, indiferent de flop şi de 
acţiunea din faţa ta. Din cauza faptului că jucătorii pe bani virtuali plătesc mult prea des, vei fi 
plătit de foarte multe ori de mâini mai slabe şi vei câştiga foarte multe jetoane!  
 
Pe parcursul primelor 3 niveluri, dacă s-a făcut un raise înainte de a putea să acţionezi, fă 
fold la toate celelalte mâini. Dacă eşti primul care poate face raise (este ok dacă ai limp-eri 

- jucători care doar au plătit big blindul), fă all-in cu TT, JJ şi AKs (suită, ori de aceeaşi 
culoare). Dacă ai orice altă mână, fă fold. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nu este recomandat să faci limp

1
 la jocurile pe bani virtuali. De fiecare dată intră într-un pot 

cu un raise sau cu un re-raise, investind jumătate din stack sau tot stack-ul. Fii răbdător: 

în capitolul 4, unde se va discuta despre cum să joci SNG-uri pe bani adevăraţi, vor fi 
disponibile şi alte opţiuni. 
 
 

Dacă vezi un flop gratis din Big Blind 
 
Atunci când eşti în big blind, te afli într-o situaţie specială. Big blindul acţionează ultimul 
preflop. După flop, small blindul acţionează primul (dacă mai este încă în mână), fiind urmat 
de big blind şi dealerul acţionează ultimul. Uneori, când eşti în big blind, este posibil ca ceilalţi 
jucători să fi făcut doar limp, deci nimeni nu a făcut un raise. Astfel poţi continua să joci mâna 
fără a investi vreun ban. Dacă ai AA, KK, QQ, JJ, TT sau AK (de aceeaşi culoare sau nu), cel 
mai bine este să faci all-in. Cu orice altceva fă check şi vezi dacă prinzi ceva pe flop. După 
flop, dacă ai două perechi (ambele formate cu câte o carte proprie) fă all-in. Pentru a clarifica, 
dacă ai 33 şi flopul este KKJ, nu ai două perechi unice, pentru că toţi ceilalţi jucători au cel 
puţin o pereche, şi anume KK. Dacă în schimb ai K8 iar flopul este K82, ai cele două perechi 
despre care vorbeam mai sus. Dacă ai 82 pe un flop K82 ai, de asemenea, două perechi de 
formă asemănătoare. Mai departe, dacă ai trips sau set pe flop, fă all-in. Dacă ai trips 
înseamnă că ai, de exemplu, 96 în mână şi flopul este 66K. Dacă ai set înseamnă că ai o 
pereche în mână şi o carte de acelaşi rang apare pe masă. De exemplu, dacă ai 44, iar flopul 
este K84, ai un set de pătrari. 
 
 

                                                 
1
 n.r. Vezi dicţionar la finalul cărţii 

 Blind-urile sunt 10/20, ai KK şi un stack de 1.500. Doi jucători fac call în faţa 
ta. 

 

 Nu a fost făcut niciun raise, deci fă un bet de jumătate de stack: 750! 

 Blind-urile sunt 15/30, ai QQ şi un stack de 1.470. Un jucător face un raise de 
120, iar un altul face call. All-in! 

 

 Blind-urile sunt 15/30, ai AQs şi un stack de 1.200. Mai sunt 8 jucători de 
acţionat în spatele tău, deci eşti primul de acţionat. Fold.  

 

 Blind-urile sunt 15/30 şi ai un stack de 1.350. Eşti în buton cu JJ şi 3 jucători 
au făcut limp pentru 30 de jetoane fiecare. All-in!  

 

 Ai un stack de 1.500 cu blind-uri 25/50. Al doilea jucător de acţionat face un 
raise până la 150. Ai AK. Fold. 

„Ai nevoie 
de o mână  

mai bună 
pentru a plăti 

un bet 
decât 

pentru a face 
un bet”. 

Exemplu  
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Dacă ai un full, o culoare (două carouri în mână pe o masă Jd 6d 3d, de exemplu) sau o 
chintă (63 pe un flop 754), pariază jumătate din jetoane acum şi restul pe turn (cea de-a patra 
carte comună, care este urmată de o altă rundă de pariere), indiferent de cartea care vine. 
Dacă ai prins din flop o chintă de culoare sau careu, fă check şi apoi raise de jumătate de 
stack dacă cineva pariază şi apoi pariază şi restul pe turn. Dacă toată lumea face check pe 
flop, pariază jumătate din jetoane pe turn şi restul pe river (Riverul este ultima carte comună, 
fiind urmată de ultima rundă de pariere). Dacă ai o mână mai slabă de două perechi unice 
(ceea ce se va întâmpla de cele mai multe ori), fă check şi apoi fold la orice bet. 
 
Evită să joci cărţi cu patru cărţi la o chintă sau la o culoare. De exemplu, este bine să faci fold 
la Ah 6h pe un flop Jh 4d 2h dacă un oponent pariază, chiar dacă vei avea cea mai bună 
culoare posibilă dacă prinzi o inimă roşie pe turn sau river. De asemenea, dacă cineva 
pariază, este bine să faci fold, chiar dacă ai top pair top kicker. De exemplu, dacă ai As Ts şi 
masa este Th 7c 4d, ai top pair top kicker. O mână ca As Jd pe o masă Jh 4d 2h poate părea 
puternică, şi, în unele situaţii, chiar este. Cu toate astea, fiind jucător începător, îţi va fi greu 
să-ţi dai seama care situaţii sunt profitabile şi care nu. De multe ori, atunci când ai mulţi 
oponenţi, lucru care se va întâmpla destul de des dacă eşti în big blind, unul dintre jucători va 
avea două perechi sau mai bine. După ce vei deveni mai bun la poker citind această carte şi 
altele asemănătoare, după ce vei juca mai multe mâini şi după ce vei acumula experienţă, vei 
putea, ocazional, juca astfel de mâini în primele niveluri. Deocamdată, însă, cât timp eşti încă 
la nivelul de joc pe bani virtuali, cel mai bine este să faci check/fold cu astfel de mâini.  
 
Începând însă cu nivelul patru, o mână precum top pair top kicker este bună de jucat pe flop 
din big blind, dar în primele 3 niveluri ar trebui să faci fold. Ai putea să ai cea mai bună mână, 
dar este mai bine să aştepţi o altă ocazie, când probabil vei fi într-o poziţie mai bună. Încerc 
să elimin orice zonă gri din deciziile pe care le-ai putea lua la acest nivel, pentru că probabil în 
acest punct nu eşti foarte bun la acest capitol şi nu îţi recomand să joci cu draw-uri, precum 
patru cărţi la culoare sau chintă sau cu o singură pereche în SNG-urile pe bani virtuali doar 
pentru a vedea ce se poate întâmpla. Dacă reuşeşti să-ţi defineşti nişte obiceiuri bune acum, 
vei beneficia din plin atunci când vei avansa la jocurile pe bani reali. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aruncă o privire asupra rezumatului de la finalul acestui capitol. Acolo vei găsi recomandările 
pentru fiecare fază a unui sit-n-go. Îţi recomand să printezi aceste pagini sau să le ai deschise 
pe calculator pentru a le putea consulta în timpul jocului. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Blind-urile sunt 25/50 şi ai un stack de 1.425. Eşti în big blind şi ai 6c 4s. Trei 
jucători fac limp, inclusiv jucătorul din small blind. Faci check, iar flopul este 
Kh 6d 4c. Small blind-ul pariază 200. Fă all-in! Ai două perechi unice. Nu este 
timpul să te gândeşti! 

 

 Ai Ac Qs în big blind cu blind-urile 15/30 şi un stack de 1.470 de jetoane. Patru 
jucători fac limp în faţa ta. Faci check şi flopul este Qs Th 9h. Small blind-ul 
pariază 100. Fold. Cu toate că ai putea avea cea mai bună mână, small blind-ul 
a pariat şi mai sunt 3 jucători de acţionat după tine. Probabilitatea ca cineva 
să aibă 2 perechi sau mai bine este prea mare. Vei avea oportunităţi mai bune 
mai târziu. 

Exemplu  
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Nivelul 4 şi mai sus 
 
Pe măsură ce un SNG avansează, blind-urile şi ante-urile cresc, astfel că te va costa din ce în 
ce mai mult să primeşti cărţi. Să presupunem că ai aproximativ 1.500 de jetoane, la fel de 
multe ca atunci când a inceput turneu, dar acum eşti la nivelul 4 al unui turneu de la 
PokerStars, blind-urile fiind 50/100. Ce se întâmplă acum? Ai încă jetoane pentru aproximativ 
10 runde, adică exact pragul dintre a face all-in sau fold preflop şi jocul de poker postflop. 
Însă, în ciuda aceste poziţii oarecum confortabile, este corect să schimbi viteza şi să joci mai 
agresiv, pentru că blind-urile merită acum să fie câştigate preflop. Un alt mod de a privi 
lucrurile este să te gândeşti că rundele preliminare s-au încheiat şi acum a început turneul 
adevărat. În mod ideal, până acum ai urmărit cum joacă ceilalţi jucători, luând notiţe mentale 
sau scrise. În cele mai multe cazuri jucătorii nu-şi vor schimba stilul de joc. Asta înseamnă că 
vei juca probabil împotriva aceluiaşi stil de joc, astfel că poţi folosi istoricul de până acum, 
notiţele şi statisticile în avantajul tău. 
 
În cazul în care crezi că cineva a observat că joci tight şi că intri în poturi doar cu mâini bune - 
perfect! Dacă ceilalţi jucători cred că eşti prea timid pentru a intra într-un pot fără o mână 
foarte bună, fac o mare greşeală, pentru că acum vei schimba viteza de joc şi vei juca mult 
mai agresiv. Jucătorii pe care i-ai identificat ca fiind tight vor face acum fold aproape 
întotdeauna dacă vei paria. Acest lucru îţi convine de minune. Acestea fiind zise, trebuie 
menţionat faptul că la aceste niveluri de joc este puţin probabil ca cineva să fie atât de atent la 
oponenţii săi. Mai multe decât atât, este, de asemenea, foarte improbabil să-şi schimbe stilul 
de joc, ca urmare a acestor observaţii. De la nivelul 4 în sus, AK (de aceeaşi culoare sau un) 
este o mână bună de a fi jucată dacă mai mulţi jucători au făcut limp sau dacă unul singur a 
făcut raise. Dacă s-a făcut un singur raise şi tu ai AK la nivelul 4 sau mai sus cel mai 
bine este să faci all-in, indiferent dacă a mai plătit cineva înaintea ta sau nu. 

 
Faci acest lucru din mai multe motive - ai putea avea cea mai bună mână acum, dar chiar 
dacă acest lucru nu este valabil, AK are foarte multe şanse de a deveni mâna mai bună 
făcând o pereche (menţionez că atunci când faci o pereche cu AK, vei avea de fiecare dată 
top pair top kicker), iar uneori, când nu ai mâna cea mai bună, îi vei face pe oponenţi să 
renunţe la mâna lor. Când faci all-in, ai două moduri de a câştiga potul: oponentul tău 

poate face fold sau poţi face cea mai bună mână până la showdown. Acesta este un concept 
cheie în no-limit holdem. Dacă oponentul tău face fold, perfect!  
 
După cum vezi, ideea aici este să faci over-bet cu mâinile foarte bune în primele niveluri, 

pentru că ceilalţi jucători vor da call cu mâini slabe, în special dacă au cărţi de aceeaşi 
culoare. Curiozitatea a omorât pisica - şi mulţi jucători de poker îţi pierd stack-ul pe acelaşi 
principiu. Când vei ajunge să joci turnee pe bani reali pe mize mici la PokerStars.com vei 
observa tendinţa multor jucători de a juca mâini extrem de speculative, riscând mai mult decât 
le permite mâna pe care o au. Iar greşelile lor se transformă în câştigurile tale! Jocul de poker 
se rezumă până la urmă la a face mai puţine greşeli decât adversarii tăi.  
 
Un avantaj ascuns al unei selecţii stricte în ceea ce priveşte mâinile de start la începutul unui 
turneu este faptul că ceilalţi jucători vor juca haotic şi se vor elimina unii pe alţii. De fiecare 
dată când un jucător este eliminat, te apropii şi mai mult de top 3, iar jucătorii din top 3 sunt 
câştigătorii turneelor SNG. Chiar dacă unul dintre jucători se dublează, câştigi în echitate de 
fiecare dacă când un jucător este eliminat.  
 
Să presupunem că 3 jucători au fost eliminaţi. Chiar dacă nu ai jucat încă nicio mână, deja 
eşti foarte bine poziţionat. Nu trebuie să-ţi faci griji pentru faptul că nu ai cele mai multe 
jetoane. Ai încă destul timp pentru a te dubla. Şi atunci vei putea să emiţi pretenţii serioase la 
premii. Sau este posibil să nu fie nevoie să te dublezi. Poţi termina pe locul 3 sau 2 într-un 
SNG fără să câştigi vreun pot important. Am terminat SNG-uri pe locul 2 fără să am vreodată 
mai multe jetoane decât cele cu care am început turneu. Răbdarea este cu adevărat o virtute 
în aceste faze de început. 
 
 
 
 
 

„Când  
blind-urile 

cresc, trebuie 
să joci mai  

multe mâini, 
altfel  

vei rămâne  
foarte repede 

fără jetoane”. 

„A câştiga la 
poker  

se reduce 
la a face 

mai puţine  
greşeli decât 

oponenţii tăi”. 
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Joacă mai multe mâini începând cu Nivelul 4 
 
Începând cu nivelul 4 şi până când mai sunt patru jucători în turneu, ar trebui să fii mai 
agresiv, jucând mai multe mâini decât până acum. Dacă un oponent a făcut un raise, fă all-
in cu orice pereche peste 99 (inclusiv 99), cu AK sau AQs. De fiecare dacă când acţiunea 
ajunge la tine şi nimeni nu a făcut raise, ar trebui să faci raise all-in cu AK, AQ, AJs, ATs, 
KQs şi orice pereche peste 77. Dacă eşti primul jucători în pot (niciun raise şi niciun limp) şi 
eşti în buton sau în small blind, fă all-in cu orice pereche sau orice mână care totalizează 
19 puncte blackjack sau mai multe (orice carte peste 10 valorează 10 puncte, iar cele de 
sub 10 au valoarea egală cu rangul lor) – acestea fiind (pe lângă cele deja menţionate) A8, 
A9, AT, AJ, KQ, KJ, KT, K9, QJ, QT, Q9, JT, J9, T9. Reţine, există două moduri de a 
câştiga când faci all-in! 
 

 
Când ai mai puţin de 10 big blind-uri 
 
Dacă ai mai puţin de 10 big blind-uri şi nimeni nu a făcut încă raise (dacă sunt mai mulţi 
limperi este ok), ar trebui să faci all-in şi cu orice mână care totalizează 20 de puncte 
blackjack dacă este formată din cărţi de aceeaşi culoare. De exemplu, poţi face all-in cu Kh 
Th, dar nu cu Ks Td. Dacă cineva a făcut raise în faţa ta, fă all-in cu orice pereche peste 77, 
AK sau AQs. Dacă doi sau mai mulţi oponenţi au făcut raise în faţa ta, fă all-in cu dame, popi, 
aşi sau AK. 

 
Când ai mai puţin de 5 big blind-uri 
 
Dacă ai mai puţin de 5 big blind-uri şi nimeni nu a făcut încă raise (dacă sunt mai mulţi limp-
eri este ok), ar trebui să faci all-in cu orice as, orice pereche sau cu orice mână care 
totalizează 20 de puncte blackjack. De exemplu, dacă ai 2c 2s, Ac 4h, Qs Js, Jh Td, etc., fă 

all-in. Dacă cineva te plăteşte şi arată o mână mai bună decât a ta, poţi totuşi câştiga dacă ai 
noroc. Trebuie să înţelegi că adaugi mai multe mâini la jocul tău pentru că eşti într-o situaţie 
disperată, blind-urile şi/sau ante-urile mâncându-ţi din stack la fiecare mână. Nu mai ai 
opţiunea de a aştepta mâini puternice. Dacă cineva face raise în faţa ta, fă all-in cu orice 
pereche peste 66, AK, AQ, AJ sau ATs. Dacă doi jucători au făcut raise în faţa ta, fă all-in 
cu orice pereche peste TT sau AK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vezi tabelul de la finalul acestui capitol. 

 
 
 
 
 
 
 

 Blind-urile sunt 25/50, ai A3s şi un stack de 220. Mai sunt 6 jucători şi unul 
dintre ei face limp. Ai mai puţin de 5 big blind-uri, deci este timpul să forţezi şi 
să te rogi să ai noroc. 

 

 De la nivelul patru încolo, dacă vezi flopul gratis din big blind fă all-in dacă ai 
cel puţin top pair top kicker pe flop. Trebuie să ţii cont că acest sfat diferă de 
cel dat pentru primele 3 niveluri. Deci dacă flopul este 762 este bine să faci all-
in cu A7, cu o pereche de optari sau mai bine, cu orice  două perechi sau cu 
set. Dacă mai sunt în pot cel mult 2 alţi jucători, este bine să faci all-in cu 
orice top pair. Mâinile mai slabe ar trebui să le joci check/fold. 

Exemplu  
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Ultimii patru jucători – Bubble 
 
Când se ajunge la ultimii patru jucători, în condiţiile în care primii trei jucători primesc premii în 
bani, se spune că s-a ajuns pe bubble. Cel mai important lucru de observat aici este că toate 
deciziile tale pot fi reduse la două acţiuni simple – all-in sau fold. În această fază a turneului, 

blind-urile şi ante-urile sunt foarte mari şi nu-ţi permiţi să faci limp şi apoi să faci fold dacă 
cineva face rase sau să faci un raise şi apoi fold dacă cineva face re-raise. Este timpul să joci 
în stilul totul sau nimic şi va trebui să ai curaj. Este timpul să nu mai fii precaut şi să joci o 
multitudine de mâini. În această fază a turneului, curajul este o virtute. 
 
În jocurile pe bani virtuali, nimeni nu va încerca doar să ajungă pe locul trei pentru a ajunge 'în 
bani'. Nu există niciun ban, doar mândria de termina pe locul întâi. Cu toate astea, jucătorii 
total haotici sunt, cel mai probabil, eliminaţi. Este posibil ca unul sau doi dintre aceştia să mai 
fi rămas în turneu, dar cel mai probabil oponenţii de acum sunt ceva mai raţionali. Este posibil 
să vezi jucători care devin mai tight pe final, dar nu la fel ca la jocurile pe bani reali.  
 
Drept urmare, de fiecare dată când intri primul într-un pot (toată lumea a făcut fold în faţa ta), 
fă all-in cu orice as, orice pereche sau orice mână care totalizează 15 puncte blackjack. 

Speri să câştigi blind-urile şi ante-urile şi, fiind primul jucător în pot, acest lucru devine mai 
uşor. Dacă cineva a făcut limp sau raise înaintea ta foloseşte strategia tight standard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ultimii trei jucători rămaşi 
 
Jocul agresiv pe care l-ai practicat până acum trebuie continuat şi mai departe. Când mai sunt 
doar trei jucători în turneu, s-a ajuns 'în bani', dar toată lumea vrea să termine pe primul loc, 
deci nu-ţi fie frică să faci all-in şi să-ţi testezi oponenţii. Dacă îţi permit să câştigi blind-urile de 
câteva ori vei avea, cel mai probabil, un avantaj covârşitor la jetoane.  
 

Jocul heads-up 
 
Când mai sunt doar doi jucători în turneu, eşti forţat să joci şi mai multe mâini. Cea mai simplă 
strategie este să faci pur şi simplu all-in de fiecare dată când eşti primul de acţionat sau când 
oponentul tău face limp. Astfel, pui presiune pe oponent şi îl forţezi să ia o decizie foarte 
importantă, de cele mai multe ori pentru toate jetoanele sale. Exact! Aceasta este ideea de 
bază: Atunci când faci all-in, există două moduri prin care poţi câştiga. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Blind-urile sunt 200/400, ai QJ şi un stack de 3.600, cu patru jucători rămaşi. 
Primul jucător face fold iar al doilea face raise până la 800. Eşti în small blind. 
Trebuie să faci fold. Cineva a făcut raise în faţa ta, deci trebuie să foloseşti 
strategia tight. 

 

 Blind-urile sunt 150/300, ai 9c 6d şi un stack de 2.600, cu patru jucători 
rămaşi. Eşti primul de acţionat. Ai 15 puncte blackjack, deci fă all-in şi roagă-
te ca restul jucătorilor să facă fold. Când eşti primul jucător care intră în pot 
speri că poţi să-i faci pe ceilalţi să renunţe la cărţile lor prin all-in-ul tău. Este 
mult mai uşor să câştigi un pot făcând all-in în loc sa faci call la un all-in. De 
aceea trebuie să fii agresiv cu aceste all-in, dar tight atunci când altcineva a 
făcut all-in. 

Exemplu  
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De fiecare dată când eşti plătit şi ai o mână slabă, este posibil să fii admonestat verbal de 
oponent. Zâmbeşte şi mergi mai departe. Dacă acel oponent va juca următorul SNG cu tine, 
este posibil să te plătească în fazele de început ale turneului şi să ai un avantaj covârşitor în 
ceea ce priveşte şansele de câştig.  
 
La toate celelalte faze ale turneului, small blind-ul este imediat în stânga butonului şi 
acţionează înaintea butonului în ultimele trei runde de pariere. La jocul heads-up, small blind-
ul este chiar în buton, deci în prima rundă de pariere (preflop), butonul are dezavantajul de a 
acţiona primul. Acest lucru este implementat pentru a neutraliza o parte din puterea butonului 
de a acţiona ultimul în fiecare rundă de pariere postflop. Nu fi deci surprins când vei vedea 
acest lucru. 
 
Ce se întâmplă atunci când oponentul tău este primul de acţionat şi face un raise? Ce mâini îţi 
trebuie pentru a face re-raise sau pentru a-i plăti all-in-ul? Fă re-raise all-in cu orice pereche 
(de la 22 până la AA) şi cu orice mână care totalizează 20 sau 21 de puncte blackjack. Aceste 
mâini sunt AK, AQ, AJ, AT, A9, KQ, KJ, KT, QJ, QT şi JT. Orice alte cărţi pot fi aruncate. 

Făcând all-in cu aceste mâini îţi vei descumpăni adversarul. Este o selecţie relativ mare de 
mâini, gândită pentru a-ţi da şanse optime de câştig. Din păcate, uneori vei da peste o mână 
mai puternică sau peste un oponent mai norocos, dar nu lăsa acest lucru să-ţi afecteze jocul 
în vreun fel. Rămâi consecvent jocului tăi şi rezultatele vor apărea în cele din urmă. Dacă 
raise-ul original al oponentului tău este un all-in din buton, poţi plăti cu aceleaşi mâini de mai 
sus.  
 
Dacă, însă, oponentul tău are un stack de cel mult 4 big blind-uri şi face all-in, ar trebui să-l 

plăteşti cu orice cărţi ai avea. În mod similar, dacă tu însuţi ai un stack de cel mult 4 big blind-
uri, ar trebui să faci all-in cu orice cărţi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rezumat Capitolul 3 
 
 
 
1. Cel mai important lucru de reţinut este că valoarea mâinilor tale se 

schimbă dramatic pe măsură ce numărul de jucători se schimbă de la 9 la 
2. Pe lângă asta, blind-urile şi ante-urile sunt mult mai mari şi asta 
înseamnă că poturile câştigate sunt mai valoroase pe măsură ce jocul 
avansează. Aceste schimbări te forţează să-ţi modifici jocul, de la unul 
precaut la început, la unul loose pe final. Spus cât mai simplu, nu-ţi mai 
permiţi luxul de a mai aştepta mâini puternice, pentru că blind-urile şi ante-
urile îţi vor mânca stack-ul. Deci bazează-te mai mult pe teama adversarilor 
tăi, fiind foarte agresiv în situaţii short-handed. Când faci all-in, oponenţii 
tăi pot face fold şi vei câştiga potul imediat, sau te pot plăti, dar poţi face 
cea mai bună mână la showdown. Este o combinaţie fatală. În timpul 
jocului, consultă tabelele prezentate pentru a te ajuta în luarea deciziilor. 

 
2. Încearcă să nu fii afectat prea tare de rezultate. Ce înseamnă asta? De 

multe ori vei arunca mâini precum KJ, 85, K2 sau 22 şi vei observa că, 
dacă ai fi jucat mâna, ai fi câştigat. Acest lucru nu are nicio relevanţă. 
Scopul tău este să câştigi turneul şi acest lucru îl poţi face riscându-ţi în 
mod constant jetoanele atunci când ai cea mai bună mână. Damon Runyon 
a spus odată: 'Nu toate cursele sunt câştigate de cei mai rapizi şi nu toate 

bătăliile de cei mai puternici. Dar trebuie să ai încredere'. Cât de adevărat! 

„Pokerul se 
bazează 
foarte mult 
pe luarea de 
decizii corecte. 
Uneori, acestea 
nu produc 
rezultatele 
scontate, 
dar nu lăsa 
acest lucru să 
te 

descurajeze”. 
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Acum eşti pregătit să joci turnee SNG pe bani virtuali. După ce câştigi aceste turnee în mod 
constant îţi recomand să treci la turneele pe bani reali, dar pe mize foarte mici. Fă o depunere 
de $10 în contul tău PokerStars şi va fi destul. Ne vedem la masa finală! 
 
 

Preflop, Nivelurile 1-3  
 Niciun limp sau 

raise 
Unul sau mai mulţi 
limp-eri 

Unul sau mai multe 
raise 

Din big blind  Ai câştigat! All-in cu AA, KK, QQ, 
JJ, TT sau AK 

 

All-in cu AA, KK, 
sau QQ 

 
Din orice altă 
poziţie 
 

Pariază jumătate din 
stack cu AA, KK sau 
QQ.All-in cu JJ, TT 
sau AKs 

Pariază jumătate din 
stack cu AA, KK sau 
QQ. All-in cu JJ, TT 
sau AKs 
 

All-in cu AA, KK, 
sau QQ 

 
 

Postlop, Nivelurile 1-3 

Mâna ta Acţiune postflop 

AA, KK sau QQ All-in 

2 perechi unice All-in 

Trips sau set All-in  

Full, culoare sau 
chintă. Chintă de 
culoare sau careu 

Pariază jumătate din stack acum şi restul pe turn. Check şi apoi raise 
jumătate din stack. Pariază restul pe turn. Dacă toată lumea face check 
pe flop, pariază jumătate din stack pe turn şi restul pe river 

Orice altceva Check şi fold 

 
 
Preflop, Nivelul 4 sau mai sus (cel puţin 5 jucători rămaşi) 
 Niciun limp 

sau raise 
Unul sau mai 
mulţi limp-eri 

Un raise Unul sau mai 
multe raise 

Peste 10BB     

Din big blind Ai câştigat! All-in cu 77+, 
AK, AQ, AJs, 
ATs, KQs 

All-in cu AA, 
KK, QQ sau 
AK 

 

All-in cu AA, 
KK sau QQ 

 

Din small blind 
sau buton 

 

All-in cu orice 
pereche sau 
19 blackjack 

 

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

 

All-in cu AA, 
KK, QQ sau 
AK 

 

All-in cu AA, 
KK sau QQ 

 

Din orice altă 
poziţie 

 

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

 

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

All-in cu AA, 
KK, QQ sau 
AK 

 

All-in cu AA, 
KK sau QQ 

 

Între 5BB şi 10BB     
Din big blind Ai câştigat! All-in cu 77+, 

AK, AQ sau 20 
blackjack (suită) 

All-in cu 77+, 
AK sau AQs 

 

All-in cu AA, 
KK, QQ sau AK 

 
Din small blind 
sau buton 

 

All-in cu orice 
pereche sau 
19 blackjack 

 

All-in cu 77+, 
AK, AQ sau 20 
blackjack (suită) 

All-in cu 77+, 
AK sau AQs 

 

All-in cu AA, 
KK, QQ sau AK 

 

„Aşteaptă 
până când 

ajungi să 
câştigi la 

turneele pe 
bani virtuali, 

înainte 
de a trece la 
cele pe bani 

reali”. 
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Din orice altă 
poziţie 

 

All-in cu 77+, AK, 
AQ sau 20 
blackjack (suită) 

 

All-in cu 77+, AK, 
AQ sau 20 
blackjack (suită) 

 

All-in cu 77+, 
AK sau AQs 

 

All-in cu 
AA, 
KK, QQ 
sau AK 

Sub 5BB     
Din big blind Ai câştigat!  All-in cu orice 

pereche, orice as 
sau orice 20 
blackjack  

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

All-in cu 
TT+, 
sau AK  

Din small blind 
sau buton 

 

All-in cu orice 
pereche, orice as 
sau orice 19 
blackjack 

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

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

 

All-in cu 
TT+, 
sau AK 

 
Din orice altă 
poziţie 

 

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

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

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

 

All-in cu 
TT+, 
sau AK 

 

 
 
Postflop, Nivelul 4 sau mai sus 

Mâna ta 1 sau 2 oponenţi Peste 3 oponenţi 

Top pair, top kicker 
sau mai bine 

All-in All-in  

Orice top pair, 
kicker mai mic  

All-in Check şi fold 

 

Orice altceva Check şi fold 

 
Check şi fold 

 

 
 
Preflop, 3 sau 4 jucători rămaşi 

 Niciun limp sau 
raise 

Unul sau mai 
mulţi limp-eri 

Un raise Mai multe 
raise 

Peste 10BB 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 AA, 
KK, QQ sau 
AK 
 

All-in cu 
AA, 
KK sau QQ 

 
Între 5BB şi 
10BB 

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

All-in cu 
77+, AK, AQ, 
sau 20 blackjack 
(suită) 

All-in cu 77+, 
AK sau AQs 

All-in cu 
AA, KK, 
QQ sau AK 

Sub 5BB All-in cu orice 
pereche, orice as 
sau orice 15 
blackjack 

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

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

All-in cu 
TT+ sau 
AK  

 
 
Heads-Up 
 Eşti în buton sau 

oponentul face limp 
Oponentul face raise 

 

Mai mult de 4BB All-in cu oricare 2 cărţi All-in cu orice pereche ori 20 blackjack 

Mai puţin de 4BB All-in cu oricare 2 cărţi All-in cu oricare 2 cărţi 

 
 

„Joacă o 
singură masă  
la început, 
până când te 
obişnuieşti 
cu sistemul de 
joc, iar apoi 
încearcă  
să mai adaugi 

o masă”. 
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Partea a Doua 
Turnee Sit-N-Go pe bani 
reali 
 
CAPITOLUL 4 

 
Cum să joci SNG-uri pe 
bani reali 
 
 
Deci te-ai decis să faci saltul la jocurile pe bani reali. Lucrurile devin ceva mai serioase acum. 
Asta pentru că aici chiar contează dacă pierzi sau câştigi. Iată câteva lucruri de care trebuie 
să fii conştient înainte de a începe să joci în aceste turnee. 
 
 

Urmăreşte-ţi rezultatele 
 
Dacă nu ţii o evidenţă a rezultatelor, nu vei şti niciodată dacă eşti câştigător sau nu. Deci 
asigură-te că-ţi verifici bankroll-ul, pentru că foarte mulţi oameni folosesc memoria selectivă 
pentru a se păcăli singuri. Se poate să uiţi ce depuneri şi ce retrageri ai făcut şi-ţi poţi spune 
lucruri de genul 'Pierd bani în jocurile obişnuite pe bani,dar sunt un câştigător în turnee.' De 
aceea este important să ţii o evidenţă a jocurilor tale, cum ar fi:  
 Ce tip de turneu ai jucat (SNG de o singură masă, SNG de două mese turbo etc) 
 Buy-in-ul 
 Ce loc ai ocupat la final 
 Câţi bani ai pierdut sau ai câştigat 
 
Dacă eşti foarte dedicat, ai putea să notezi şi alte lucruri care nu sunt esenţiale, cum ar fi: 
 Ora şi data turneului 
 Mâini importante pe care să le analizezi mai târziu 
 
 
Îţi sugerez să ţii un tabel în calculator, în care poţi introduce aceste informaţii după fiecare 
sesiune. Te vei ajuta foarte mult dacă faci acest lucru în mod constant şi cu onestitate. În 
poker, norocul are un rol destul de important pe termen scurt. Nu poţi evita acest lucru. Dar pe 
termen lung, îndemânarea învinge întotdeauna. 
 
Din păcate, se poate se dureze destul de mult până la acel moment. Ajung, în mod continuu, 
la concluzia că acest 'termen lung' este mai lung decât credeam la un moment dat. Drept 
urmare, nu poţi şti cât de bun este un jucător după doar câteva turnee. Poţi avea serii 
norocoase şi serii ghinioniste. Chiar şi jucătorii experţi au serii de 10 sau 15 turnee 
consecutive în care nu reuşesc să se claseze în bani. Pe de altă parte, este posibil să câştigi 
primele 3 turnee pe care le joci. De aceea este foarte important să faci o analiză bazată pe un 
număr mare de turnee pentru a-ţi da seama dacă eşti câştigător sau nu. Nici chiar 100 de 
turnee nu sunt destule pentru a-ţi da o idee despre îndemânarea ta pokeristică.  

„Îndemânarea 
câştigă 

întotdeauna 
pe termen  

lung. 
Dar acest 

termen lung 
este mai lung 

decât crezi”. 
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Un jucător foarte bun poate fi pe minus după 100 de turnee; un jucător foarte slab poate face 
în acelaşi timp sute de dolari. Două sute de turnee sunt probabil destule pentru a-ţi face o 
idee dacă eşti sau nu câştigător la miza respectivă. Va mai dura însă alte sute de turnee 
până când vei şti unde te situezi faţă de linia de profit zero – mult peste sau sub ea. 

 
 

Cât de bun înseamnă de fapt bun? 
 
Indicatorul statistic cel mai relevant şi mai important este Return on Investment (ROI), care 
este dat de următoarea formulă: 
 
 

Totalul banilor câştigaţi – Totalul Buy-in-urilor = ROI 

Totalul Buy-in-urilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un jucător care are profit 0 va avea ROI de 0%, iar cei mai mulţi jucători vor avea ROI negativ 
din cauza comisionului (rake) perceput de site. Orice ROI pozitiv este bun. Dacă ai un ROI de 
peste 25%, cel mai probabil nu este viabil. Ai o serie norocoasă de turnee, şi rezultate bune. 
Asta nu înseamnă că nu eşti un jucător bun, dar ai avut şi noroc şi că nu te poţi aştepta să 
câştigi în acelaşi ritm pe viitor. ROI-ul tău nu are prea multă însemnătate până când nu este 
bazat pe câteva sute de turnee. Pe măsură ce joci mai multe turnee, valoarea ROI-ului tău va 
deveni mai exactă. 
 
 

Nu te descuraja 
 
Dacă ai început să joci pe bani reali şi pierzi, nu te descuraja. Toată lumea, chiar şi 
profesioniştii, trec prin serii ghinioniste. Mută-te la o miză mai mică pentru a nu te simţi presat 
de bani. PokerStars.com are turnee pe bani reali începând de la un dolar. Îţi recomand să 
începi cu turneele de un dolar şi să treci la nivelul următor doar atunci când te simţi în stare să 
joci pe bani mai mulţi.  
 

 
Asigură-te că ai banii necesari pentru joc 
 
Ce bankroll îţi trebuie pentru a juca turnee SNG? Nu există un răspuns precis, pentru că 
bankroll-ul de care ai nevoie variază în funcţie de profitabilitatea jocului tău. Măcar 30 de buy-
in-uri este o bună sumă de start pentru un jucător bun. Deci dacă joci turnee SNG de $11 ar 
trebui să ai aproximativ $330. Niciun bankroll nu este însă destul de mare pentru un jucător 
pierzător, dar 30 de buy-in-uri ar trebui să fie îndeajuns dacă ai încredere în jocul tău. 
Asigură-te că ai mai multe buy-in-uri (50 sau mai multe) dacă nu eşti sigur de jocul tău. O 
alternativă bună este să ai un bankroll activ de 30 de buy-in-uri în contul tău PokerStars.com 
şi un bankroll de rezervă de încă 30 de buy-in-uri de care speri să nu te atingi, dar care să fie 
la dispoziţia ta în caz de necesitate. Atunci când măreşti miza ai grijă să ai destui bani online 
şi în bankroll-ul de rezervă. Ai putea juca şi cu mai puţine buy-in-uri dacă eşti dispus să joci la 
mize mai mici atunci când dai peste o serie ghinionistă. Unii oameni nu pot face asta, însă, din 
cauza orgoliului. Trebuie să decizi singur dacă eşti capabil de acest lucru. 
 

Ai jucat 200 de turnee şi ai câştigat în total $4.500.  
Buy-in-urile pentru aceste turnee totalizează $4.000. 
 

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

Exemplu  

„Toată lumea 
trece prin serii 
ghinioniste. 
Important 
este să  
nu te laşi 
descurajat 
şi să foloseşti 
aceste 
perioade 
pentru a-ţi 
examina 
slăbiciunile 

din joc”. 
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Turnee turbo sau obişnuite? 
 
Multe site-uri de poker, inclusiv PokerStars.com, oferă turnee obişnuite şi turnee turbo. 
Diferenţele principale între aceste două tipuri de turnee sunt: fiecare nivel durează mai puţin 
(5 minute în loc de 10); timp de gândire de rezervă mai mic pentru un turneu (30 de secunde 
în loc de 60); şi mai puţin timp acordat pentru luarea unei decizii (12 secunde în loc de 15). 
Ambele tipuri de turnee se pot juca fără probleme şi fiecare are avantaje şi dezavantaje. 
Turneele normale îţi permit să-ţi foloseşti mai mult cunoştinţele pokeristice, mai ales la 
nivelurile de start. Dacă acesta este punctul tău forte, probabil că vei prefera turneele 
obişnuite. În turneele turbo, se ajunge la faza de push sau fold, jucătorii făcînd all-in sau fold, 
mai repede, deci norocul are un rol puţin mai important. Cunoscând însă strategia corectă de 
joc, aceste turnee pot aduce avantaje foarte mari. Mulţi jucători câştigători au un ROI absolut 
mai mic în turneele turbo, dar câştigă mai mult pe oră, pentru că pot juca mai multe turnee. Ar 

trebui să încerci ambele variante şi să-ţi dai seama care ţi se potriveşte mai mult. 
 
 

Turnee de o singură masă sau de două mese? 
 
Turneele de o singură masă sunt mult mai populare decât turneele de două mese. Această 
carte este axată pe turneele de o singură masă, dar aceleaşi strategii pot fi aplicate şi la 
turneele de două mese. Există şi turnee SNG cu mai mult de două mese, dar pe acelea le 
consider a fi turnee multitable (MTT), despre care discut în alte capitole. Turneele de două 
mese plătesc de obicei primii patru clasaţi după structura  40%/30%/20%/10%, în timp ce 
turneele de o singură masă plătesc primele trei locuri, după structura 50%/30%/20%. Asta 
înseamnă că faza de bubble în turneele de două mese are loc atunci când mai sunt 5 jucători 
în turneu şi nu patru, iar structura de pariere în cazul turneelor de două mese este mai liniară, 
astfel că devine şi mai important să ajungi în bani. Asta înseamnă că jocul corect în turneele 
de două mese este chiar mai tight decât cel din turneele de o singură masă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rezumat Capitolul 4 
 
 
 

1. Ţine o evidenţă precisă a turneelor jucate şi a rezultatelor. 
 
2. Datorită norocului pe termen scurt, durează câteva sute de turnee 

SNG pentru a-ţi da seama cât de bun eşti cu adevărat. 
 
3. Asigură-te că ai un bankroll potrivit pentru miza la care joci. 
 
4. Decide unde, ce mize şi ce fel de turnee (turbo sau obişnuite) vrei 

să joci. 
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CAPITOLUL 5 

 
Concepte cheie 

Pokerul este o combinaţie unică de matematică şi psihologie. Pentru a fi un bun jucător de 
poker, trebuie să înţelegi foarte bine ambele aspecte ale jocului. În primul rând să vedem care 
sunt conceptele matematice cheie ale jocului, printre care expected value, outs, pot odds şi 
implied odds. 

Valoarea estimată 
 
Valoarea Estimată reprezintă o medie a tuturor modurilor în care o mână se poate termina, 
fiecare dintre aceste moduri cântărind mai mult sau mai puţin în rezultatul final, în funcţie de 
probabilitatea de a se îndeplini. Astfel poţi să-ţi dai seama dacă o anumită situaţie este 
profitabilă şi dacă merită să continui sau nu. De exemplu, să presupunem să un prieten îţi 
spune să tragi o carte dintr-un pachet de cărţi. Dacă este o treflă, îţi va da $2; dacă este o 
carte roşie, îţi va da $1; dacă este o carte de inimă neagră, îi vei da tu lui $3. Ar trebui să 
accepţi acest pariu sau nu? Trebuie să calculăm ce Valoarea Estimată (VE) are acest joc: 
 

VE = (1/4) x $2 + (1/2) x $1 – (1/4) x $3 = +$0.25 
 
Deci vei câştiga, în medie, 25 de cenţi de fiecare dată când vei juca acest joc. Pentru că 
această sumă este mai mare decât cealaltă alternativă (şi anume a nu accepta pariul, caz în 
care câştigi $0), ar trebui să accepţi jocul şi să joci cât de mult poţi! Ţine cont că Valoarea 
Estimată este de 25 de cenţi indiferent de cartea pe care o tragi din pachet. Cu cât numărul 
de jocuri este mai mare, cu atât mai aproape de 25 de cenţi va fi media câştigului tău pe 
fiecare mână.  
 
Dacă joci de doar 10 ori şi tragi de patru ori o carte de inimă neagră, de 3 ori o carte de inimă 
roşie, de 2 ori o carte de caro şi de o singură dată o carte de treflă, vei fi pierdut de fapt $5, în 
timp ce te-ai fi aşteptat să fi câştigat $2,50. Această diferenţă este explicată de fluctuaţie sau, 
în termeni pokeristici, de varianţă. Cu cât numărul de jocuri este mai mare, cu atât varianţa 

este mai mică şi cu atât mai aproape va fi rezultatul final de rezultatul prezis de Valoarea 
Estimată. Acesta este un concept cheie care se aplică la orice tip de bet-uri. Dacă ai un 
avantaj într-un anumit joc acesta se va manifesta cu atât mai mult cu cât vei juca mai mult. 

 
 
Outs 
 
Prin outs se înţelege mulţimea cărţilor care-ţi pot transforma mâna dintr-un pierzătoare într-
una câştigătoare. Dacă ai Ac Td şi oponentul tău are As Kh, iar masa este Ad Jc 8s 4h, ai 
doar 3 outs pentru a câştiga pe river. Doar cei trei zecari te mai pot ajuta. Dacă, însă, ai 7h 6h 
şi oponentul tău are As Ac, masa fiind Ks Qs 3h 2h, ai 9 outs – cele nouă cărţi de inimă roşie 
din pachet. Cu cât ai mai multe outs, cu atât ai o mână mai puternică. Conceptul de outs este 
strâns legat de cel de pot odds, care este explicat mai departe. 
 

 

„Matematica 
din poker este 
mai uşoară 
decât pare, 
dar, în acelaşi 
timp, este 
foarte 
importantă 
pentru 
înţelegerea 

pokerului”. 
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Pot Odds 
 
Conceptul de pot odds trebuie, aproape întotdeauna, să stea la baza fiecărei decizii pe care o 
iei în poker. Spus în termeni simpli, pot odds reprezintă raportul dintre suma de bani din 
pot şi suma de bani pe care trebuie să o plăteşti pentru a continua să joci. Dacă potul  

conţine $200 şi oponentul tău pariază $100, ai pot odds de 3 la 1. Cei $200 din potul original, 
plus bet-ul de $100 al oponentului tău, fac un total de $300. Împarte $300 la suma pe care 
trebuie să o plăteşti, şi anume $100, şi vei obţine valoarea 3. Potul este deci de 3 ori mai 
mare decât suma pe care trebuie să o plăteşti pentru a continua. Dacă potul iniţial ar fi fost de 
$150 şi oponentul tău ar fi pariat $100, ai fi avut pot odds de 2,5 la 1, pentru că în potul final 
sunt doar $250, iar tu trebuie să plăteşti $100.  
 
Atunci când joci online la PokerStars, mărimea potului este afişat pe ecran. Ştiind mărimea 
potului, poţi determina ce pot odds ai împărţind suma din pot la suma pe care trebuie să o 
plăteşti.  
 
Cu cât ai pot odds mai mari, cu atât un call este mai atractiv, pentru că suma pe care o poţi 
câştiga este mai mare. 
 
Folosind conceptul de pot odds poţi determina de multe ori dacă este profitabil sau nu să 
plăteşti cu un draw. Dacă bet-ul este all-in, şansele tale de a-ţi completa draw-ul trebuie să fie 
mai mari decât pot odds. De exemplu, dacă ai 6s 5s şi masa este Ks Th 4d 3c, iar oponentul 
tău face all-in de $200 într-un pot de $800, potul final este de $1.000. Deci ai pot odds de 5 la 
1, adică îndeajuns de mari pentru a plăti cu draw-ul tău care are 8 outs (orice 2 şi orice 7 îţi dă 
nuts). De ce? Există 46 de cărţi nevăzute în pachet, dintre care 8 sunt bune pentru tine şi care 
îţi vor face un profit de $1.000. Deci 38 de cărţi îţi produc o pierdere de $200.  Astfel, pentru 
acest draw, ai o Valoare Estimată de: 
 

(8/46) x $1.000 + (38/46) x (-$200) = $8,70 
 
De fapt, un call este bun atâta timp cât ai pot odds de cel puţin 4,75 la 1 în acest exemplu, 
pentru că în acest caz ai avea un VE de 0, adică la fel ca atunci când ai face fold. Altfel spus, 
având pot odds de 4,75 cu acest draw, te aştepţi să ieşi pe zero pe termen lung, deci nu 
contează dacă faci call sau fold, pentru că aceste două alegeri sunt echivalente. Având, însă, 
pot odds sub 4,75, ai avea VE negativă şi astfel un call ar fi o greşeală care te va costa bani 
pe termen lung.  
 
Dacă oponentul tău face all-in şi tu ai un draw (o mână care trebuie să se îmbunătăţească 
pentru a câştiga), poţi folosi tabelul de mai jos pentru a determina dacă ai pot odds destul de 
bune pentru a plăti. Menţionăm că valoarea minimă pentru pot odds este valoarea pentru care 
pe termen lung ai un VE de 0. 
 
 
Numărul de Outs Pot Odds minime 

pentru a plăti pe flop 
Pot Odds minime 
pentru a plăti pe turn 

1  
 

22.5 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 

„Dacă ai pot 
odds mai mari 
decât şansele 

de a-ţi  
completa 
draw-ul, 

atunci 
este profitabil 

să dai call”. 
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Numărul de 
Outs  

Pot Odds minime 
pentru a plăti pe flop 

Pot Odds minime 
pentru a plăti pe turn 

9 
 

1.9 4.1 

10 
 

1.6 3.6 

11 
 

1.2 3.2 

12 
 

1.1 2.8 

13 
 

oricât 2.5 

14 
 

oricât 2.2 

15 
 

oricât 2.1 

16 
 

oricât 1.9 

17 
 

oricât 1.7 

18 
 

oricât 1.6 

19 
 

oricât 1.4 

20 
 

oricât 1.3 

21 
 

oricât 1.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Ai patru cărţi de inimă neagră (un draw la culoare) cu o singură 
carte de venit. Mai sunt în pachet 9 cărţi de inimă neagră (Pentru 
că nu putem vedea cărţile celorlalţi jucători nu putem şti dacă au 
sau nu în mână cărţi de inimă neagră, deci le ignorăm). 
Consultând tabelul de mai sus, şansele de a face o culoare cu o 
carte de veni sunt puţin peste 4 la 1. Dacă acum oponentul tău 
pariază toate jetoanele pe care le mai are, potul final, incluzând 
acest bet, trebuie să fie de cel puţin 4,1 ori mai mare decât suma 
pe care trebuie să o plăteşti pentru ca un call să fie profitabil. 
Dacă potul este mai mic decât atât ar trebui să faci fold. 
 

 În exemplul de mai sus dacă bet-ul de pe turn nu este un all-in, 
astfel că atât tu, cât şi oponentul tău, rămâneţi cu jetoane, 
conceptul de 'implied odds' poate fi luat în calcul (vezi mai 
departe). 
 

 Valoarea pot odds dată pentru cazul în care mai sunt două cărţi de 
venit (pe flop) este calculată ignorând cazurile în care îţi 
completezi draw-ul, dar oponentul face şi el o mână mai bună 

decât a ta, pentru că aceste cazuri sunt insignifiante 

Exemplu 
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Pot Odds Estimate 
 
Conceptul de pot odds se aplică atunci când tu sau oponentul tău sunteţi all-in şi nu se mai 
poate face niciun bet. Dacă însă nu eşti all-in, poţi lua în calcul şi posibilitatea de a câştiga 
nişte jetoane ulterior, după completarea draw-ului, concept care este denumit implied pot 
odds.  
 
Să ne întoarcem la exemplul în care masa este Ks Th 4d 3c şi tu ai 6s 5s. De această dată 
oponentul tău pariază $500 într-un pot de $1.000 şi rămâne cu un stack de $1.500, iar tu ai 
mai multe jetoane decât el. Să spunem că estimezi că, dacă reuşeşti să faci chintă pe river, 
există o probabilitate de 80% de a-l face pe oponent să-ţi plătească un bet suplimentar de 
$1.500. În mod normal, ai pot odds de 1500 la 500, adică 3 la 1, care nu sunt destul de mari 
pentru a plăti cu draw-ul pe care îl ai (ai nevoie de pot odds de 4,75 la 1). Dar dacă estimezi 
că îi vei lua întregul stack în 80% din cazuri, poţi adăuga 80% din $1.500, adică $1.200, la 
potul final. 
 
Nu vei plăti niciun ban în plus dacă nu faci chinta pe river, deci ai implied odds de 2.700 la 
500, adică 5.4 la 1, deci mai mult decât ai nevoie pentru un call. Jocul de No-limit se bazează 
pe implied odds, mai ales când blind-urile sunt foarte mici. De aceea este bine uneori să joci 
draw-uri bune în fazele de început ale unui turneu. Jucătorii slabi nu pot renunţa la mâini 
aparent puternice, chiar şi atunci când cred că ai prins draw-ul şi aceştia trebuie să fie cei pe 
care trebuie să-i urmăreşti în astfel de cazuri. Dacă prinzi chinta te vor plăti având top pair. 
 
 

Se poate ca un draw să fie mâna cu cele mai mari şanse de 
câştig? 
 
Pe flop, când mai sunt două cărţi de venit, un draw poate să fie favorit la câştigarea potului 
împotriva unei mâini care în acel moment este mai bună, cum ar fi top pair. Cheia o reprezintă 
numărul de outs. Atunci când ai cel puţin 14 outs pe flop, eşti favorit la câştigarea 
potului. Este foarte important să înţelegi  acest concept. Cum vom discuta mai târziu, dacă 

reuşeşti să-ţi faci oponentul să facă fold uneori, poţi fi favorit la câştigarea mâinii chiar dacă ai 
mai puţin de 14 outs, pentru că vei câştiga potul prin foldul oponentului, fără a fi nevoie să 
vezi dacă draw-ul ţi s-ar fi completat sau nu. Acest lucru se numeşte semi-bluff, un concept 
care va fi discutat în detaliu mai târziu. 
 
Pe măsură ce numărul de outs este mai mare, devii un favorit din ce în ce mai mare la 
câştigarea potului. Cu două cărţi de venit şi 15 outs eşti favorit 6 la 5 (vei câştiga în 6 cazuri 
din 11). Cu 18 outs eşti favorit 8 la 5, iar cu 20 de outs eşti favorit 2 la 1. (Poţi găsi tabele 
bune pentru outs în cartea Kill Phil.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Un draw 
poate fi favorit 

la câştigarea 
potului,  

iar un 
draw puternic 

poate fi  

favorit 70-30”. 
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 Ai Jh Th şi flopul este 3s 9h 8h.  
 
 Oponentul tău are Ac 9c, deci are top pair cu top kicker. Vei 

câştiga cu siguranţă cu orice carte de inimă roşie, cu orice 7, orice 
damă şi vei câştiga şi cu un valet sau un zecar dacă oponentul nu 
face o mână mai bună. Astfel, ai 9 cărţi de inimă roşie, 6 cărţi 
pentru chintă (trei dame şi trei şeptari, pentru că deja au numărat 
dama şi şeptarul de inimă roşie şi nu le poţi considera de două 
ori), trei valeţi şi trei zecari, toate aceste cărţi dându-ţi mâna 
câştigătoare. Ai deci 21 de outs şi vei câştiga în peste 2 cazuri din 
3. Mai exact, vei câştiga în 69% dintre cazuri, iar oponentul tău va 
câştiga în 31% din cazuri. Chiar dacă în acest moment nu ai nici 
măcar o pereche, eşti marele favorit la câştigarea potului! 

Rezumat Capitolul 5 
 
 
 

1. Înţelege conceptul de Valoarea Estimată (VE) 
 
2. Outs sunt cărţi care-ţi transformă mâna din pierzătoare în 

câştigătoare. Conceptul de outs este strâns legat de cel de pot 
odds. 

 
3. Conceptul de pot odds este la baza celor mai multe decizii din 

poker. Cu cât ai pot odds mai mari, cu atât este mai bine să faci 
call. 

 
4. Când ai cel puţin 14 outs cu două cărţi de venit eşti favorit la 

câştigarea potului. 

Exemplu 
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CAPITOLUL 6 

 
Cum să baţi turneele  
SNG de $1 
 
Pe măsură ce creşti mizele, vei avea nevoie de mai multe cunoştinţe pokeristice. Pentru a 
cîştiga turneele SNG pe bani virtuali trebuie, în principiu, să ştii doar câteva formule; ori îţi pui 
banii în joc având cea mai bună mână, ori faci fold. Turneele de $1 folosesc o formulă 
asemănătoare, dar trebuie să o modificăm puţin pentru că strategiile folosite de oponenţi 
diferă puţin. În jocurile pe bani virtuali oponenţilor nu le pasă dacă îşi pierd jetoanele. Asta 
pentru că încercau să ajungă pe locul 1. Locul 2 sau 3, ori premiile în bani virtuali oferite nu au 
nicio însemnătate. Dar în cazul jocurilor pe bani reali, locurile 2 şi 3 sunt câştigătoare. În 
turneele SNG de 9 jucători, structura de premiere este 50% pentru locul 1, 30% pentru locul 2 
şi 20% pentru locul 3. Asta înseamnă că atunci când se ajunge la ultimii 4 jucători, nimeni nu 
vrea să fie eliminat, pentru că o singură eliminare însemană intrarea în bani. Aceasta este 
faza de bubble a turneului. Aici jucătorii tind să practice un joc foarte precaut şi liniştit.  
 
Prin contrast, jucătorii sunt în general prea loose la nivelurile de start ale turneului şi fac call-
uri slabe cu mâini şi draw-uri slabe. Pentru a beneficia de aceste slăbiciuni ale lor, vom folosi 
următorul stil de joc: 

 
Joacă foarte tight la început şi foarte agresiv la final 

 
 
Nivelurile 1-3 
 
Ar trebui să joci foarte puţine mâini pe parcursul primelor 3 niveluri. Blind-urile sunt atât de 
mici, încât nu merită să încerci să le furi şi nu vrei să-ţi rişti turneul cu o mână slabă. Lasă-i pe 
restul să se elimine unul pe altul - nu contează că nu ai la fel de multe jetoane ca cei care 
rămân în turneu. Pe parcursul acestei cărţi mă refer la următoarele categorii de mâini atunci 
când dau sfaturi privind jocul preflop. Ţine cont că toate sfaturile le dau pentru o categorie 
anume sau pentru cele superioare acesteia. De exemplu, Categoria 8 include nu numai 
mâinile listate în Categoria 8, dar şi cele listate în Categoriile 1-7. Cei care au citit cartea Kill 
Phil vor observa o diferenţă în aceste categorii. Acest lucru se datorează faptului că Kill Phil 

prezintă o strategie de genul push sau fold, în timp ce această carte nu prezintă doar acest tip 
de strategie. Atunci când faci all-in cu o mână marginală este mai bine să o faci cu o mână ca 
76 şi nu cu o mână ca Ktoff (offsuit), pentru că este mai puţin probabil să fii plătit de o mână 
care te domină, cum ar fi AK. În Kill Phil 76s este o mână de Categoria 6, iar KToff este o 

mână de Categoria 10, în timp ce în această carte ambele sunt de Categoria 7. Este o bună 
idee să încerci să memorezi cât poţi din acest tabel sau să-l printezi şi să-l ai la îndemână 
atunci când joci online. 
 
 
 

„Învăţarea 
acestor 

categorii  
pe de rost 
te va ajuta  

să foloseşti 
această carte 
cu mai multă 

uşurinţă”. 
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Categoria 1: AA, KK 

 
Categoria 2: QQ, AKs, AK, JJ 

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

 
 
Ierarhia prezentată de aceste categorii reprezintă o bună aproximare pentru jocul de turneu. 
Pentru o analiză mai detaliată consultă ierarhia prezentată de Tysen Streib, unul dintre co-
autorii cărţii Kill Everyone. 
 

De la Nivelul 1 până la Nivelul 3 ar trebui să joci doar mâini din Categoriile 1 şi 2. Dacă nimeni 
nu a făcut raise, fă un raise de 5 ori mărimea big blind-ului. Dacă au fost limperi în faţa ta 
măreşte nivelul raise-ului cu câte un big blind pentru fiecare limper. Dacă un raise 
reprezintă o treime sau mai mult din jetoanele disponibile este mai bine să faci all-in 
direct.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
După cum vezi, dacă urmezi aceste sfaturi nu vei face niciodată doar call în preflop. 
Întotdeauna vei fi cel care va face ultimul raise, în afara cazurilor în care vei vedea un flop 
gratis din big blind. Este foarte important să faci ultimul raise preflop, pentru că ceilalţi vor 
avea tendinţa să se ferească de demonstraţia ta de forţa. Vor face mult mai des check pe flop 
şi apoi fold dacă faci un bet. Este bine să fii cel care atacă! 
 
 
 
 
 

s = suită 

 Blind-urile sunt 15/30 şi eşti primul de acţionat cu Qh Qd. Ai 1.400 
de jetoane. Fă un raise până la 150. 

 
 Blind-urile sunt 25/50 şi eşti în buton cu Ah Kc, având 1.000 de 

jetoane. Trei jucători fac limp în faţa ta. În mod normal ai face un 
raise de 400 (cinci big blind-uri plus un big blind pentru fiecare 
limper), dar pentru că această sumă reprezintă mai mult de o 
treime din stack-ul tău, fă all-in. 

 
 Dacă cineva a făcut raise înaintea ta, fă un re-raise de patru ori mai 

mare decât raise-ul original cu mâini de Categoria 1 sau 2. Iarăşi, 
dacă acest raise constituie cel puţin o treime din stack-ul tău, este 
mai bine să faci all-in. Dacă cineva a plătit raise-ul iniţial în faţa ta, 
sau dacă cineva a făcut re-raise, fă all-in. 

 
 Blind-urile sunt 10/20 şi eşti în small blind cu Ks Kc, având 1.500 

de jetoane. Cineva face un raise până la 80. Aici trebuie să faci un 
re-raise până la 320. 
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Odată ce ai ajuns pe flop, scopul tău este să faci top pair sau ceva mai bun. Având AK, speri 
să prinzi un as sau un popă. Dacă nu ai prins, fă check şi fold dacă cineva pariază. Dacă ai o 
pereche mare speri ca flopul să conţină doar cărţi mici, dându-ţi altfel un overpair. Dacă pe 
flop vine un overcard (de exemplu dacă ai QQ şi pe flop vine un as sau un popă), fii pregătit 
să faci check şi apoi fold. Este posibil să ai cea mai bună mână în acest moment, dar te-ar 
costa prea mult să afli acest lucru. Jucătorii din turneele de $1 sunt foarte loose şi te vor plăti 
chiar dacă au kicker foarte mic. Nu încerca să faci un bet cu KK pe un flop de tipul A73. Un 
jucător care are în mână ceva de genul A2 te va plăti probabil până la river. Este mult mai 
bine să pariezi doar atunci când eşti încrezător că ai cea mai bună mână - vei fi plătit de 
aceşti jucători loose îndeajuns de des pentru a merita. 
 
Dacă ai făcut top pair sau mai bine pe flop, fă un bet de mărirea potului dacă toată lumea a 
făcut check până la tine. Dacă cineva face un bet fă un raise de mărimea potului. Reţine că 
atunci când faci un raise de mărimea potului trebuie să consideri suma pe care o plăteşti iniţial 
(egală cu bet-ul oponentului, înainte de a face raise-ul) ca făcând parte din pot şi abia după 
asta poţi calcula cât trebuie să fie raise-ul. Dacă orice bet sau raise reprezintă cel puţin o 
treime din stack-ul tău este mai bine să faci all-in direct. Dacă cineva îţi face re-raise, fă all-in. 
 
De fiecare dată când faci un call sau un bet care constituie o treime sau mai mult din stack-ul 
tău, ar trebui să te consideri forţat să pui şi restul banilor în joc. Asta înseamnă că ai investit 
prea mult din stack pentru a face un fold mai târziu pe parcursul mâinii. De obicei vei pune şi 
restul banilor în joc pe turn sau river, dar poţi face şi doar check şi/ sau call atunci când 
consideri că acesta este modul ideal de a juca mâna. Dar nu fă niciodată fold, indiferent de 
cărţile care vin! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ai Ac Kc şi faci un raise preflop până la 150. Butonul şi big blind-ul fac call. 
Flopul este Qd 7s 2h şi potul este de 465. Big blindul face check. Ar trebui 
să faci şi tu check. Dacă butonul pariază, cel mai bine este să faci fold. 
Dacă şi acesta face check, fă check şi fold pe turn dacă cineva pariază, în 
afara cazului în care ai prins un as sau un popă. Dacă turnul este un as sau 
un popă, pariază potul. Dacă acest bet reprezintă peste o treime din stack-
ul tău, fă all-in. 

 

 Ai As Kc şi flopul este Ks 8s 7d. Potul conţine 200 de jetoane, iar tu şi 
oponentul tău mai aveţi câte 1.400 de jetoane. Acesta pariază 100, ducând 
potul la 300. În mod normal ai face un raise de mărimea potului aici, adică 
un raise până la 500. Trebuie deci să faci un raise de 400, nu 300, pentru 
că 100 sunt folosiţi pentru a plăti bet-ul oponentului tău şi astfel se 
consideră că fac parte din pot. Dar 500 reprezintă peste o treime din stack-
ul tău, deci eşti obligat să joci mâna până la final. Din acest motiv este mai 
bine să faci all-in în loc să faci un raise până la 500. 

 

 Ai Js Jc şi flopul este Ks 8s 7d. Iarăşi, potul conţine 200 de jetoane, iar tu 
şi oponentul tău mai aveţi câte 1400 de jetoane. De data aceasta eşti 
primul de acţionat. Ar trebui să faci check şi apoi să faci fold dacă 
oponentul pariază. 

 

 Ai Ad Kd şi flopul este Kc 9h 8c. Potul este de 330 de jetoane. Oponentul 
tău face check şi tu pariezi 330, iar acesta plăteşte. Potul este acum de 
990 de jetoane şi amândoi mai aveţi aproximativ 1.000 de jetoane rămase. 
Turnul este 7c. Oponentul pariază 400. Ar trebui să faci fold. Probabil că 
acesta a plătit cu un draw care s-a concretizat. Salvează-ţi jetoanele 
pentru o situaţie mai bună! 

Exemplu 

„Fii precaut 
când dai de 

un overcard, 
pentru că 
probabil 

vei fi  bătut”. 
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Alte sfaturi cu caracter general pentru Nivelurile 1-3 
 
 Fii atent la check-raise-uri! În turneele de $1 un check-raise reprezintă aproape 

întotdeauna o mână puternică, de obicei două perechi sau chiar ceva mai tare. Fă 
întotdeauna fold la un check-raise în afara cazului în care ai cel puţin top 2-pair (AK pe o 
masă AK7). Dacă ai AK pe o masă KJ4, este bine să faci fold la un check-raise. 
Oponenţii mai puternici ar putea face aşa ceva cu un bluff sau cu o mână precum QT, 
dar asta se întâmplă foarte rar în turneele de la mize atât de mici. Cel mai bine este să 
faci fold. 

 
 Nu fă niciodată slow play! Jucătorii plătesc mult prea des pe parcursul nivelurilor de 

început. De aceea îţi recomand să nu faci aproape niciodată slow play sau să faci 
check-raise. Dacă ai AA şi flopul este AQ8, nu încerca să faci un check-raise sau doar 
call. Fă bet sau raise şi apoi poţi râde de cel care te va plăti cu QJ. Singurele excepţii 
sunt cazurile în care faci careu sau chintă de culoare pe flop. Dacă ai acest noroc, poţi 
face slow play făcând check pe flop, dar asigură-te că toate jetoanele tale ajung în pot 
pe turn sau river. 

 
 Nu bluffa! Jucătorii plătesc prea des... Jucătorii plătesc prea des... Este bine să-ţi repeţi 

acest lucru. Când jucătorii sunt prea loose, vei fi plătit de foarte multe ori atunci când ai o 
mână puternică. Dar asta înseamnă că nu prea mai poţi bluffa. Aşa că renunţă. 

 
 Fii precaut atunci când pe flop ai un draw după ce ai văzut un flop gratis din big blind. 

Draw-urile la chinte la două capete şi la culoare pot fi jucate dacă ai pot odds de 3 la 1 
sau mai bine. Draw-urile la chintă în gaură ar trebui aruncate tot timpul. 

 
 Nu toate draw-urile la chintă la două capete sunt la fel. De exemplu, este mult mai bine 

să ai 98 pe o masă 763 decât pe o masă JJT. În primul caz ai un draw la nuts şi ai şi 
două overcards. Ai putea, deci, câştiga uneori dacă prinzi un 8 sau un 9. În al doilea caz 
tragi la capătul inferior al chintei şi masa are o pereche. Chiar dacă faci chintă, ai putea 
pierde la o chintă mai mare, pierde la un full house, sau ai putea să nu fii plătit deloc, 
pentru că masa este foarte periculoasă şi eventualii call-eri se sperie.  

 
 Nu te impacienta dacă faci fold mână de mână. Uneori nu vei juca nici măcar o mână pe 

parcursul primelor 3 niveluri. Nu este nicio problemă. Blind-urile sunt atât de mici încât 
este foarte probabil să nu fi pierdut prea multe jetoane. Poturile sunt în general 
îndeajuns de mici astfel că nu merită să rişti pentru a le câştiga, în afara cazurilor în care 
ai o mână puternică. Treci peste aceste poturi mici şi lasă-le celorlalţi jucători. 

 
 Fii atent, însă, la modul în care joacă ceilalţi jucători. Fac limp în multe poturi? Sau fac 

tot timpul raise atunci când intră într-un pot? Pe flop plătesc având draw-uri slabe? Fac 
bluff-uri mari? Când au set sau trips, cum joacă mâna? Fac bet, încearcă un check-raise 
sau fac doar check-call? Ia notiţe despre jocul celorlalţi. Nu vei regreta mai târziu.  

 
 Nu presupune că ceilalţi îşi dau seama că joci tight. Să nu te gândeşti că dacă ai jucat 

foarte tight în ultimele mâini, poţi acum face un bluff. Plătesc prea des... Plătesc prea 
des... 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

„’Plătesc 
prea des' – 
ţine minte 
asta  
şi vei şti 

ce să faci”. 



 
32 

Nivelul 4 sau mai sus (cel puţin 5 jucători rămaşi) 
 
Începând cu Nivelul 4 ar trebui să faci mai des all-in sau fold preflop. Aproape tot timpul vei 
avea cel mult 15 big blind-uri, iar asta înseamnă că un raise standard de 5BB va reprezenta 
cel puţin o treime din stack-ul tău. În aceste cazuri va trebui să foloseşti o strategie de tipul 
'all-in sau fold'. Încă o dată, niciodată nu vei face preflop doar call (în afara cazurilor în 
care celălalt jucător este deja all-in). Întotdeauna ar trebui să faci raise sau fold. Blind-

urile sunt destul de mari acum pentru a merita să fie furate, deci vei face raise cu mâini mai 
slabe decât Categoria 1 şi 2. Cel mai bine este să faci raise după ce toată lumea a făcut fold 
până la tine. În acest caz:  
 
 Din buton sau small blind, fă raise cu mâini din Categoria 6 sau mai bune. 
 
 La două locuri în faţa butonului, fă raise cu mâini din Categoria 5 sau mai bune. 
 
 Din poziţii mai slabe sau dacă eşti în big blind şi nimeni nu a făcut raise, fă raise cu 

mâini din Categoria 4 sau mai bune. 
 
 Dacă ai între 5BB şi 10BB, fă raise cu mâini cu o categorie mai slabă decât în mod 

normal. 
 
 Dacă ai sub 5BB fă raise cu mâini cu două categorii mai slabe decât în mod normal. 

 
 Fă fold cu orice altceva şi nu fă niciodată limp. 
 
 Toate sfaturile de mai sus sunt prezentate în tabelul de mai jos. 
 
 
Dacă unul sau mai mulţi jucători au făcut limp, joacă ca şi cum ai fi în early position (push cu 
mâini din Categoriile 4, 5 sau 6, în funcţie de mărimea stack-ului). 
 
 
Dacă cineva face raise în faţa ta, fă raise cu mâini din Categoria 3 sau mai bine. Fă all-in cu 
mâini din Categoria 4 sau 5 dacă ai mai puţin de 10BB sau, respectiv, 5BB. 
 
 
 

Rezumat: 
 
Criteriu pentru raise în funcţie de mărimea stack-ului (la jocuri de $1) 
 Peste 10BB Între 5BB şi 10BB Sub 5BB 

 
Toţi ceilalţi au făcut fold  

Small Blind sau Button Categoria 6 Categoria 7 Categoria 8 

Unul sau 2 locuri înaintea 
butonului 

Categoria 5 Categoria 6 Categoria 7 

Restul poziţiilor Categoria 4 Categoria 5 Categoria 6 

Unul sau mai mulţi limperi 

Orice poziţie Categoria 4 Categoria 5 Categoria 6 

Cineva face un raise 

Orice poziţie Categoria 3 Categoria 4 Categoria 5 

 
 
 
 
 

 

„Cu cât ai 
mai puţine 

jetoane, 
cu atât mai 

agresiv 
trebuie să 

joci”. 
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Dacă faci un raise (dar nu all-in) şi cineva face re-raise, decizia ta trebuie să se bazeze pe pot 
odds: 
 
 Dacă ai 2,5 la 1 sau mai bine, fă call cu orice. 
 
 Dacă ai 2 la 1 sau mai bine, fă call cu mâini din Categoria 5 sau mai bine. 
 
 Dacă ai 1,5 la 1 sau mai bine, fă call cu mâini din Categoria 4 sau mai bine. 
 
 Dacă ai 1,5 la 1 sau mai bine, fă call cu mâini din Categoria 3 sau mai bine. 
 
 
Este posibil să faci ceva matematică intuitivă în aceste situaţii. Dacă raise-ul reprezintă cea 
mai mare parte din stack-ul tău poţi calcula pot odds ca şi cum ai fi all-in, pentru că eşti oricum 
obligat să pui toate jetoanele în joc. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post-flop ar trebui, de asemenea, să fii mai agresiv, dacă mai ai jetoane. Fă bet cu top pair 
(orice kicker) sau mai bine, de obicei all-in. Dacă oponentul tău pariază înaintea ta trebuie să 
iei în considerare pot odds. Oricând poţi plăti cu o mână precum top pair cu kicker bun. Dacă 
ai pot odds de 2 la 1, poţi face call cu top pair cu kicker mediu. Dacă ai pot odds de 3 la 1, poţi 
face call cu top pair şi kicker slab, cu middle pair cu overcard, cu draw la chintă în capete sau 
cu draw la culoare (pe flop). 
 
 

Ultimii patru jucători - Bubble 
 
Joacă ca şi atunci când mai erau 5 jucători sau mai mulţi, cu două excepţii - fă push cu mâini 
cu o categorie mai slabă decât până acum şi fă call cu mâini cu o categoria mai mare decât 
până acum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Blind-urile sunt 50/100, ai 1.800 de jetoane şi eşti cu o poziţie în faţa 
butonului. Toată lumea a făcut fold până la tine. Ai 6c 6d, o mână de 
Categoria 5. Fă un raise până la 500. 

 

 Blind-urile sunt 75/150, ai 1.400 de jetoane şi eşti cu două poziţii în faţa 
butonului. Cineva a făcut un limp până la tine. Ai Ah 6h, o mână de 
Categoria 6. Aici trebuie să faci fold. Având sub 10BB, ai nevoie de o 
mână de Categoria 5 sau mai bine pentru a face all-in dacă cineva a făcut 
fold.  

 

 Blind-urile sunt 50/100, ai 2.000 de jetoane şi eşti în buton. Toată lumea 
face fold şi tu ai Kc Qd, o mână de Categoria 5. Faci un raise până la 500. 
BB-ul are un stack de 3.000 şi face un re-raise până la 1.500. Ai pot odds 
de 2050 la 100, deci foarte puţin peste 2 la 1. După cum vezi, acest call te 
pune practic all-in, deci trebuie să-ţi imaginezi că raise-ul este de fapt de 
2.000. Astfel ai pot odds de 2550 la 1500, adică 1.7 la 1. Ai nevoie de o 
mână de Categoria 4 sau mai bine pentru a plăti. Deci trebuie să faci fold. 

Exemplu 

„Nu încerca 
să te strecori 

în bani”. 
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Criteriu pentru raise pe bubble în funcţie de mărimea stack-ului (la jocuri de 
$1) 
 Peste 10BB Între 5BB şi 10BB Sub 5BB 

Toţi ceilalţi au făcut fold  

Small Blind sau buton Categoria 7 Categoria 8 Categoria 8 

O poziţie înaintea 
butonului 

Categoria 6 Categoria 7 Categoria 8 

Unul sau mai mulţi limperi 

Orice poziţie Categoria 5 Categoria 6 Categoria 7 

Cineva face un raise 

Orice poziţie Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 

 

 
Ultimii trei jucători rămaşi 
 
Ai ajuns în bani! Acum trebuie să te feliciţi şi apoi să încerci să câştigi turneul. 
 

 
Jocul heads-up 
 
Recomandările mele pentru jocul heads-up sunt foarte simple. 
 
 Dacă eşti în buton, fă push cu orice carte. 
 
 Dacă eşti în big blind şi oponentul a făcut limp, fă push cu orice carte. 
 
 Dacă a făcut raise din buton fă push cu mâini din Categoria 6 sau mai bine, în rest fă 

fold. Dacă vreunul dintre voi are 4BB sau mai puţin, fă call cu mâini din Categoria 7 sau 
mai bine. Dacă unul dintre voi are 2,5BB sau mai puţin, fă call cu orice carte. 

 
Pre-Flop, Strategie de all-in în heads-up la turnee de $1 
Stack relevant Eşti în buton sau BB, 

Oponentul face limp 
Eşti Big Blind, Oponentul 
face raise 

Între 0 şi 2,5 BB Oricare două cărţi Oricare două cărţi 

Între 2,5 şi 4 BB Oricare două cărţi Categoria 7 

Peste 4 BB Oricare două cărţi Categoria 6 

 

Şi astfel başi turneele SNG de $1. Asigură-te că ai destule turnee la activ înainte de a 
avansala jocurile de $5. Reţine, 10 jocuri nu sunt deloc multe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rezumat Capitolul 6 
 
 Joacă foarte tight pe parcursul primelor 3 niveluri şi lasă-i pe restul să se 

elimine unii pe alţii. 

 Nu fă call pre-flop şi fă foarte rar call post-flop. Cel mai bine este să alegi 
între raise şi fold, nu call. 

 Nu fă niciodată bluff la nivelurile 1-3. 

 Fă push în mod agresiv când mai rămân puţini jucători, dar fă call doar cu 
mâini puternice. 

 Fă push cu orice mână heads-up, cu excepţia cazurilor în care oponentul 
face raise primul. Blind-urile pe care le furi astfel vor compensa cu mult 

 cazurile în care are o mână mai bună decât a ta şi te plăteşte. 
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CAPITOLUL 7 

 
Cum să baţi turneele SNG  
de $5 
 
 
Recomand să practici un joc similar celui pe care l-ai folosit pentru a bate turneele SNG de 
$1, cu doar câteva modificări. Dacă în acest capitol nu se menţionează nicio schimbare, poţi 
deduce că trebuie să foloseşti aceeaşi strategie ca la jocurile de $1. 
 
 

Nivelurile 1-3 
 
Continuă să joci foarte puţine mâini pe parcursul primelor 3 niveluri. Dacă nu eşti în buton sau 
în “cut-off”, continuă să joci doar mâini din Categoria 2 sau mai bine. Dacă eşti în buton sau în 
cutoff şi nimeni nu a făcut raise înainte ta, poţi face raise şi cu mâini din Categoriile 3 şi 4. 
Dacă s-a făcut un raise înaintea ta, dă fold la mâinile de Categoriile 3 şi 4 şi fă re-raise cu 
mâinile din Categoriile 1 şi 2. De asemenea, poţi face un raise puţin mai mic. Fă raise-ul până 
la 4 big blind-uri atunci când eşti primul jucător care intră în pot. Dacă există deja jucători care 
au făcut limp, adaugă un big blind pentru fiecare limper. 
 
 

 Niciun raise înaintea ta Raise înaintea ta 

 În buton sau 
Cut-Off 

Orice altă poziţie Orice Poziţie 

Categoria 1 Raise  Raise Re-raise 

Categoria 2 Raise  Raise Re-raise 

Categoria 3 Raise  Fold Fold 

Categoria 4 Raise  Fold Fold 

Categoria 5 sau 
mai slab 

Fold  Fold Fold 

 
 
Post-flop, joacă la fel ca până acum. Fă bet-uri şi raise-uri de mărimea potului, nu mai mult 
sau mai puţin, şi fă foarte rar doar call dacă cineva a pariat. Pe flop, dacă ai top pair fără top 
kicker sau mai bine, fă un bet dacă toată lumea a făcut check până la tine. Dacă cineva a 
făcut un bet sau dacă cineva îţi face raise, fă fold. Obişnuieşte-te să îţi place sau nu mâna pe 
flop, apoi fă raise sau fold, în loc să faci call şi să fii confruntat cu o decizie dificilă mai târziu, 
când trebuie să rişti mai multe jetoane. În continuare, nu bluffa! 
 
 
 
 
 

„Nu bluffa! 
Oponenţii tăi 
nu sunt 
destul  
de pricepuţi 
pentru a 
realiza că 

pierd”. 
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Nivelul 4 sau mai sus (cel puţin 5 jucători rămaşi) 
 
Pentru că raise-ul standard al tău este acum de 4BB, fă all-in de fiecare dată când ai 12BB 
sau mai puţin, pentru că un raise standard ar reprezenta cel puţin o treime din stack. Logica 
aceste reguli este simplă: Atunci când faci un raise care reprezintă o treime din stack eşti 
obligat să joci mâna până la final. Asta înseamnă că dacă cineva îţi face re-raise vei avea 

pot odds de cel puţin 2 la 1. Aceste pot odds sunt destul de bune pentru a face call cu orice 
mână care este îndeajuns de puternică pentru a face întâi raise cu ea. Astfel, mai bine faci un 
raise all-in pentru a pune presiune maximă pe oponenţii tăi şi pentru a creşte probabilitatea ca 
toţi să facă fold, lucru care este în general foarte bun într-un turneu. 
 
Joacă, deci, la fel cum ai învăţat la jocurile de $1, cu o excepţie - dacă toată lumea a făcut fold 
până la tine, fă un raise cu o categorie mai slabă decât până acum: 
 
 
 Peste 10BB Între 5BB şi 10BB Sub 5 BB 

Toată lumea a făcut fold   

Small Blind sau 
Buton 

Categoria 7 Categoria 8 Categoria 8 

Unul sau 2 locuri 
înaintea butonului 

Categoria 6 Categoria 7 Categoria 8 

Restul poziţiilor Categoria 5 Categoria 6 Categoria 7 

Unul sau mai mulţi limperi   

Orice poziţie Categoria 4 Categoria 5 Categoria 6 

Cineva face raise   

Orice poziţie Categoria 3 Categoria 4 Categoria 5 

 

 
Oponenţii din jocurile de $5 sunt puţin mai tight, deci merită să faci raise mai des. Dacă există 
un limper sau un raise înaintea ta joacă la fel ca la jocurile de $1. 
 
 

Ultimii patru jucători - Bubble 
 
Pe bubble, jocul devine mai tight. De multe ori un jucător va face push, iar ceilalţi vor face fold. 
Drept urmare, trebuie să faci call-uri mai tight, dar să faci push mai des atunci când eşti primul 
jucător care intră în pot. De asemenea, mărimea stack-ului tău comparativ cu stack-urile 
celorlalţi are o importanţă vitală. 
 
 
 
 
 
 

Blind-urile sunt 15/30, ai 1.500 de jetoane cu Ad Jd şi eşti în buton. Doi 
jucători fac limp. Ar trebui să faci un raise până la 180 (4 big blind-uri + 
1 big blind pentru fiecare limper) cu mâna ta de Categoria 4. Big blind-ul 
face call şi restul fold. Potul este acum 435. Flopul este Ac 9s 8s, iar big 
blindul face check. Ar trebui să pariezi 435. Dacă, însă, big blindul face 
bet primul sau dacă îţi face raise, fă fold. 

 

„Dacă faci 
all-in 

înseamnă că 
oponenţii 
nu te pot 

scoate  

din pot”. 
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 Dacă ai cel mai mare stack, fă raise cu mâini din Categoria 8 sau mai bine din small 

blind sau buton, şi cu mâini din Categoria 7 sau mai bine din cutoff. Dacă vrei să plăteşti 
all-in-ul cuiva, poţi plăti 10BB cu o mână de Categoria 2 sau mai bine, 8BB cu o mână 
de Categoria 3, 6BB cu o mână de Categoria 4, 4BB cu o mână de Categoria 5, şi 2BB 
cu o mână de Categoria 6. Dacă eşti big blind, poţi plăti cu mâini cu o categorie mai 
slabă (sau cu orice carte dacă raise-ul este de doar 2BB). Dacă la masă sunt două 
stack-uri mari, cu număr similar de jetoane, este bine să vă evitaţi complet! Nu 

este bine să vă contraţi decât dacă ai nuts sau ceva foarte aproape de nuts!  
 
 Dacă ai un stack mediu, trebuie să ai grijă la cei cu stack-uri mai mari. Dacă cel cu 

stack-ul cel mai mare a făcut fold, joacă precum ai avea tu cel mai mare stack. Dacă 
cineva care are mai multe jetoane decât tine este încă activ, fă push cu mâini cu două 
categorii mai sus decât normal. De asemenea, te poţi comporta ca un stack mare dacă 
plăteşti all-in-ul unui stack mic şi nu există riscul ca un stack mai mare să facă şi el call. 
Dacă te gândeşti să plăteşti all-in-ul unui stack mare, fii foarte precaut! Restrânge-ţi 
mâinile cu încă două categorii faţă de standardele de stack mare, cu coate că poţi plăti 
întotdeauna cu aşi sau popi. 

 
 Dacă ai cel mai mic stack, comportă-te ca un stack mediu atunci când faci push şi ca 

un stack mare atunci când faci call. Poţi folosi propriul stack drept mărime pentru raise, 
chiar dacă cineva a făcut push pentru o sumă mai mare. Dacă ai un stack foarte mic, de 
exemplu sub 3BB, fă all-in cu orice carte atunci când eşti în big blind. 

 
 
Tabelele următoare conţin un rezumat al celor spuse mai sus. 
 
 

Cum să faci all-in pe bubble (la jocurile de $5) 
 Ai cel mai mare 

stack activ 
Un jucător activ are un 

stack mai mare 

Poziţia ta Cut-off  Categoria 7 Categoria 5 

Small Blind sau 
Buton 

Categoria 8 Categoria 6 

 
 

Cum să faci call cu un stack mediu pe bubble (la jocurile de $5) 
Stack-ul 
celui care a 
făcut all-in 

10BB   8BB 6BB 4BB 2BB 

În Big Blind Categoria 1   Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 Categoria 5 

Orice altă 
poziţie 

Categoria 1   Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 

 
 

Cum să faci call cu un stack mic sau mare pe bubble (la jocurile de $5) 
Stack-ul 
celui care a 
făcut all-in 

10BB   8BB 6BB 4BB 2BB 

În Big Blind Categoria 3   Categoria 4 Categoria 5 Categoria 6 Oricare 2 
cărţi 

Orice altă 
poziţie 

Categoria 2   Categoria 3 Categoria 4 Categoria 5 Categoria 6 
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Ultimii trei jucători rămaşi 
 
Fă push cu aceleaşi mâini ca atunci când mai erau patru jucători, dar poţi face call cu mâini cu 
o categorie mai slabă decât cele folosite la call-urile de pe bubble. Stack-ul mediu trebuie, de 
asemenea, să fie mai tight cu o categorie atunci când face push împotriva stack-ului mare. 
 
 
Cu alte cuvinte: 
 

Cum să faci all-in cu 3 jucători rămaşi 
 Ai cel mai mare 

stack activ 
Un jucător activ are un stack 
mai mare 

Small Blind sau 
Button 

Categoria 8 Categoria 7  

 

 
 
 
 
 
 
 

 Blind-urile sunt 200/400 cu ante 25. Eşti stack-ul cel mai mare cu 5.000 
în buton şi ai 7h 6 c, o mână de Categoria 8. Fă all-in pentru a încerca 
să furi blind-urile şi ante-urile. 

 
 Blind-urile sunt 200/400 cu ante 25. Ai un stack mediu de 2.300 în small 

blind. Stack-ul cel mai mare face all-in pentru 5.000 din cutoff şi tu ai 
As Qc, o mână de Categoria 3. Foloseşte-ţi propriul stack - care are 
6BB - pentru a determina dacă poţi face call sau nu. Dacă ai fi avut un 
stack mare, ai fi putut plăti un raise de 6BB cu o mână de Categoria 4. 
Dar având un stack mediu trebuie să reduci cu două categorii mâinile 
cu care poţi da call. Deci trebuie să faci fold. Faza de bubble este 
extrem de palpitantă. Cei cu stack-uri medii trebuie să joace foarte 
prudent pentru a încerca să ajungă în bani. 

 
Dacă doi dintre oponenţii tăi sunt all-in şi te gândeşti să faci overcall 
(deci să fii al treilea jucător din pot), gândeşte-te de două ori în bubble. 
Singurele cazuri în care ai putea lua în considerare un overcall sunt: 

 
1. Atunci când eşti cel mai mare stack încă activ. 
2. Când ai al treilea stack din joc, iar cel cu stack-ul cel mai mic este 

all-in. 
 

În aceste cazuri poţi face overcall cu JJ sau mai bine (şi AK dacă cel 
cu stack-ul de mijloc dintre voi trei are 6BB sau mai puţin). Dacă nu te 
afli în niciunul din aceste cazuri, fă fold indiferent de mâna pe care o 
ai, fie ea şi AA.  

 
 Blind-urile sunt 200/400 cu ante 25. Eşti în big blind având stack-ul cel 

mai mic cu 2.000. Următorul stack ca mărime, având 2.500 de jetoane, 
face all-in. Jucătorul cu cel mai mare stack, aflat în small blind, face 
call. Fă fold cu popi, aşi sau orice altceva ai avea! Ai şansa de a ajunge 
pe locul 3 fără să faci nimic şi trebuie să profiţi de ea. 

 

Exemplu 



 
39 

Cum să faci call cu un stack mediu (3 jucători rămaşi) 
 10BB   8BB 6BB 4BB 2BB 

În Big Blind Categoria 2   Categoria 3 Categoria 4 Categoria 5 Categoria 6 

Orice altă 
poziţie 

Categoria 1   Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 Categoria 5 

 
 

Cum să faci call cu un stack mare sau mic (3 jucători rămaşi) 
 10BB   8BB 6BB 4BB 2BB 

În Big Blind Categoria 4   Categoria 5 Categoria 6 Categoria 7 Categoria 8 

Orice altă 
poziţie 

Categoria 3   Categoria 4 Categoria 5 Categoria 6 Categoria 7 

 
 
Jocul heads-up 
 
Fă all-in cu orice două cărţi heads-up atâta timp cât oponentul tău are cel mult 8BB. Atunci 
când ambele stack-uri sunt peste 8BB este probabil puţin cam riscant să faci all-in chiar cu 
orice mâini. Deci voi revizui recomandările mele privind jocul heads-up după cum urmează (în 
toate cazurile mărimea stack-ului se referă la mărimea celui mai mic dintre cele două stack-
uri): 
 
În buton: 
 Dacă stack-ul este de 8BB sau mai puţin, fă all-in cu orice două cărţi. 
 
 Dacă stack-ul este între 8 şi 12BB, fă all-in cu mâini de Categoria 8 sau mai bine. 
 
 Dacă stack-ul este de peste 12BB, fă raise până la 3BB cu mâini de Categoria 8 sau mai 

bine. Dacă ţi se face re-raise, fă call cu mâini din Categoria 5 sau mai bine. 
 
Dacă eşti în big blind şi butonul face limp: 
 Dacă stack-ul este de 8BB sau mai puţin, fă all-in cu orice două cărţi. 
 
 Dacă stack-ul este între 8 şi 12BB, fă all-in cu mâini de Categoria 7 sau mai bine. 
 
 Dacă stack-ul este de peste 12BB, fă raise până la 4BB cu mâini de Categoria 6 sau mai 

bine. Dacă ţi se face re-raise, fă call cu mâini din Categoria 4 sau mai bine. Se observă 
că faci un raise mai mare atunci când eşti în big blind. Asta pentru a compensa faptul că 
ai o poziţie inferioară postflop. Raise-ul mai mare are scopul de a câştiga potul pre-flop. 

 
Dacă eşti în big blind şi butonul face raise: 
 Dacă stack-ul este de cel mult 2,5BB, fă call cu orice două cărţi. 
 
 Dacă stack-ul este între 2,5 şi 4BB, fă call cu mâini de Categoria 7 sau mai bine. 
 
 Dacă stack-ul este între 4 şi 12BB, fă call cu mâini de Categoria 6 sau mai bine. 
 
 Dacă stack-ul este de peste 12BB şi face un raise de 3BB sau mai mic, fă un raise de 

patru ori mai mare cu mâini de Categoria 5 sau mai bine şi fă doar call cu mâini de 
Categoria 6 şi 7. Dacă acest raise reprezintă peste o treime din stack-ul tău, fă all-in. 
Dacă face raise de peste 3BB, fă push cu mâini de Categoria 5 sau mai bine. 

 

 
 
 

„După ce 
treci de 
bubble,  
ar trebui 
să joci 

la câştig”. 
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Jocul postflop: 
 
Pariază cum ai făcut şi în jocul shorthanded (orice pereche şi draw-uri bune), dar şi mâinile de 
tip as high.  
 Dacă oponentul pariază primul, trebuie să-ţi micşorezi standardele de call. Poţi face call 

cu orice middle pair sau bottom pair cu un overcard kicker. De exemplu, dacă flopul este 
Q72, poţi plăti un bet cu A2 sau K2. 

 
 

Rezumat pentru jocul heads-up: 
 
Preflop, Niciun raise - Fă push sau raise după cum s-a indicat 
Mărime Stack Eşti în buton Eşti în big blind şi oponentul face 

limp 

Între 0 şi 8 BB Oricare două cărţi Oricare două cărţi 

8-12 BB Categoria 8 Categoria 7 

12+ BB Raise până la 3BB cu Categoria 8 
Call la re-raise cu Categoria 5 

Raise până la 4BB cu Categoria 6 
Call la re-raise cu Categoria 4 

 
 

Pre-Flop, Butonul face raise 
Mărime Stack 

0-2,5 BB Oricare două cărţi 

2,5-4 BB Categoria 7 

4-12 BB Categoria 6 

12+ BB, Oponentul face raise 
de cel mult 3BB 

Raise de patru ori mai mare cu Categoria 5 
Call cu Categoriile 6-7 

12+ BB, Oponentul face raise 
de peste 3BB sau face all-in 

Push all-in cu Categoria 5 

 
 

Jocul Postflop 
Nu a pariat Fă bet pot cu orice pereche, orice as, draw la culoare, draw la chintă 

în capete sau dacă ai două overcards cu draw la chintă în gaură 

A pariat Call sau raise cu middle pair sau mai bine, sau cu bottom pair şi un 
overcard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Jocul heads-
up 

se practică 
de obicei 

cu stack-uri 
foarte mici, 

deci dacă 
ştii regulile 

poţi juca 

foarte bine”. 

Rezumat Capitolul 7 
 
1. Raise-ul standard preflop este de 4BB plus 1BB pentru fiecare limper. 

 
2. Bet-urile postflop trebuie să fie de mărimea potului. 

 
3. Joacă mai multe mâini din late position. 

 
4. Fii atent la mărimea stack-ului tău şi la stack-urile celorlalţi jucători. Fii 

agresiv dacă ai cel mai mare stack şi precaut dacă ai stack mediu iar cel cu 
stack mare este încă activ. 
 

5. Nu mai fă push cu mâinile cele mai slabe heads-up 
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CAPITOLUL 8 
 

Cum să baţi turneele SNG  
de $10 
 
 
 
Când treci la turneele SNG de $10, e necesar să-ţi modifici strategia folosită la turneele de $5 
şi să adaugi câteva arme noi la arsenalul tău. La turneele de $10 oponenţii vor fi ceva mai 
bine pregătiţi şi ştiu că nu trebuie să joace foarte loose. Drept urmare, pentru că tot timpul 
trebuie să te adaptezi adversarilor, poţi începe să faci bet mai des. Împotriva oponenţilor 
foarte loose de la mizele mici, fă bet doar cu mâinile cele mai puternice şi încearcă să extragi 
valoare maximă pariind cât mai mult. Acum, însă, îţi poţi permite să pariezi mai puţin pentru a 
minimiza riscul. Poţi chiar include şi câteva bluff-uri în unele situaţii, ceea ce înseamnă că aici 
se joacă poker într-adevăr. 
 
 

Nivelurile 1-3 
 
Acum este posibil să poţi face un call preflop. Dacă nimeni nu a intrat încă în pot, joacă la fel 
ca şi până acum: fă raise cu mâini din Categoriile 1 şi 2, plus 3 şi 4 din late position. Dar acum 
este posibil să dai call câteodată cu perechi mici. 
 
Regula 2/10: Iată o regulă simplă pentru începători, care te ajută să-ţi dai seama cât anume 

din stack poţi risca atunci când faci un call sau un raise cu o pereche. Dacă ai în mână o 
pereche de la 22 până la TT, poţi face call sau raise proporţional cu rangul perechii. Pentru 
clarificare, asta înseamnă că poţi risca 2% din stack cu 22, 3% cu 33, 4% cu 44, 5% cu 55, 
6% cu 66, 7% cu 77, 8% cu 88, 9% cu 99 şi 10% cu TT. Astfel poţi trata fiecare situaţie care 
poate apărea în timpul jocului. Perechile mai mari, începând cu JJ, sunt diferite de celelalte 
perechi. Asta pentru că perechile mici au, în general, nevoie de ajutor pentru a câştiga un pot, 
în timp ce perechile mari pot câştiga fără a fi ajutate de masă, deci dacă cineva face un raise, 
poţi face un re-raise de cele mai multe ori. Poţi chiar să faci all-in. Factorii determinanţi sunt 
poziţia la masă, mărimea stack-ului, mărimea stack-urilor adversarilor, tipul de jucător care a 
făcut raise-ul iniţial şi alte informaţii pe care le-ai putea avea. 
 
Atunci când foloseşti regula 2/10 fă întotdeauna un raise standard de 4BB dacă ai destule 
jetoane pentru a satisface criteriul prezentat. Altfel fă doar limp. De exemplu, cu blind-uri de 
15/30 şi un stack de 1.400 poţi face un raise până la 120 cu TT, dar vei face doar un call de 
30 cu 44, iar la 22 vei face fold.  
 
Dacă ai făcut limp cu o pereche, pe flop fă check şi fold dacă nu ai făcut set sau dacă nu ai un 
overpair. Un overpair este o mână mai bună decât top pair, dar este totuşi vulnerabilă. De 
aceea trebuie să joci un top pair ca şi cum ai avea top pair top kicker. Nu face re-raise pe flop 
cu top pair sau un overpair. Dacă ai făcut bet şi cineva îţi face raise, fă doar call şi 
reevaluează situaţia pe turn. În mod ideal ai urmărit modul în care joacă oponenţii tăi şi cum 
au obiceiul să parieze. Crezi că are o mână mai bună? Ce pot odds ai? Ai poziţie sau nu? 
Aceste întrebări îţi vor afecta modul în care vei continua să joci mâna.  
 

„La jocurile 
de $10, 
oponenţii 
sunt ceva 
mai bine 
pregătiţi –  
va trebui 
să variezi 
puţin tactica 
pentru a-i 

putea bate”. 
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Un set este o mână foarte puternică şi poate fi foarte greu de ghicit, mai ales când cineva a 
făcut raise preflop. Cea mai bună situaţie pentru un set este atunci când dai call la un raise 
preflop cu o mână de genul 55 şi flopul este AT5 sau ceva asemănător. Acum tu ai un set şi el 
are, foarte probabil, top pair. Se poate să câştigi tot stack-ul oponentului în acest caz. 
 
Cu un set vrei să pui toţi banii în joc, dacă acest lucru este posibil. Dacă ai fost ultimul raiser 
preflop sau dacă nimeni nu a făcut raise ar trebui să pariezi întotdeauna setul pe flop. Nu fă 
niciodată slow play! Dacă altcineva a făcut raise şi tu ai făcut doar call, ai mai multe moduri de 
a pune toţi banii în pot. Dacă nu ai poziţie, cel mai bun mod de a face acest lucru este să faci 
tu însuţi bet atunci când flopul are un as sau un popă şi să speri că cineva îţi va face raise. 
Dacă flopul conţine doar cărţi mici este probabil mai bine să încerci un check-raise. De 
asemenea, poţi alege să faci check şi apoi doar call, dar astfel rişti să-l laşi pe oponent să 
facă o mână mai bună. Dacă ai poziţie, ar fi bine să faci bet dacă oponentul a făcut check şi 
să faci raise dacă acesta a făcut bet.  
 
În oricare din cazuri, recomandarea este să nu faci slow play pe flop. Întotdeauna fă un bet pe 
turn şi, de obicei, şi pe river. Dacă riverul este o carte care completează masa în mai multe 
moduri (de exemplu Ah Kh Qs Tc 9h), nu merită să-ţi pariezi setul. Dacă oponentul face bet 
va trebui să decizi dacă vrei să faci call sau nu. Ia în considerare ce pot odds ai, precum şi 
care au fost acţiunile anterioare. Cât de probabil este ca oponentul să fi făcut o mână mai 
bună? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pariul de continuare 
 
Poţi începe să faci un bluff într-o situaţie anume - ai făcut un raise preflop, dar flopul te-a ratat. 
Acest bet se numeşte continuation bet sau c-bet, întrucît bet-ul pe flop reprezintă o 
continuare a acţiunii tale preflop. Asta pentru că cel care a făcut raise are probabil o mână 

mai bună decât cel care a făcut call, deci dacă ambii au ratat flopul, lucru care se întâmplă 
destul de des, cel care a făcut raise poate câştiga potul doar cu un bet. Dacă flopul este K76 
poţi face un c-bet cu ceva de genul AJ. Pentru că ai făcut raise preflop, oponentul tău va 
crede că ai AK şi va face fold. Dacă flopul este 752 poţi face c-bet uneori, pentru că oponentul 
va crede că ai un overpair. De asemenea, poţi paria (face c-bet) dacă ai făcut raise preflop cu 
o pereche şi pe flop apare cel puţin un overcard. Dacă ai făcut raise cu 99 poţi face un c-bet 
dacă flopul este AQ5. Este singurul caz în care recomand un bluff la jocurile de $10. Dacă ai 
ratat flopul şi oponentul îţi face raise la c-bet, fă fold. Dacă oponentul face call, pe turn fă 
check şi call dacă nu ţi-ai îmbunătăţit mâna. 
 
 
 

 Blind-urile sunt 10/20 şi tu ai un stack de 1.300 cu 9c 9s. Doi jucători 
fac limp. Faci şi tu limp şi la fel face şi butonul. Dacă ai fi avut TT, ai fi 
putut face raise până la 120, pentru că un astfel de raise ar fi fost sub 
10% din stack-ul tău. Cinci jucători cer flopul 8c 7d 4c. Trei jucători fac 
check. Aici ar trebui să pariezi 55, adică mărimea potului, pentru că ai 
un overpair. 
 

 Blind-urile sunt 15/30 şi tu ai un stack de 1.600 cu 6d 9s. Un jucător cu 
un stack de 1.800 face raise până la 120. Eşti în the big blind şi trebuie 
să mai plăteşti încă 90. Poţi face call, pentru că asta reprezintă mai 
puţin de 6% din stack. Flopul este 7d 6h 4c. Încearcă să faci un check-
raise. Apoi pariază pe turn, indiferent de cartea care vine. Dacă în 
schimb flopul ar fi fost Kd Jh 6c ar fi trebuit să faci bet, sperând ca 
oponentul să facă raise. Niciodată nu trebuie să te îngrijorezi că cineva 
are un set mai mare decât al tău. Acest lucru se mai întâmplă, dar 
astfel de situaţii sunt prea rare pentru a fi luate în considerare. 

 

Exemplu 
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Faci raise cu Ac Qc şi primeşti 2 call-uri în spatele tău. 
 
 
Fă C-bet   Nu face C-bet 
K75       J64 
994       754 
TTT       432 
 
MĂRIMEA BET-ULUI 
Înainte de a ajunge la acest nivel de joc, recomandarea era ca întotdeauna 
să faci un bet de mărimea potului. Dacă potul era 400, trebuia să pariezi 
400. Acum vei face bet mai des şi oponenţii vor fi ceva mai tight. Ambele 
schimbări de mai sus recomandă un bet mai mic. De aceea este bine ca bet-
urile să fie de aproximativ 70% din pot de acum înainte, indiferent dacă este 
vorba de o mână puternică sau de un c-bet cu nimic. Deci la un pot de 400 
ar trebui să faci un bet între 250 şi 300. 

 

Dacă aveai de gând să faci un c-bet, dar cineva a făcut bet înaintea ta, este mai bine să faci 
fold. Îţi recomand să faci un c-bet în următoarele cazuri: 
 
Dacă ai un singur calller preflop: 
 fă c-bet tot timpul. 
 
Dacă ai 2 call-eri preflop: 
 Dacă eşti ultimul de acţionat, fă c-bet tot timpul dacă oponenţii fac check. 
 
 Dacă eşti primul sau al doilea de acţionat, fă c-bet dacă flopul conţine un as, un popă, o 

pereche sau trips. 
 
 Dacă eşti ultimul de acţionat şi ai un draw la chintă, nu face c-bet. 
 
Dacă ai 3 sau mai mulţi call-eri preflop: 
 Nu face c-bet. Se poate ca uneori un c-bet să fie profitabil într-o astfel de situaţie, dar 

trebuie să devii un jucător foarte experimentat înainte de a face acest lucru. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nivelul 4 sau mai sus (cel puţin 5 jucători rămaşi) 
 
Joacă la fel ca la jocurile de $5. 
 
 

Ultimii patru jucători - Bubble 
 
Încă o dată, ar trebui să practici un joc foarte asemănător cu cel de la jocurile de $5, dar poţi fi 
puţin mai agresiv dacă ai cel mai mare stack dintre jucătorii care mai sunt încă în pot. Dacă 
eşti în small blind sau în buton (şi nimeni nu a intrat încă în pot), poţi face raise cu mâini de 
Categoria 8 sau mai bine, plus mâinile în care ambele cărţi sunt de rang minim 5. Din cutoff fă 
raise cu mâini din Categoria 8 sau mai bine. Pentru că ai un stack mai mare decât jucătorii 
rămaşi în pot, foloseşte mărimea stack-urilor celorlalţi jucători pentru a determina dacă ar 
trebui să faci all-in sau să faci un raise până la 4BB. Dacă cel mai mare stack aflat încă în pot 
este de cel puţin 12BB, fă all-in. Poţi face aceste mişcări agresive şi atunci când ai un stack 
mediu şi jucătorul cu cel mai mare stack a făcut fold. 
 
 

 
 

Exemplu 

 

„Poţi fi mai 
agresiv 
pe bubble 
dacă ai  
cel mai mare 
stack activ”. 
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 Blind-urile sunt 100/200 şi ai un stack mediu în buton cu 3.500 de jetoane. Small 
blindul are 1.700 de jetoane, iar big blindul 2.250. Jucătorul cu stack-ul cel mai 
mare, de 6.050, face fold în cutoff, iar tu ai 9h 5s. Pentru că ai un stack mediu, dar 
ai cel mai mare stack dintre jucătorii rămaşi în pot, ar trebui să te comporţi ca şi 
cum ai avea cel mai mare stack. Pentru că eşti în buton şi ambele cărţi sunt de 
rang minim 5, ar trebui să faci raise. Chiar dacă ai un stack de 17,5 big blind-uri, 
cel mai mare stack al unui oponent activ este de doar 11,25 big blind-uri. Asta 
înseamnă că ar trebui să faci all-in în loc să faci raise până la 800. Pentru că 
jetoanele suplimentare pe care le ai peste stack-ul oponentului nu pot fi folosite 
în această mână, ar trebui să te comporţi ca şi cum ai avea un stack la fel de 
mare ca cel al oponentului. 

 

 Uneori s-ar putea să fii în situaţii în care ai ajuns pe flop, dar mai sunt jetoane de 
pus în pot. Pentru că este vorba de joc short-handed, nu trebuie să ai mâini 
foarte puternice pentru a paria post-flop. Presupunând că ai făcut raise preflop, 
fă bet pe flop oricând ai cel puţin o pereche. De asemenea, poţi paria şi dacă ai 
un draw la culoare, un draw la chintă în capete sau dacă ai două overcards cu un 
draw la chintă în gaură. Iarăşi, dacă un bet de mărimea potului reprezintă cel 
puţin o treime din stack, fă all-in.  

 

 Dacă oponentul tău pariază primul, fi mult mai selectiv în mâinile cu care faci call. 
Nu fă call cu mâini mai slabe decât top pair şi nu plăti cu draw-uri, decât dacă ai 
pot odds foarte bune. Pe bubble, în special dacă ai un stack mediu, nu merită să 
îţi asumi riscuri inutile. Nu-ţi risca turneul plătind cu un draw. Desigur, este cu 
totul altceva să faci un bet cu un draw.  

Cum să faci all-in pe bubble (la jocurile de $10) 
  Ai cel mai mare 

stack activ 
Un jucător activ are un 
stack mai mare 

Poziţia ta 

Cut-off Categoria 8 Categoria 5 

Buton sau 
Small Blind 

Categoria 8 plus orice 

mână cu ambele cărţi de 
rang minim 5 

Categoria 6 

 
 

Cum să faci push cu un stack mediu pe bubble (la jocurile de $10) 
Stack-ul celui 
care a făcut 
all-in 

10BB 8BB 6BB 4BB 2BB 

În Big Blind Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 Categoria 5 

Orice altă 
poziţie 

Categoria 1 Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 

 
 
Cum să faci push cu un stack mic sau mare pe bubble (la jocurile de $10) 
Stack-ul celui 
care a făcut 
all-in 

10BB 8BB 6BB 4BB 2BB 

În Big Blind Categoria 3 Categoria 4 Categoria 5 Categoria 6 Categoria 7 

Orice altă 
poziţie 

Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 Categoria 5 Categoria 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Exemplu 
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Ultimii trei jucători rămaşi 
 
Nicio schimbare faţă de jocurile de $5. 
 
 

Jocul heads-up 
 
Nicio schimbare. Mult noroc! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Blind-urile sunt 100/200 cu ante 25 şi ai cel mai mare stack, cu 6.000 de 
jetoane. Eşti în buton şi ai Qc Jd. Faci raise până la 800  iar un stack mediu 
din big blind, având 3.000 de jetoane, plăteşte. Flopul este 9h 8h 4h. Big 
blindul face check. Ai două overcards cu un draw la chintă în gaură, deci ar 
trebui să faci un bet de mărimea potului, şi anume 1.800. Dar pentru că asta 
reprezintă peste o treime din stack-ul efectiv (stack-ul minim, şi anume cel al 
oponentului), care este de 2.100, ar trebui să faci all-in. Nu trebuie să îţi fie 
frică de o culoare - dacă o are, treci mai departe. Dar este mult mai probabil 
ca el să fie mai îngrijorat ca tine şi să nu vrea să termine turneul pe locul 4. Ai 

destule jetoane pentru a putea juca puţin mai riscant şi pentru a juca agresiv. 

Rezumat Capitolul 8 
 
1. Fă call cu perechi mici dacă procentajul din stack necesar pentru 

call este mai mic decât rangul perechii. 
 
2. Dacă ai făcut doar call cu o pereche, renunţă pe flop dacă nu ai set 

sau overpair. 
 
3. Fă continuation bet pe cele mai multe flopuri, atunci când ai făcut 

raise pre-flop. Bet-urile postflop ar trebui să fie de aproximativ 70% 
din pot. Dacă ai ratat flopul complet, renunţă pe turn, cu excepţia 

cazurilor în care faci top pair sau mai bine. 
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CAPITOLUL 9 

 
Cum să baţi turneele SNG  
de $20 
 
 
 
Acum vom începe să jucăm cu adevărat mai mult poker. Dacă ai ajuns până aici, ar trebui să 
ai câteva sute de turnee jucate. Ai jucat tight, dar ai văzut foarte multe situaţii diferite şi foarte 
multe tipuri de jucători. Acum ar trebui să fii îndeajuns de experimentat pentru a putea juca 
mai multe mâini în primele niveluri. Dar, la început, trebuie să prezentăm câteva concepte noi. 
 
 

CPR şi CSI 
 
Mai devreme evaluam mărimea stack-ului în funcţie de numărul de big blind-uri. Dar acest 
lucru ignoră ante-urile, atunci când acestea apar în joc. Pentru a fi mai precişi, de acum vom 
folosi două numere importante: cost-per-rundă (CPR) şi chip-status-index (CSI). 
 
 
Cum se calculează CPR: CPR-ul, descris prima dată în Kill Phil de Blair Rodman şi de 

mine, reprezintă numărul de jetoane pe care trebuie să le investeşti pentru a juca o rundă 
întreagă, când butonul face o rundă completă în jurul mesei. Este totalul blind-urilor şi al alte-
urilor (dacă acestea există). Te poţi gândi la acest număr şi ca numărul de jetoane din pot 
înainte ca cineva să ia vreo decizie preflop. De exemplu, dacă nu există ante-uri şi blind-urile 
sunt 25/50, CPR-ul este 75. Dacă blind-urile sunt 75/150, CPR-ul este 225.  
 
Referitor la ante, trebuie să ţii cont de numărul total de ante-uri, deci înmulţeşte valoarea ante-
ului cu numărul de jucători şi adaugă acest număr la blind-uri. Deci dacă mai sunt patru 
jucători, blind-urile fiind 100/200 cu ante 25, CPR-ul este 100+ 200 + (4 x 25) = 400. 
 
 
Cum se calculează CSI: CSI-ul, definit de Blair şi de mine, se calculează ca fiind numărul de 

jetoane din stack împărţit la CPR. Nu este nevoie de precizie foarte mare, o aproximaţie este 
bună de cele mai multe ori. De exemplu, dacă CPR-ul este 150 şi ai 1.085 de jetoane, nu ai 
nevoie să ştii că ai un CSI de 7,23. E destul să ştii că este puţin peste 7. Vom folosi CSI-ul de 
acum înainte pentru a estima mărimea stack-ului. Este folositor să menţionăm că, dacă nu 
sunt ante-uri, CSI-ul este egal cu 2/3 din numărul de big blind-uri din stack. 
 
 

Regula 5/10: 
 
Acum, că ştii ceva mai mult poker, poţi renunţa la regula 2/10 şi să foloseşti regula 5/10. 
Această regulă, concepută de jucătorul profesionist Bob Ciaffone, se aplică perechilor mici şi 
medii, precum şi la suited connectors. Nu se aplică însă la suited 1 gappers (cărţi de aceeaşi 
culoare şi cu diferenţă de 2 între ranguri).  

„Suma 
jetoanelor 

din pot, 
înainte ca 

cineva să ia 
o decizie, 

reprezintă 
costul 

unei runde 
de joc”. 
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Regula spune că poţi face întotdeauna call cu astfel de mâini dacă nu investeşti peste 5% din 
stack şi să faci întotdeauna fold dacă investeşti peste 10% din stack. Între 5% şi 10% ar trebui 
să faci call sau fold în funcţie de alţi factori.  
 
Dacă ai poziţie şi ai o pereche medie bună (77-99), dacă apreciezi că adversarul este foarte 
slab, poţi face call cu cel mult 10% din stack-ul tău. De exemplu, dacă ai 7h 6h în early 
position, fii pregătit să rişti 5% din stack, dar având aceeaşi mână în cutoff sau în buton poţi 
risca până la 10%.  
 
Ţine minte întotdeauna atunci când evaluezi aceste procentaje că trebuie să calculezi costul 
unui call în relaţie cu cel mai mic stack dintre stack-ul tău şi al oponentului. Dacă oponentul 
tău pariază 150 dintr-un stack de 1.000 şi tu ai 5c 5s cu un stack de 3,000, chiar dacă bet-ul 
său reprezintă doar 5% din stack-ul tău, nu poţi face call, pentru că acest call reprezintă 15% 

din stack-ul oponentului şi nu ai implied odds destul de mari pentru un set. Pentru că eşti 
expus unui re-raise atunci când intri într-un pot din early position, îţi recomand să joci precaut 
perechile mici şi suited connectors. Dacă ai destule jetoane pentru a face un raise conform 
regulii 5/10, fă-l. Dar fă fold la un re-raise. Dacă ai destule jetoane doar pentru a face un limp 
conform regulii, este mai bine să faci fold şi să îţi păstrezi jetoanele pentru un raise. 
Agresivitatea este de preferat unui joc pasiv. 
 
 

Regula 3/6: 
 
Această regulă se aplică mâinilor care conţin cărţi de aceeaşi culoare, dar care nu sunt 
consecutive şi aşilor însoţiţi de cărţi de aceeaşi culoare. Mâini precum Td 8d, As 3s şi 9c 6c 
cad în această categorie. Cu aceste mâini, poţi plăti întotdeauna un raise dacă acesta 
reprezintă cel mult 3% din stack, dar ar trebui să faci fold tot timpul dacă te costă peste 6% 
din stack. Între aceste două valori trebuie să iei în considerare alţi factori. Evită să joci astfel 
de mâini din early position. Dacă ai poziţie bună şi ai un Axs sau un suited 1-gapper, poţi 
pune la bătaie până la 6% din stack. Dacă, însă, ai suited 2-gappers, nu e bine să pui în joc 
mai mult de 3%.  
 
Cărţile de tip suited connectors sunt mai dificil de jucat decât perechile mici pe flop. Dacă le 
eviţi complet pe parcursul primelor 3 niveluri vei pierde foarte puţin în VE şi nu te vei confrunta 
cu decizii grele. Cunosc un jucător expert de SNG-uri care joacă până la 10 turnee în acelaşi 
timp, la mize între $200 şi $500, care nu joacă niciodată suited connectors în nivelurile de 
start, chiar dacă face push cu astfel de cărţi pe finalul unui turneu. Echitatea foarte mică la 
care renunţă în acest mod este pe deplin compensată de faptul că nu trebuie să ia decizii 
dificile după flop, jucând atât de multe jocuri simultan. 
 
Concluzia: Se poate să joci suited connectors folosind regula 3/6, mai ales ca un antrenament 
pentru MTT-uri, dar la fel de bine poţi să nu le joci deloc, mai ales dacă joci mai multe SNG-uri 
simultan, o opţiune la care vom reveni mai târziu. 
 
 

Reverse Implied Odds 
 
În Capitolul 4, am definit conceptul de implied odds drept suma de bani pe care estimezi că o 
poţi câştiga dacă îţi completezi un draw. Asta presupune că nu vei mai plăti niciun ban dacă 
draw-ul nu s-a concretizat. Cealaltă faţă a monedei se numeşte “reverse implied odds.” Acest 
concept se aplică atunci când ai o mână completată, dar ai draw-uri împotriva ta. În acest caz, 
este posibil să pui bani suplimentari în pot din poziţia de pierzător. De asemenea, se aplică şi 
atunci când este posibil să fii dominat şi vei plăti mai multe bet-uri pentru a vedea dacă ai 
carte mai bună sau nu. 
 
 
 
 
 
 
 

„Este ok să 
nu joci 
suited 
connectors 
când ai un 
stack mare 
dacă vrei să 
eviţi decizii 
dificile”. 
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Nivelurile 1-3 
 
Pe lângă calluri cu mâini speculative, acum poţi să joci mai des preflop. Recomand 
următoarea strategie atât timp cât ai un CSI de cel puţin 20. 

 
 
Dacă toată lumea a făcut fold până la tine: 
 

Poziţie De obicei raise cu De obicei limp cu 
 

Early (5 sau 6 poziţii 
înainte de buton) 

Categoria 3 88-55 şi 0-gapper până la 65s 

Middle (3 sau 4 poziţii 
înainte de buton) 

Categoria 4 66-22 şi 0-gapper până la 65s 

Late (1 sau 2 poziţii 
înainte de buton) 

Categoria 5 sau mai bine 

şi 0-gapper până la 65s 
nimic 
 

Buton Categoria 7 sau mai bine 

şi 1- şi 2-gapperi până la 
75s şi 85s 

nimic 
 

Small Blind Categoria 6 Toate celelalte mâini cu cărţi de aceeaşi 
culoare şi cu ambele cărţi de rang minim 5 

 

 
Observaţii: 
 
Dacă eşti într-o poziţie din care uneori faci raise şi alteori limp, ar trebui să faci din când în 
când invers, pentru a-ţi deghiza mâna. Dacă faci uneori limp cu mâinile cu care faci raise şi 
alteori faci raise cu mâinile cu care faci limp, vei fi mult mai greu de citit de către oponenţi. 
Dacă joci cu adversari foarte agresivi nu mai fă limp din early şi middle position. De obicei 
este bine să faci fold cu aceste mâini, dar uneori poţi face raise. 
 
 
 
 
 
 
 

 Toţi au câte 1.500 de jetoane şi blind-urile sunt 10/20. Un jucător în 
middle position face raise până la 60. Small blindul face call şi la fel 
faci şi tu cu As 5s. Flopul este 7h Td Ac. Potul este 180. 

 
 Atât tu, cât şi small blindul, faceţi check. Raiserul face un bet de 90 şi 

small blindul face fold. Acum ai pot odds de 3:1, deci la prima vedere 
pare că ai nevoie doar de 25% şanse de a câştiga mâna pentru a 
putea face un call corect. Ar putea avea o mână mai slabă ca a ta, 
cum ar fi o pereche de zecari sau altă pereche. Problema este că 
acum ai reverse implied odds. Este foarte improbabil să faci o mână 
mai bună şi trebuie să te gândeşti nu doar la acest bet, ci şi la 
posibilele bet-uri de pe turn şi river. Ai de gând să plăteşti şi acele 
bet-uri? Această mână poate deveni extrem de costisitoare. Trebuie 
menţionat că dacă nu se mai putea face niciun bet şi dacă bet-ul lui 
de 90 ar fi fost all-in, ai fi putut plăti pentru că ai nevoie de doar 25% 

şanse de câştig pentru a ieşi pe zero. 

Exemplu 

 

„Dacă 
oponenţii sunt 

foarte 
agresivi, 
va trebui 

să joci  
mai tight 

şi mai 
agresiv”. 
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Dacă cineva face limp înaintea ta: 
 
Poziţie De obicei raise cu De obicei limp cu 

Early (5 sau 6 poziţii înainte de 
buton) 

Categoria 2 sau mai bine 

şi AQs 
TT-22 şi 0-gappper până la 
65s 

Middle (3 sau 4 poziţii înainte 
de buton) 

Categoria 2 sau mai bine 

şi Aqs şi AQo 
TT-22 şi 0-gapper până la 
65s 

Late (1 sau 2 poziţii înainte de 
buton) 

Categoria 3 sau mai bine 

şi Ats şi AJo 
88-22 şi 0-, 1-, şi 2-gapper 
cu ambele cărţi de rang 
minim 5 

Buton Categoria 3 sau mai bine 

şi ATs+, ATo+ şi KQs 
88-22 şi 0-, 1-, şi 2-gapper 
cu ambele cărţi de rang 
minim 5 

Small Blind Categoria 2 sau mai bine 

şi Aqs şi AQo 
Orice mână care conţine 
cărţi de culori diferite de rang 
minim 10 şi orice mână care 
conţine cărţi în suită 

 

 
Observaţii: 
 
După cineva a făcut limp, ar trebui să joci mai direct. Ocazional este bine să-ţi variezi 
strategia, făcând uneori raise şi alteori limp, dar mult mai puţin, comparativ cu cazurile în care 
eşti primul jucător care intră în pot. Din cauza acestor schimbări ale jocului preflop, te vei găsi 
în mai multe situaţii neclare postflop, unde vei avea mai multe şanse de a-ţi juca draw-urile. 
Te sfătuiesc să-ţi joci draw-urile atunci când ai pot odds bune, dar continuă să stai departe de 
mâini mediocre care nu se pot îmbunătăţi prea mult. Tot timpul trebuie să ştii cât de bine stai 
şi nu să te întrebi dacă mâna ta este mai bună decât a adversarului sau nu.  
 
Să spunem că flopul este Qs 7h 6s şi oponentul pariază jumătate de pot. În acest caz prefer 
să am o mână precum 9s 5s decât Ad 7d, chiar dacă este mai probabil ca middle pair să fie 
mâna mai bună. Cu prima mână ştiu exact unde mă aflu şi am implied odds de partea mea. 
Cu middle pair, însă, voi fi într-o poziţie nesigură, având doar 5 outs pentru a face o mână mai 
bună. Aceasta este o situaţie în care am doar reverse implied odds şi, în afara cazului în care 
unul din noi doi are un stack foarte mic, voi face fold cu middle pair.  
 
În primele niveluri joacă doar mâini bune (top pair cu kicker bun sau mai bine) şi draw-uri 
bune. Mâinile marginale fără draw-uri bune trebuie abandonate. Pur şi simplu nu există niciun 
motiv pentru a încerca să afli dacă mâna ta este bună sau nu. Mai aşteaptă. Joacă mâinile 
bune agresiv şi joacă draw-urile bune atunci când ai pot odds (sau implied odds) bune. De 
asemenea, poţi face un semibluff pariindu-ţi draw-urile. Această tactică poartă numele de 
“semibluff” pentru că poţi câştiga potul în două moduri: 
 

1. Oponentul poate face fold. 
 

2. Îţi poţi completa draw-ul şi vei câştiga potul la showdown. 
 
Un bluff normal fără prea multe şanse pentru mână de a se îmbunătăţi (sau orice bluff pe 
river) poate câştiga potul doar prin prima modalitate. Eu îţi recomand să încerci ocazional 
semi-bluff-uri şi să faci foarte rar bluff-uri pur (bluff-uri cu care vei pierde în mod sigur dacă 
eşti plătit). 
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Nivelul 4 sau mai sus (cel puţin 5 jucători rămaşi) 
 
La nivelul 4 şi mai sus, CSI-ul tău va fi foarte rar peste 20. Şi în cazurile în care vei avea un 
CSI peste 20, nu vei avea aproape niciodată un oponent care să aibă şi el un CSI de peste 
20, deci trebuie să foloseşti o strategie de short stack. Asta înseamnă că nu mai poţi face 
limp, pentru că devine prea costisitor să plăteşti un big blind. Pe lângă asta, blind-urile sunt 
mult mai mari şi merită să încerci să le furi, fapt care are o importanţă mai mare celui de a 
vedea un flop ieftin. Întoarce-te la strategie de tip raise-sau-fold pe care ai folosit-o în jocurile 
de $10. 

 Blind-urile sunt 10/20 şi toată lumea are câte 1.500. Eşti în buton cu 
As 5s. Doi jucători fac limp în faţa ta şi tu faci la fel. Small blind-ul 
face un mic raise până la 60 şi ambii limper-i fac call. Faci şi tu la fel, 
pentru că ai pot odds de 5,5:1 şi ai implied odds foarte bune. Potul 
este acum de 260 şi flopul este Ks Qd 4s. Small blindul pariază 120 şi 
ambii limper-i fac fold. Tu faci call. Oponentul a pariat mai puţin de 
jumătate de pot. Când am un draw şi am pot odds bune împotriva 
unui jucător slab sau mediu, fac de obicei doar call şi un încerc un 
raise cu un semi-bluff. Potul este acum de 500 şi turnul este 7c. Small 
blindul face check. Iată şansa ta de a încerca un semi-bluff. 
Oponentul nu a arătat prea multă forţă şi, cu toate că ar putea avea o 
mână foarte bună, precum KK sau QQ, este mult mai probabil să aibă 
o mână marginală, precum AJ, Qh Jh, JJ, TT sau 99. Dacă avea AA, 
AK sau AQ ar fi pariat, cel mai probabil, ceva mai mult pe flop. Cel mai 
bun moment pentru a face un semibluff, este atunci când oponentul 
are ori o mână foarte bună, ori una foarte slabă, dar nu atunci când 
are o mână medie, cum ar fi AA, AK sau AQ în acest exemplu. Un bet 
bun în această situaţie este probabil de 70% din pot; nu este necesar 
să pariezi mai mult pentru că nu eşti îngrijorat ca oponentul să aibă 
cumva un draw la culoare (ai draw-ul la cea mai bună culoare 
posibilă) şi cele mai multe draw-uri posibile în acest caz speră la o 
singură carte. Cu toate astea, n-ar trebui nici să pariezi mai puţin, 
pentru că un bet mic poate părea destul de ciudat pentru a-l face pe 
oponent să plătească din curiozitate cu o mână precum JJ. Faci un 
bet de 350 şi oponentul face fold. Semiblufful tău a mers. Chiar dacă 
ar fi plătit, aveai 9 outs pentru o mână imbatabilă pe river.  

 
 Blind-urile sunt 10/20 şi toată lumea are câte 1.500. Eşti în cutoff cu 

As 5s. Doi jucători fac limp în faţa ta şi tu faci la fel. De această dată, 
butonul face un raise până la 100. Ambii limper-i plătesc. Acum ai pot 
odds de doar 4,4:1, dar poţi totuşi să plăteşti, chiar dacă nu ai poziţie 
asupra raiser-ului, pentru că stack-urile sunt destul de mari şi pentru 
că ai implied odds. Potul este 430 şi flopul vine Ks Qd 4s. Un limper 
face check, iar celălalt face un bet de 200. Aici ar trebui să faci fold cu 
draw-ul tău, chiar dacă bet-ul a fost de mai puţin de jumătate din pot. 
Raiser-ul pre-flop este în spatele tău şi există o probabilitate destul de 
mare de a-ţi face raise dacă plăteşti. Această probabilitate de a-ţi face 
raise îţi reduce în mod semnificativ factorul implied odds şi astfel 
acest draw devine unul slab. Flopul a fost bun pentru tine, dar situaţia 
s-a dezvoltat într-un mod nefavorabil ţie. O situaţie mult mai comună 
este ca toată lumea să facă check până la raiser, dându-ţi astfel 
posibilitatea de a vedea ce vor face limper-ii înainte de a acţiona tu 
însuţi. 

 

Exemplu 
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Ultimii patru jucători – Bubble 
 
Joacă la fel ca în jocurile de $10, dar acum voi introduce conceptul de echitate, uneori 
denumit premiu VE sau $VE. Echitatea reprezintă practic valoarea factorului Expected Value 
din fondul de premiere care ţi se cuvine, sau valoarea medie a premiului pe care te aştepţi să-
l câştigi. Această echitate depinde atât de stack-ul tău, cât şi de stack-ul celorlalţi jucători din 
turneu. La începutul turneului, 9 jucători au pus fiecare câte $20 pentru a crea un fond de 
premiere de $180. Dacă fiecare începe turneul cu 1.500 de jetoane şi fiecare are acelaşi nivel 
de cunoştinţe, echitatea ta este de $20. Spre finalul turneului, dacă au mai rămas doar 4 
jucători şi tu ai stack-ul cel mai mic (tot 1.500 de jetoane), echitatea ta este în acest moment 
de peste $20. Chiar dacă ai stack-ul cel mai mic, ai destule şanse de a supravieţui şi de a 
ajunge în bani.  
 
Acum imaginează-ţi că mai sunt 3 jucători în turneu şi ai tot 1.500 de jetoane. Acum echitatea 
ta este de peste $36, pentru că eşti asigurat de premiul pentru locul 3 (care acordă 20% din 
fondul de premiere) şi ai şansa de a termina şi mai sus. Echitatea pe care o poţi acumula în 
turnee nefăcând nimic şi lăsându-i pe ceilalţi jucători să se elimine unii pe alţii este 
foarte des şi foarte mult subapreciată. Trebuie să iei decizii în funcţie de VE-ul premiilor şi 
nu în funcţie de VE-ul jetoanelor. Ce contează este câţi dolari ai la final, nu câte jetoane aveai 

la un moment dat.  
 
O anomalie a turneelor este faptul că jetoanele nu au valoare constantă. Valoarea jetoanelor 
urmează o evoluţie non-lineară, deci fiecare jeton pe care îl câştigi valorează mai puţin decât 
jetonul câştigat înaintea acestuia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Această non-linearitate există pentru că într-un turneu sunt plătite mai multe locuri. Dacă 
ajungi să câştigi turneul, nu vei primi întregul fond de premiere. De aceea EV-ul premiilor nu 
este determinat doar de stack-ul tău, ci şi de stack-ul celorlalţi jucători din turneu. Când cineva 
este eliminat din turneu, EV-ul premiului tău creşte, chiar dacă nu ai câştigat niciun jeton. 
Ceea ce este foarte bine. Această non-linearitate devine din ce în ce mai pronunţată pe 
măsură ce te apropii de bubble. Asta înseamnă că o dublare a numărului de jetoane se 
traduce în mult mai puţin de o dublare a EV-ul premiului tău, şi astfel nu te poţi baza doar pe 
pot odds pentru a lua o decizie - trebuie să fii întotdeauna mai conservativ decât ţi-o dictează 
factorul pot odds.  

„În loc să 
încerci să 
ghiceşti ce 
are în mână 
un anumit 
oponent, 
gândeşte-te 
la ce tip de 
mâini 
ar putea 
avea” 

 

V
a
lo

a
re

 

Jetoane 

„Fiecare 
jeton pe care 
îl adaugi 
stack-ului 
tău 
valorează 
mai puţin 
decât  
ultimul jeton 
pe care l-ai  
câştigat” 
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Este posibil ca o anumită situaţie pe bubble să aibă EV pozitiv din punctul de vedere al 
jetoanelor, dar să aibă un EV negativ din punctul de vedere al premiilor; iar EV-ul premiului 
este tot ce contează. De aceea, trebuie să faci call mult mai tight atunci când eşti pe bubble 
sau când te apropii de bubble, în special atunci când ai un stack mediu, pentru că un stack 
mediu suferă de cea mai mare non-linearitate. Pentru o analiză detaliată a echităţii premiilor 
unui turneu, a efectului de bubble şi a modului în care structura de premiere îţi influenţează 
deciziile poţi consulta cartea mea, Kill Everyone. Îţi va oferi informaţii detaliate şi strategii nu 

doar pentru turnee SNG, ci şi pentru turnee multitable şi pentru sateliţi. 
 

 
Ultimii trei jucători rămaşi 
 
Nicio schimbare. 
 
 

Jocul heads-up 
 
Nicio schimbare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rezumat Capitolul 9 
 
1. Atunci când ai un CIS de minim 20 poţi face limp cu mai multe 

mâini decât înainte. Uneori poţi face opusul acţiunii pe care o faci 
de obicei. Acest lucru te ajută să-ţi ascunzi valoarea mâinii şi te 
face mult mai greu de citit. 

 
2. Foloseşte regula 3/6 pentru a plăti raise-uri cu suited connectors şi 

regula 5/10 pentru a plăti cu perechi. 
 
3. Fii atent la reverse implied odds (aplicabilitatea fiind mai mare 

atunci când ai o mână completată - deci nu un draw - într-un pot 
care este relativ mic comparativ cu stack-urile rămase în joc). 

 
4. Ocazional poţi face un semibluff cu un draw. 
 
5. Jetoanele dintr-un turneu au o valoare non-lineară, deci fiecare 

jeton pe care îl câştigi valorează mai puţin decât cel pe care l-ai 
câştigat anterior. Toate deciziile tale trebuie să se bazeze pe EV-ul 

premiilor şi nu pe EV-ul jetoanelor. 
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CAPITOLUL 10 
 

Cum să baţi turneele SNG  
de $30 
 
 
 

Vom petrece acum mai mult timp observării oponenţilor şi încercării de a le caracteriza stilurile 
de joc. 

 
Nivelurile 1-3 
 
Dacă îţi place să păstrezi lucrurile simple, cum îmi place mie, poţi continua să pariezi 
aproximativ 70% din pot după postflop. Aceasta este o strategie de bază excelentă şi cunosc 
mulţi jucători câştigători care fac în mod constant exact acest tip de bet flop. Ai destule 
avantaje dacă nu te complici. Dacă pariezi în mod constant 70% din pot cu mâinile 
completate, cu draw-urile şi cu c-bet-urile, nu îţi vei trăda în niciun fel tăria mâinii în funcţie de 
mărimea bet-ului de pe flop. O tactică alternativă este să pariezi o sumă între jumătate de pot 
şi pot (deci, la un pot de 400, un bet între 200 şi 400), în funcţie de textura flopului. Ce 
înseamnă textura flopului? Mă refer a numărul de draw-uri care pot exista. Un flop de genul Js 
Ts 9s este unul dintre extreme, iar un flop precum Kh 7c 2d sau Qs Qd Qc reprezintă cealaltă 
extremă. În primul exemplu există foarte multe draw-uri la chinte şi la culoare, dar următoarele 
două flopuri nu conţin niciun astfel de draw. 
 
Atunci când ai o mână despre care crezi că este bună, ai două motive pentru a face un 
bet: 
 

1. Pentru a extrage valoare de la mâini inferioare. 
 

2. Pentru a face draw-urile să plătească pentru a vedea următoarea carte. 

 
Cu cât este mai puţin probabil ca un oponent să aibă un draw, cu atât mai puţin important este 
cel de-al doilea motiv. La mizele mici, pariai tot timpul potul, pentru că extrăgeai foarte multă 
valoare de la oponenţi care te plăteau cu mâini slabe. Pe lângă asta, un bet de mărimea 
potului era tot timpul destul de mare pentru a nu oferi draw-urilor pot odds bune. Dar acum, 
având mai multă experienţă, poţi ajusta factorul pot odds pe care îl oferi printr-un bet în funcţie 
de probabilitatea ca un oponent să aibă sau nu un draw bun. 
 
Atunci când nu există draw-uri la chintă sau la culoare, poţi paria jumătate de pot, oferindu-i 
oponentului pot odds de 3:1, ceea ce nu reprezintă destul pentru a-i face să renunţe cu o 
mână slabă precum bottom pair. Pe un flop cu multe draw-uri, precum 7h 6s 5c (3 cărţi 
conectate), As Ts 3s (3 cărţi de aceeaşi culoare) sau Jd Tc 4d (2 cărţi conectate şi 2 cărţi de 
aceeaşi culoare), pariază potul. Acest bet oferă oponenţilor pot odds de 2:1 şi astfel aceştia 
vor face o greşeală dacă vor plăti. Flopurile care conţin un singur draw, precum Jd Tc 4s, 7s 
7c 6d sau Kh Th 4d, necesită un bet între aceste două limite, de genul 2/3 sau 3/4 din pot. 
Dacă ai 2 sau mai mulţi oponenţi pe flop este bine să pariezi mai mult pentru a descuraja 
overcall-uri din partea adversarilor care acţionează după ce un eventual call. 
 

„Fii atent la 
oponenţii tăi 
pentru a 
vedea cu 
câte mâini 
fac raise 
şi cu câte fac 
doar call”. 
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 Este foarte important să-ţi variezi mărimea bet-urilor doar în funcţie 
de textura flopului şi nu în funcţie de tăria mâinii. Dacă flopul este Kh 
Th 4s, ar trebui să pariezi aceeaşi sumă dacă ai KQ, 44, 88 sau A7. 
Dacă schimbi mărimea bet-urilor în funcţie de mâna pe care o ai vei fi 
depistat de către oponenţii buni şi apoi aceştia vor profita de 

slăbiciunea ta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excepţia 1: Dacă faci raise preflop cu AK sau AQ şi bănuieşti că oponenţii tău sunt foarte 

slabi, fă întotdeauna un bet de mărimea potului atunci când flopul conţine un as. Mulţi jucători 
slabi nu se pot convinge să facă fold atunci când au o pereche de aşi, indiferent de kicker. 
Extrage cât de multă valoare poţi de la aceşti jucători înaintea de a o face altcineva! 
 
Excepţia 2: Dacă bănuieşti că oponentul este slab şi nu acordă prea multă atenţie stilului tău, 

poţi încerca să pariezi mai puţin atunci când faci un c-bet după ce ai ratat flopul. Poţi, deci, 
încerca să faci aceste bluff-uri cât mai puţin costisitoare, dar nu încerca acest lucru împotriva 
jucătorilor buni.  
 
Deci care tactică este mai bună? Cea în care îţi variezi mărimea bet-ului pe flop în funcţie de 
textura flopului sau cea în care pariezi tot timpul 70% din pot? Depinde foarte mult de modul 
în care 'simţi' jocul. Poţi să fii un jucător câştigător cu ambele tactici. 
 
 

Nivelul 4 sau mai sus (cel puţin 5 jucători rămaşi) 
 
Odată ce ai ajuns la nivelul 4 este timpul să reduci mărimea unui raise standard de la 4BB la 
3BB. Jocul va fi puţin mai tight şi astfel nu este nevoie să rişti prea multe jetoane. Etapa de 
all-in începe atunci când CSI-ul ajunge în jurul valorii de 7, deci oricând ai un stack sub 
această valoare trebuie să foloseşti tactica all-in sau fold. Multe dintre regulile de la jocurile de 
$20 stau încă în picioare, dar trebuie să te obişnuieşti să îţi caracterizezi oponenţii şi să te 
abaţi sau să modifici acele reguli atunci când este necesar.  
 
Pentru a categorisi un oponent dintre-un SNG trebuie să răspunzi la aceste 2 întrebări simple: 
 
1. Cât de des face raise din poziţia respectivă? 
2. Cât de puternică trebuie să fie mâna lui pentru a-mi plăti raise-ul? 

 
Răspunsurile la aceste două întrebări te vor ajuta să decizi dacă trebuie să măreşti sau să 
micşorezi cerinţele pentru a juca o anumită mână. Cu cât oponentul tău face mai multe raise-
uri, cu atât mai multe ar trebui să plăteşti. Dar cu cât mai des face un oponent call, cu atât mai 
puţin ar trebui să faci raise. Vom vedea acest lucru exemplificat în următoarea secţiune, unde 

caracterizarea oponenţilor capătă o importanţă critică. 
 
 

Ultimii patru jucători - Bubble 
 
De acum înainte vom vorbi despre mâini de push şi mâini de call pe bubble în termeni de 'top 
% din mâini'. Această abordare este mult mai bună decât cea folosită pentru jocul din faza de 
început a unui turneu. Voi face afirmaţii de genul „fă all-in cu top 20%” sau „fă call cu top 
15%”. Pentru a vedea ce mâini intră în aceste categorii consultă Anexa C. Ambele liste din 
Anexa C au fost optimizate pentru a putea fi folosite cât mai precis în cât mai multe situaţii. 
Etapa bubble este cel mai important moment în care trebuie să-ţi modifici stilul în funcţie de 
jocul oponenţilor tăi. Să luăm un exemplu în care toţi cei 4 jucători au un stack de 3.375 cu 
blind-urile 200/400 şi ante 25. Eşti în buton şi te întrebi dacă ar trebui să faci push sau fold. 
Cât de mult depinde decizia ta de probabilitatea de a fi plătit de unul dintre blind-uri? Pentru 
că big blindul va plăti mai des decât small blindul, să vedem cât de des trebuie să facem push 
în funcţie de cât de des suntem plătiţi de big blind. Graficul de mai jos presupune că small 
blindul plăteşte cu top 8% (66+, AJo+, ATs+, KQs). 

„Cu cât un 
oponent 

va face mai 
des call, 

cu atât mai 
rar poţi face 

push 
împotriva  

lui”. 
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Cât de des poţi face push din buton 
Când toţi jucătorii au 3.375 de jetoane şi nivelul este 200/400/25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
După cum vezi, mutarea potrivită variază în funcţie de stilul oponentului. Dacă acesta plăteşte 
cu top 8% sau mai puţin, este corect să faci push cu orice carte (100%). Dacă însă este foarte 
loose poţi face push doar cu mâini cele mai bune. Dacă face call cu top 20% putem face push 
doar cu top 13% (aproximativ 44+, AJo+, A9s+, KQo, K9s+, Q9s+, J9s+, T9s). Pe măsură ce 
oponenţii devin mai loose în call-uri, noi trebuie să devenim mai tight în all-in-uri. Acest lucru 
este logic, pentru că vom câştiga mai rar blind-urile dacă oponentul este mai loose şi deci face 
call mai des. Dar acest lucru este adevărat şi atunci când oponentul este cel care face push. 
Cu cât face push mai des, cu atât putem plăti mai des. Dacă facem schimb de locuri şi 
suntem în big blind, să vedem cât de des putem plăti în funcţie de cât de des face push: 
 

 
Cât de des putem plăti din big blind împotriva unui push din buton 
Când toţi jucătorii au 3375 de jetoane şi nivelul este 200/400/25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Jocul pe 
bubble este 
foarte 
complicat, 
dar aici 
îşi obţin cea 
mai mare 
parte din 
avantaj 
jucătorii 
buni”. 
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Mâini cu care oponentul face push 

Mâini cu care big blind-ul face call 
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Există câteva excepţii, dar relaţia este surprinzător de lineară. De fapt aproape tot timpul când 
ai pot odds sub 2:1, numărul de mâini cu care poţi face call este o fracţiune constantă din 
mâinile cu care oponentul face push. În acest caz, putem face call cu o frecvenţă de 
aproximativ 1/6 din frecvenţa cu care oponentul face push.  
 
Foloseşte cele două tabele de mai jos pentru a vedea când poţi face call, în funcţie de pot 
odds şi de situaţie: 
 
 

Cât de mare este efectul de bubble? 
 
 
 
 
 

 până 
la 
2000 

2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 

0 Mic Mic Mic Mic Mic Mic Mic Mic Mic Mic 

1000 Mic Mic Mic Mic Mic Mic Mic Mediu Mediu Mediu 

2000 Mic Mediu Mediu Mediu Mediu Mediu Mediu Mare Mare Mare 

2500 Mic Mediu Mediu Mediu Mediu Mare Mare Mare Mare Mare 

3000 Mic Mediu Mediu Mare Mare Mare Mare Mare Mare Extrem 

3500 Mic Mediu Mediu Mare Mare Mare Mare Mare Extrem Extrem 

4000 Mic Mediu Mediu Mare Mare Mare Mare Extrem Extrem Extrem 

4500 Mic Mic Mediu Mediu Mare Mare Extrem Extrem Extrem Extrem 

5000 Mic Mic Mediu Mediu Mare Mare Extrem Extrem Extrem Extrem 

5500 Mic Mic Mic Mediu Mediu Mediu Mare Extrem Extrem Extrem 

6000 Mic Mic Mic Mic Mediu Mediu Mare Mare Extrem Extrem 

 
 
 
Cât de des poţi face call? 

Pot Odds Efect mic de 
bubble  

Efect mediu de 
bubble  

Efect mare de 
bubble  

Efect extrem de 
bubble  

2.0-to-1 100%   65% 40% 15% 

1.8-to-1 90% 50% 35% 10% 

1.6-to-1 75% 40% 25% 6% 

1.4-to-1 60% 30% 20% 4% 

1.2-to-1 40% 20% 10% 3% 

1.0-to-1 30% 15% 4% 2% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stack-ul oponentului 

S
ta

c
k
-u

l 
tă

u
 

„Acest tabel 
îţi arată 

în cît la sută 
din cazuri 

poţi face call  
la  acţiunea 

de push a 
oponentului” 
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Iată cum trebuie interpretate aceste tabele. În primul tabel găseşti mărimea stack-ului tău şi al 
oponentului. Acest lucru îţi va spune dacă efectul tău de bubble este mic, mediu, mare sau 
extrem. Apoi consultă cel de-al doilea tabel şi caută ce pot odds ai, iar apoi consultă coloana 
potrivită. Acel procentaj reprezintă fracţiunea din frecvenţa cu care oponentul face push cu 
care poţi face tu call. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modificări importante: Dacă mai sunt exact 4 jucători în turneu şi există un stack (care nu 

este activ) cu 1.000 de jetoane sau mai puţin, ai un efect de bubble cu o categorie mai mare. 
 
Aceste tabele sunt valabile pentru un total de 13.500 de jetoane (ca în turneele de la 
PokerStars). Dacă joci pe alt site, multiplică-ţi stack-ul cu 13.500 şi apoi împarte acest număr 
la totalul jetoanelor din joc. Astfel vei afla câte jetoane ai avea într-un joc echivalent de la 
PokerStars.  
 
Aceste tabele pot fi folosite oricând mai sunt în turneu 4 sau mai mulţi jucători. Când mai sunt 
3 jucători scade efectul bubble cu o categorie şi nu îl mări dacă există un stack de sub 1.000 
de jetoane.  
 
La jocul heads-up, nu există efect de bubble, indiferent de mărimea stack-urilor. Poţi face call 
de aproximativ 1,5 ori mai des comparativ cu cazurile în care aveai efect de bubble mic. 
 
Efectul bubble de mai sus este puţin simplificat, dar destul de precis. Dacă eşti interesat de o 
discuţie mult mai detaliată, inclusiv despre cum se schimbă aceste efecte în diferite situaţii şi 
în diferite turnee, consultă capitolul despre efectul de bubble prezentat de Tysen Streib în 
cartea Kill Everyone. 
 
 

Ultimii trei jucători rămaşi 
 
Foloseşte aceleaşi ajustări şi strategii de call pe care le-am prezentat anterior. 
 
 

Jocul heads-up 
 
În cea mai mare parte, poţi folosi aceleaşi strategii, mai ales dacă oponentul tău nu pare prea 
agresiv. Poţi folosi şi următoarele două tabele pentru jocul heads-up, care reprezintă o 
variantă simplificată a strategiei prezentată în mod detaliat în Kill Everyone. În Kill Everyone 

prezentăm o strategie care nu poate fi exploatată de oponent, atâta timp cât ai un CSI de 8 
sau mai mic, deci oponentul tău nu poate face nimic pentru a beneficia de stilul tău de joc. 
Tabelele de mai jos te vor ajuta să te apropii de această strategie. 
 
 
 
 

 Ai 2.500 de jetoane şi oponentul tău are 3.000. Această situaţie este 
definită ca având un 'efect de bubble mediu' . Oponentul face all-in, 
deci ai pot odds de 1,8:1. Poţi face call cu 50% din mâinile cu care 
oponentul face push. Deci dacă acesta face push cu 60% din mâini, 
poţi face call cu 30% din mâini. 

 
 Nu trebuie să fii foarte precis cu aceste calcule. Este de ajuns să 

aproximezi. Dacă studiezi aceste tabele vei căpăta un bun simţ al 
relaţiei dintre mâinile cu care oponentul tău face push, pot odds şi 
efectul de bubble. Nu mă aştept să faci aceste calcule la masa de joc. 
Dar poţi examina anumite mâini pe care le-ai jucat  după ce jocul a 
luat sfârşit pentru a vedea dacă ai luat decizia corectă. Astfel acest 

subiect complicat poate fi învăţat într-un mod plăcut. 

„Cu trei 
jucători încă 
în turneu, 
există încă 
un oarecare 
efect de 
bubble,  
pentru că 
locul doi 
plăteşte mai 
mult decât 

locul trei”. 

Exemplu 
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STRATEGIE PENTRU RAISE (ALL-IN SAU FOLD) 

AA AKs AQs AJs ATs A9s A8s A7s A6s A5s A4s A3s A2s 

AKo KK KQs KJs KTs K9s K8s K7s K6s K5s K4s K3s K2s 

AQo KQo QQ QJs QTs Q9s Q8s Q7s Q6s Q5s Q4s Q3s Q2s 

AJo KJo QJo JJ JTs J9s J8s J7s J6s J5s J4s J3s J2s 

ATo KTo QTo JTo TT T9s T8s T7s T6s T5s T4s T3s T2s 

A9o K9o Q9o J9o T9o 99 98s 97s 96s 95s 94s 93s 92s 

A8o K8o Q8o J8o T8o 98o 88 87s 86s 85s 84s 83s 82s 

A7o K7o Q7o J7o T7o 97o 87o 77 76s 75s 74s 73s 72s 

A6o K6o Q6o J6o T6o 96o 86o 76o 66 65s 64s 63s 62s 

A5o K5o Q5o J5o T5o 95o 85o 75o 65o 55 54s 53s 52s 

A4o K4o Q4o J4o T4o 94o 84o 74o 64o 54o 44 43s 42s 

A3o K3o Q3o J3o T3o 93o 83o 73o 63o 53o 43o 33 32s 

A2o K2o Q2o J2o T2o 92o 82o 72o 62o 52o 42o 32o 22 

 
6 până la 8 3 până la 5 0 până la 2 

CSI 6 la 8 3 la 5 0 la 2 

 

 
Găseşte-ţi mâna în acest tabel: mâinile în suită sunt sus şi în dreapta, în timp ce mâinile 
offsuit sunt în stânga şi jos, iar perechile sunt pe diagonală. Culorile prezintă CSI-ul pentru 
care este corect să faci push. Atâta timp cât cel mai mic stack din joc se încadrează în aceste 
categorii, fă push! Mulţi jucători sunt mai tight decât este prezentat în această strategie, atât 
pentru push, cât şi pentru call. Ar trebui, deci, împotriva oponenţilor obişnuiţi, să faci push mai 
des şi să faci call mai rar decât se sugerează aici. Însă, cu cât mai bun (sau mai agresiv) este 
oponentul, cu atât mai puţin trebuie să te abaţi de la strategia prezentată mai sus. 
 
Aceste tabele reprezintă o variantă simplificată a soluţiei cu adevărat optime. Dacă vrei să 
înveţi soluţia optimă îţi sugerez să citeşti Kill Everyone. Lectura acestei cărţi îţi va fi cu 
siguranţă folositoare în dezvoltarea ta ca jucător de poker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rezumat Capitolul 10 
 

1. Fă un bet standard de 70% din pot pe flop sau variază-ţi mărimea bet-
ului în funcţie de textura flopului, nu de tăria mâinii tale. 

2. Caracterizează-ţi oponenţii în funcţie de cum joacă. Toată lumea are 
slăbiciuni în joc şi ar trebui să-ţi ajustezi jocul pentru a beneficia cât 
mai mult de acestea. Fii conştient că oponenţii îşi pot schimba jocul pe 
măsură ce numărul de jucători scade şi/sau pe măsură ce blind-urile 
cresc. 

3. Fă push mai des şi call mai rar împotriva adversarilor tight. 
4. Fii atent la situaţiile în care ai un efect de bubble mare sau mic. Joacă 

mai precaut atunci când ai efect de bubble mare, dar foloseşte în 
avantajul tău jocul tight al oponenţilor datorat efectului lor de bubble. 

5. Numărul de mâini cu care poţi face un call la un all-in reprezintă o 
fracţiune din numărul cu care oponentul face push. Această fracţiune 
depinde de ce pot odds ai şi de efectul tău de bubble. 

6. Foloseşte strategia de push/ fold pentru jocul heads-up împotriva unui 
jucător bun şi/ sau agresiv. Împotriva oponenţilor obişnuiţi, fă push mai 

des şi call mai rar decât în strategia prezentată. 

„Cu cât este 
mai tight 

oponentul  
tău, 

cu atât mai 
des ar trebui 

să faci  
push şi cu 

atât mai rar 

call”. 
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CAPITOLUL 11 

 
Cum să baţi turneele SNG 
de $50 
 
La jocurile de $50 lucrurile devin mult mai serioase. Încă există câţiva jucători amatori, dar cei 
mai mulţi dintre oponenţi au jucat deja sute sau mii de turnee. Mulţi dintre ei au jucat şi mai 
multe turnee în acelaşi timp, jucând 2, 4 sau chiar 40 de turnee în acelaşi timp! Dacă nu ai 
început încă să joci mai mult de un turneu în acelaşi timp, probabil este timpul să începi. Sunt 
sigur că te plictiseşti destul de mult făcând fold atât de des în primele niveluri. Pe lângă asta, 
ai văzut destul situaţii pentru a avea un 'simţ' destul de bun al jocului şi pentru a putea 
răspunde repede. Cel mai bine este să joci 2 mese simultan la o limită la care te simţi 
confortabil, deci joacă mai bine două mese de $30 în loc de o masă de $50. Apoi, după ce te-
ai obişnuit cu 2, poţi adăuga o a treia masă şi tot aşa. Nu juca mai multe mese decât poţi 
urmări. Cu cât joci mai multe mese, cu atât mai greu îţi va fi să urmăreşti stilurile de joc ale 
oponenţilor. Astfel, nu recomand să joci mai mult de 2 sau 3 mese simultan, în afara cazului în 
care devii chiar bun la aşa ceva. 
 
 

Nivelurile 1-3 
 
Cei mai mulţi jucători de la jocurile de $50 ştiu foarte bine să folosească c-bet-ul. Te vei 
confrunta destul de des cu un c-bet, iar c-bet-urile tale vor fi plătite mai des. Pentru a te 
adapta oponenţilor, va trebui să faci call mai des atunci când te confrunţi cu un c-bet şi va 
trebui să 'tragi un al doilea glonte' (să faci un al doilea bluff) pe turn uneori.  
 
Dacă oponentul face c-bet foarte des (şi cei mai mulţi dintre oponenţii de la această miză intră 
în această categorie), vei avea practic tot timpul poziţie relativă asupra lui. Dacă faci tot timpul 
check, acesta va paria şi apoi tu poţi decide ce să faci. Fă check-raise des pe flop pentru a-i 
taxa frecventele c-bet-uri. Micşorează-ţi cerinţele pentru a plăti sau pentru a face un raise la 
un c-bet. Ar trebui să faci cel puţin call cu top pair aproape întotdeauna pe flop, precum şi cu o 
pereche atunci când există doar un overcard. Un check-raise îţi permite să afli unde te situezi, 
de cele mai multe ori. Dacă oponentul face re-raise, poţi renunţa la mână dacă nu ai o mână 
foarte puternică. Dacă flopul conţine un as este mult mai probabil ca oponentul să fi fost ajutat 
de flop, deci ar trebui să fii mai precaut în aceste cazuri. Ai putea să faci tu însuţi un bet pe un 
flop cu as pentru a vedea dacă perechea ta este bună. Cei mai mulţi oponenţi vor face raise 
aici cu top pair şi kicker bun. De asemenea, este bine să faci un astfel de bet când ai un set şi 
flopul conţine un as, precum am văzut în Capitolul 7. 
 
Vei vedea, de asemenea, că oponenţii îţi vor plăti mult mai des c-bet-urile. Uneori vor avea o 
mână puternică, iar alteori vor plăti doar pentru a vedea dacă făceai c-bet cu nimic şi vor 
renunţa pe turn.  
 
 

„În loc să 
creşti mizele, 
poţi mări 
numărul de 
mese la care 
joci în 
acelaşi timp, 
câştigând 
astfel  
mai multă 
experienţă şi 
mărindu-ţi 

profitul”. 
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Împotriva acestor oponenţi trebuie să faci două lucruri:  
1. Fă uneori un bluff suplimentar pe turn printr-un alt c-bet, chiar dacă ratezi turnul. 
2. Fă check-raise pe turn cu mâinile bune mai des decât de obicei. Această mutare îi va 

pedepsi pe oponenţii care aşteptau să vadă ce vei face pe turn pentru a-ţi lua potul cu 
un bet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nivelul 4 sau mai sus (cel puţin 5 jucători rămaşi) 
 
Când mai sunt 5 jucători în turneu, trebuie să joci mai agresiv. Dacă ai un stack mare, fă raise 
mai des, în afara cazului în care un alt stack mare este în blind-uri. Oponenţii tăi înţeleg 
conceptul de efect de bubble, deci poţi juca aproape ca şi cum ar mai fi doar 4 jucători în 
turneu. Jucătorii ştiu că trebuie să evite confruntările cu stack-urile mari şi să fie chiar mai 
atenţi atunci când cineva are un stack foarte mic. Ar trebui să procedezi şi tu la fel, dar să 
profiţi şi de jocul lor măsurat. Doar câţiva oponenţi vor fi destul de agresivi în acest moment al 
jocului. Aici vei avea tu avantaj în faţa lor; vei fura mai mult blind-urile decât o vor face ei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Blind-urile sunt 15/30 şi toţi jucătorii au câte 1.500 de jetoane. Eşti în 
cutoff şi toată lumea face fold până la tine. Ai Ks Qs, faci un raise 
până la 120, iar big blindul plăteşte. Flopul este Ac Td 8h. Big blindul 
face check, tu faci un bet de 150, iar acesta plăteşte. Turnul este 5d şi 
oponentul face din nou check. Aici nu trebuie să cedezi în mod 
automat. Uneori poţi face un bet de 70% din pot şi să speri că 
oponentul va face fold. Ar putea avea doar o pereche de zecari sau o 
pereche medie, sperând că pe flop ai făcut doar un c-bet. Într-adevăr, 
asta ai făcut, dar asta nu înseamnă că trebuie să-l laşi să înţeleagă 
acest lucru. Dacă face call şi pe turn, pe river aş renunţa la pot, în 
afara cazului în care aş face chintă. Un al treilea glonte reprezintă de 
obicei o risipă de jetoane. 

 
 Blind-urile sunt 25/50 şi ai 2.000 de jetoane. Faci raise din middle-

position cu Ad As până la 200 şi butonul, cu un stack de 1.800 de 
jetoane, face call. Potul este 475. Flop este Qs 8c 7d, tu faci un bet de 
350, iar butonul plăteşte, astfel că potul este acum de 1.175. Turnul 
este 7c.  Asta este o bună şansă pentru a încerca un check-raise. Este 
puţin probabil ca butonul să fi plătit pe flop cu bottom pair şi check-ul 
tău indică slăbiciune. Astfel, acest bet îl poate îndemna să facă un 
bet, eventual un all-in.  

 
 Blind-urile sunt 10/20 şi ai 1.500 de jetoane. Un jucător din mid-

position face un raise până la 60 şi tu plăteşti din small blind cu 8h 
6h. Flop este Kh Ts 5h. Faci check şi el face un bet de 60. Acest bet 
arată ca un c-bet slab. Ai putea să faci call, dar eu prefer un semi-bluff 

check-raise. Deci fac un raise până la 200. 

Exemplu 
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Ultimii patru jucători - Bubble 
 
Urmează strategiile prezentate la jocurile de $20 şi $30. Dă-ţi seama ce jucători joacă tight şi 
care jucători înţeleg conceptul de efect de bubble. 
 
Unul dintre cele mai importante lucruri pe care le poţi observa la un alt jucător este un 
call slab într-o situaţie de bubble. Dacă vezi vreodată un jucător făcând acest lucru, fă 
imediat o notiţă şi nu mai fă push cu mâini slabe atunci când este in big blind. 

 
Ar trebui să te gândeşti nu doar la efectul tău de bubble, ci şi la efectul de bubble pe care îl au 
oponenţii tăi. Dacă un oponent are un efect de bubble mare în timp ce tu ai unul mic, ai şansa 
perfectă de a juca foarte agresiv împotriva lui. De exemplu, dacă blind-urile sunt jucători tipici 
şi tight pentru această miză, poţi face, de obicei, push cu 100% din mâini atunci când ai cel 
mai mare stack. Asta pentru că aceştia sunt mult mai mult sub presiunea efectului de bubble 
decât tine. Jetoanele lor înseamnă mult mai mult pentru ei şi astfel nu se vor bate cu tine fără 
o mână tare. 
 
Un motiv pentru care ai atât de multă putere cu un stack mare este faptul că ai un factor de 
fold equity foarte mare. Prin fold equity se înţelege valoarea suplimentară pe care o câştigi 
atunci când oponenţii nu se bat cu tine pentru partea lor de pot. Dacă ai doi oponenţi care fac 
call cu 10% din mâini, asta înseamnă că în aproximativ 80% din timp vei câştiga blind-urile 
fără nicio luptă. Atunci când blind-urile sunt mari, fiecare furt de blind-uri este foarte important.  
 
Chiar dacă ai destul fold equity pentru a face push cu 100% din mâini când ai un stack mare, 
îţi recomand să faci push cu doar 80% sau 90%. Dacă eşti plătit şi vei avea o mână foarte 
slabă vei pierde o mare parte din factorul de fold equity. Oponenţii tăi vor şti că faci push cu 
mâini foarte slabe şi te vor plăti mai des. 
 
Stack-urile medii trebuie să fie în continuare foarte precaute atunci când un stack mare este în 
blind-uri, dar pot juca mai deschis atunci când stack-urile mari au făcut fold. Stack-urile mici 
trebuie să fie atente, pentru că mulţi jucători vor începe să dea call pentru a-i elimina şi pentru 
a trece de bubble. Dacă ai cel mai mic stack îţi recomand să faci push cu top 20% din cutoff, 
top 30% din buton şi top 60%-100% dacă toată lumea face fold până la tine în small blind. Cu 
cât ai un CSI mai mic, cu atât mai des ar trebui să faci push din small blind. Mărimea stack-
ului tău are un efect mai mic din alte poziţii, în afara cazului în care ai un stack extrem de mic 
(CSI sub 2). În acest caz ar trebui să faci push mult mai des.  
 
Rămâi în continuare foarte tight atunci când trebuie să dai call, în afara cazului în care ştii că 
oponentul face push cu mâini foarte slabe. Cel mai bine este să presupui că nu fură. Apoi, 
dacă arată o mână foarte slabă sau dacă face raise aproape de fiecare dată când intră primul 
în pot, este timpul să-ţi micşorezi cerinţele pentru call. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Fii atent cu 
jucătorii 
care plătesc 
prea mult pe 
bubble.  
Nu fă push 
atunci când 
sunt în big 

blind”. 

Blind-urile sunt 200/400/25 şi stack-urile (înainte de blind-uri şi ante) sunt cele de mai jos: 
 

Poziţie Stack 

Cut-Off 5.000 

Buton 1.500 

Small Blind (tu) 3.000 

Big Blind 4.000 

 

Cutoff-ul face all-in, iar butonul face fold. Cutoff-ul nu pare să joace rolul de stack mare. 
Joacă unele mâini, dar nu face fold cu cele mai multe. Ai Ad Td în small blind. Poţi face 
call?  
 
Uitându-ne la tabelele de la paginile 55-56, eşti într-o situaţie cu efect de bubble mare. 
Trebuie să faci un call de 2.775 într-un pot de 3.700 (nu putem număra şi cele 2.000 de 
jetoane pe care cutoff-ul le are peste stack-ul nostru, deci avem pot odds de 1,3:1. Al 
doilea tabel ne arată că ar trebui să plătim cu aproximativ 15% din mâinile cu care 
oponentul face push (pentru că 1,3 este între 1,2 şi 1,4). Dacă ne ducem la Anexa C, 
vedem că ATs este o mână din top 6%. Pentru că ar trebui să dăm call cu 15% din mâinile 
cu care oponentul face push, asta înseamnă că trebuie să dăm call dacă estimăm că 
oponentul face push cu top 40% sau mai mult (15% din 40% înseamnă 6%). Acest jucător 

nu pare să fie atât de activ, deci un fold este corect. 

Exemplu 
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Ultimii trei jucători rămaşi 
 
Unii jucători fac foarte mari schimbări în joc după ce se trece de bubble. Jucătorul cu cel mai 
mic stack va deveni, de obicei, foarte activ. Uneori şi jucătorul cu stack-ul mediu va face 
acelaşi lucru, în timp ce unii vor rămâne precauţi. Urmăreşte modul în care joacă oponenţii tăi 
şi foloseşte strategiile corespunzătoare. Fură blind-urile de la jucătorii tight şi micşorează-ţi 
standardele de call împotriva jucătorilor foarte agresivi. 
 

Jocul heads-up 
 
Sper că în acest moment te simţi destul de confortabil cu jocul tău atunci când stack-ul minim 
are un CSI de 8 sau mai mic. Aici voi prezenta o strategie mai avansată pentru jocul heads-up 
preflop când stack-urile sunt mai mari, strategie prezentată în cartea Kill Everyone: 

 
În buton 
 
Raise-urile preflop trebuie să fie de obicei între 2 şi 2,5BB, poate 3BB împotriva unui jucător 
mai loose. Top 50% dintre mâini: de obicei raise, uneori doar call. “Uneori,” în contextul unui 
joc heads-up, înseamnă 60%-80% din timp. Cu cât oponentul tău joacă mai direct şi cu cât 
este mai puţin atent la ceilalţi jucători, cu atât mai puţin trebuie să-ţi variezi jocul. O excepţie 
ar fi dacă ai o mână foarte puternică (QQ+ şi AK). Cu aceste mâini poţi face doar call şi doar 
uneori raise. Astfel, îţi vei proteja mâinile slabe cu ajutorul mâinilor puternice. 
 
Dacă faci raise şi oponentul face re-raise, trebuie să iei în considerare aceşti trei factori: 
1. Pot odds. 
2. Cât de agresiv este (şi cât de agresiv te consideră el pe tine). 
3. Mărimea stack-urilor - joacă mai tight cu cât stack-urile sunt mai mari faţă de blind-uri. 
 
În funcţie de aceşti factori, ar trebui probabil să faci call cu top 10-20% din mâini, în afara 
cazurilor în care ai pot odds de peste 2:1. Cu stack-uri foarte mari ar trebui probabil să faci 
fold la aşi cu kicker mediu. Este decizia ta dacă este bine sau nu să faci un al treilea raise cu 
mâinile tale cele mai puternice. Poţi face doar call, pentru a-ţi înşela oponentul, sau poţi face 
raise dacă oponentul nu poate renunţa la o mână. 
 
Cele mai slabe 50%-90% dintre mâini: de obicei call, uneori raise. Dacă oponentul face raise 
după ce ai făcut limp poţi face fold cu cele mai multe dintre aceste mâini, în afara cazurilor în 
care raise-ul este relativ mic. Dacă ai o mână suited şi ai pot odds de peste 2:1, fă call 
aproape tot timpul.  
 
Cele mai slabe 10% dintre mâini: de obicei fold, în afara cazului în care oponentul nu face 
raise destul de des atunci când faci limp. Dacă este pasiv, fă call şi încearcă să vezi pe flop. 
Chiar şi 72o este favorit 60% împotriva unei mâini la nimereală atunci când apare un 2 pe flop 
şi 66% atunci când apare un 7 pe flop. Se poate, însă, ca şi oponentul tău să fi fost ajutat de 
flop, deci fii pregătit să renunţi la mână dacă oponentul este foarte agresiv. 
 
 
 
 
 

Aceeaşi situaţie ca mai sus, dar acum cutoff-ul a fost extrem de agresiv şi 
a făcut raise cu aproape fiecare mână. Acum putem face un call uşor cu 
ATs. Cu toate astea, ţine cont că, chiar dacă ştim că oponentul poate face 
push chiar şi cu 72o, putem face call doar cu top 15% (33+, A9o+, A4s+, 
KQo, KTs+, QJs). Dacă face push cu 70%-80% în loc de 100%, trebuie să 
fim chiar mai tight. 

 

" Odată 
terminat 

bubble-ul, 
mulţi 

jucători 
devin 

mult mai 

agresivi”. 
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În big blind 
 
Raise-urile preflop ar trebui să fie de 4BB. Nu ai poziţie şi este bine să închei mâna rapid. 
Valoarea poziţiei în poturile heads-up nu poate fi subliniată îndeajuns. Cu mâinile bune, însă 
fără poziţie, trebuie să joci agresiv preflop.  
 
Dacă oponentul face limp, fă raise aproape tot timpul cu top 30% din mâini.  
 
Dacă face raise până la 3BB, fă call sau re-raise cu top 30% din mâini plus 0-gap suited 
connectors până la 54s, plus 1-, 2- şi 3-gap suited connectors cu ambele cărţi de rang minim 
5. 
 
Dacă face raise până la 2,5BB fă call sau re-raise cu top 60%, variind call-urile cu re-raise-
urile. 
 
Dacă face raise până la 2BB, fă call sau re-raise cu top 80%. Indiferent de mărimea raise-ului, 
de obicei, fă re-raise cu cele mai bune mâini (top 10%-20%, în funcţie de agresivitatea sa). 
Împotriva unui jucător conservator, fă raise cu mai puţine mâini. Împotriva unui jucător agresiv 
fă raise cu mai multe mâini, dar fii pregătit să faci call la un all-in atunci când faci re-raise unui 
jucător extrem de agresiv. 
 
Dacă nu face raise des din buton foarte des fă call cu mai puţine mâini. 
 
Postflop recomand o strategie foarte agresivă, făcând bet pe aproape orice flop în afara 
cazului în care oponentul arată forţă. Cea mai costisitoare greşeală pe care o pot face jucătorii 
atunci când se ajunge la jocul heads-up este să facă fold prea des. Oferă-i oponentului o 
şansă de a face o greşeală. Orice pereche, chiar şi bottom pair, e destul de puternică heads-
up. Evită să faci fold atunci când ai o pereche. As-high sau popă-high pot fi mâini bune uneori, 
de asemenea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

" Cu cât 
oponentul 
este mai 
direct şi 
acordă mai 
puţin atenţie 
jucătorilor 
de la masă, 
cu atât mai 
puţin trebuie 
să-ţi variezi 

jocul”. 

Rezumat Capitolul 11 
 

1. Fă uneori c-bet pe turn şi pe flop, chiar dacă ratezi total flopul. 
 

2. Fă check-raise cu mâini bune pe flop destul de des. 
 

3. Fă call mai des atunci când ţi se pare că oponentul a făcut doar 
un c-bet. Fă raise sau check-raise la c-bet-uri mai des. 
 

4. Atunci când te apropii de bubble fii conştient de efectul de 
bubble, atât al tău cât şi al oponenţilor tăi. Dacă sunt sub multă 
presiune nu trebuie să-ţi fie frică să faci push cu aproape 100% 
din mâini. Faza de bubble este momentul în care jucătorii buni 
excelează. Fii agresiv şi adună jetoane. Foarte des încep jocul 
pe bubble cu un stack mediu sau cu un avantaj minim, dar după 
faza de bubble am un avantaj foarte mare. 
 

5. Atunci când eşti heads-up şi stack-urile sunt mari, fă raise cu 
jumătate din mâini şi limp cu restul.  
 

6. Variază-ţi jocul, dar rămâi agresiv. Atacă în mod constant după 

flop! 
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CAPITOLUL 12 

 
Turnee $100 SNG 
 
 
 
Când ajungi la SNG-urle de $100 şi cele mai mari vei observa un mare salt în nivelul de 
cunoştinţe ale oponenţilor tăi. Chiar dacă vei mai găsi câţiva jucători amatori, cei mai mulţi 
dintre jucătorii de la aceste mize sunt jucători profesionişti care sunt acolo doar pentru a 
câştiga bani. Din această cauză ai nevoie de cunoştinţe suplimentare pentru a juca la nivel. 
 
 

Jucătorii devin mai buni 
 
Cum îţi vei da seama că jucătorii sunt mai buni? Pentru că vor juca foarte asemănător cu tine! 
La începutul unui turneu vor juca foarte tight, dar pe măsură ce blind-urile vor creşte şi 
numărul de jucător scade, vor deveni mult mai agresivi. În SNG-urile de $50 şi mai ales în 
cele de $20 aveai destul de multe oportunităţi de a fi primul raiser preflop de la nivelul 4 şi mai 
sus. Acum însă vei avea poate doar o şansă la fiecare rundă de a fi primul raiser - atunci când 
eşti under the gun! După cu vezi, în acest tip de joc vei avea mult mai multe oportunităţi de a 
face call la un all-in şi mult mai puţin de a face un raise all-in. Deci va trebui să foloseşti o 
strategie corespunzătoare. Asigură-te că înţelegi foarte bine efectul de bubble. De asemenea, 
dacă joci mult la aceste mize, îţi recomand să citeşti cartea al cărei co-autor sunt, Kill 
Everyone, pentru o discuţie completă despre concepte avansate de SNG, inclusiv o strategie 
detaliată pentru push şi call pe bubble. 
 
 

Furtul prin re-raise 
 
Până acum ai făcut re-raise doar cu mâini foarte bune. Asta pentru că chiar şi pe bubble sau 
în apropiere de bubble jucătorii jucau prea tight. Oponenţii făceau raise cu puţin mâini şi chiar 
şi atunci când nu aveau o mână foarte bună, era foarte probabil să te plătească dacă ai fi 
făcut un re-raise. Însă, începând cu SNG-urile de $100, mulţi jucători fac raise cu multe mâini 
atunci când intră primii în pot, mai ales în late position. De asemenea, sunt capabili să facă 
fold la unele din aceste mâini dacă sunt confruntaţi cu un re-raise. Astfel, atunci când un 
oponent agresiv face un raise standard, între 2,5 şi 3BB, din late position şi atât tu, cât şi 
oponentul aveţi destul jetoane pentru a-ţi da destul fold equity, poţi face re-raise all-in. 
 
 

Cerinţe pentru un astfel de joc 
 
1. Ambele stack-uri trebuie să fie destul de mari pentru a-ţi da un fold equity mare. Asta 

înseamnă că trebuie să ai un stack de cel puţin patru ori mai mare decât raise-ul original 
şi că oponentul mai are cel puţin tot atâtea jetoane. 

2. Trebuie ca oponentul să facă fold la cel puţin jumătate din mâinile cu care face raise. 
Asta înseamnă că trebuie să facă raise cu destul de multe mâini, dar să nu plătească 
decât cu unele dintre acestea. Cei mai mulţi jucători profesionişti intră în această 
categorie. Însă cei mai mulţi jucători amatori nu. 

3. Trebuie să poţi face un raise îndeajuns de mare încât unul dintre voi va fi all-in dacă 
oponentul plăteşte. 

4. Toţi oponenţii din spatele tău, în special cel din big blind, trebuie să aibă destul de multe 
jetoane pentru a face fold. 

" Pe măsură 
ce oponenţii 

devin mai 
buni, vei 
avea mai 

puţine şanse 
de a face 

raise, deci va 
trebui să ştii 

mai bine 
când să faci 

call”. 
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Alţii factori 
 
1. Cât de pronunţat este efectul de bubble? Ca întotdeauna, cu cât efectul tău de bubble 

este mai mic, cu atât ar trebui să joci mai agresiv. Efectul de bubble al oponentului este, 
însă, cel mai important. Cu cât efectul său de bubble este mai mare, cu atât mai des ar 
trebui să-i faci re-raise. 
 

2. Ce mână ai? Când face call, de obicei va avea o mână de Categoria 3 sau mai bine. 
Deci o mână precum KT este vulnerabilă. În mod ideal ar trebui să ai un suited 
connector, dându-ţi destule şanse de a câştiga împotriva AK şi a perechilor mari. Asta 
nu înseamnă că nu poţi face re-raise cu KTo sau altă mână, dar când eşti plătit este bine 
să nu ai o mână care poate fi dominată. 
 

3. Câţi jucători sunt în spatele tău şi care sunt valorile pentru efectul de bubble? Cu cât mai 
puţini jucători ai în spate şi cu cât sunt mai mici valorile pentru efectul de bubble, cu atât 
este mai bine să faci re-raise. 
 

4. Ce imagine ai la masă? Cu cât eşti perceput ca fiind mai tight, cu atât mai mult raiser-ul 
va face fold, şi deci cu atât mai indicat este un re-raise. 

 
Trebuie menţionat că şi oponenţii tăi vor folosi acest lucru împotriva ta. Deci, dacă eşti pe 
bubble sau aproape de bubble şi cel puţin unul din jucătorii din spatele tău este capabil de un 
astfel de joc şi are destule jetoane pentru a face aşa ceva, nu face niciodată un raise 
standard. Fă all-in sau fold. Asta înseamnă că atunci când ai peste 8 CSI vei juca mai tight 
decât ai făcut-o la nivelurile mai mici, pentru că de multe ori vei avea o mână care nu poate 
suporta un re-raise, dar vei avea prea multe jetoane pentru a face all-in. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Squeeze-ul 
 
Acest tip de mutare se poate face atunci când cineva a făcut un raise şi cel puţin un jucător a 
făcut call. Dacă faci re-raise, îl vei 'strânge cu uşa' pe cel care a făcut primul raise. Asta 
pentru că nu trebuie să se gândească doar la tine, ci şi la cel care a dat call. De cele mai 
multe ori, vei avea mai mult fold equity făcând un squeeze decât atunci când nu a fost niciun 
call-er. 

 Blind-urile sunt 100/200 şi mai sunt 5 jucători în turneu. Toate lumea face 
fold până la buton, acesta fiind un jucător bun şi agresiv, cu 2.600 de 
jetoane. Butonul face raise până la 500. Tu eşti în SB cu 2.000 de jetoane 
şi 4h 6h şi n-ai mai făcut raise de o rundă. Fă all-in. 

 
 Mai sunt patru jucători la nivelul 7, cu blind-uri 200/400/50. SB-ul are 

1.200, BB-ul are 1.600, jucătorul din UTG are 4.100, iar tu ai 6.600 în 
buton. Un jucător destul de bun din UTG face un raise până la 1.000. Fă 
all-in. Nu trebuie nici măcar să te uiţi la cărţi. Este foarte probabil ca 
raiser-ul să fi făcut raise până la 1.000 ca să poată face fold dacă i se dă 
all-in. Efectul său de bubble este atât de mare, încât poate face call doar 
cu o mână foarte puternică, chiar dacă ştie că nu te-ai uitat la cărţi. Acest 
joc este incredibil de puternic. 

 
 Mai sunt patru jucători la nivelul 6, blind-urile sunt 100/200/25, toată 

lumea face fold până la tine în SB, tu având 2.800 de jetoane. Un jucător 
profesionist în BB are 4.800. Tu ai As9h. Fă fold! Da, fold este mai bine, 
chiar dacă ai un as bun într-o situaţie SB-BB. Ai un efect de bubble foarte 
mare şi nu poţi risca 2.800 de jetoane pentru a câştiga 400. Dacă faci un 
raise standard până la 600, este foarte probabil să fii pus all-in de către 
BB şi vei face fold rămânând cu 600 de jetoane mai puţin. 

Exemplu 

"Este bine să 
încerci să 
furi cu 76s şi 
nu cu KTo, 
pentru că 
este mult 
mai puţin 
probabil 
să fii 
dominat 
dacă eşti 

plătit”. 
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Blind-urile sunt 50/200, mai sunt 6 jucători rămaşi, iar stack-urile sunt între 
1.500 şi 3.000. Un jucător face raise până la 300, iar un altul face call. Eşti în 
buton cu 6h 4h. Aici poţi face ocazional all-in. Acesta este un squeeze. Raiser-
ul original nu va plăti probabil fără o mână puternică şi este puţin probabil ca 
jucătorul care a făcut call să aibă o mână puternică, pentru că în caz contrar ar 
fi făcut re-raise. Dacă unul dintre ei te plăteşte ai totuşi un suited connector şi 
poţi avea noroc. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Poţi face un squeeze atât din blind-uri, cât şi având poziţie, dar recomand să o faci doar dacă 
faci re-raise all-in. Dacă stack-urile sunt mari comparativ cu blind-urile şi re-raise-ul îţi este 
plătit, dezavantajul poziţional devine un factor major. Dacă faci all-in, scapi de această 
problemă. 
 
 

Ultimii patru jucători - Bubble 
 
Ţine în viaţă stack-ul mic: Dacă ai stack-ul cel mai mare şi există un stack foarte mic la masă, 
ai foarte mult fold equity împotriva celor doi jucători cu stack mediu. Ar trebui să le faci raise 
de fiecare dată când nu este acţiune în faţa ta şi de cele mai multe ori vor alege să facă fold. 
Dar dacă elimini stack-ul mic, faza de bubble se va termina şi iţi vei pierde cea mai mare parte 
din fold equity. Astfel, poţi lua în considerare un fold într-o situaţie care nu este extrem de 
profitabilă împotriva jucătorului cu stack-ul cel mai mic, pentru a-l ajuta să rămână în joc. Dacă 
rămâne în turneu încă puţin timp ai putea să mai aduni câteva blind-uri de la ceilalţi. Renunţi 
la un mic profit în această situaţie pentru a aduna un profit mai mare prin furtul de blind-uri din 
următoarele câteva mâini. Asta nu înseamnă că trebuie să faci fold la o mână foarte 
puternică, ci să faci fold la o mână marginală, precum o pereche mică. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ultimii trei jucători rămaşi 
 
Nicio schimbare. 

 
 
Jocul heads-up 
 
Nicio schimbare. 
 
 
 
 

 Blind-urile sunt 200/400 cu ante 25. Ai cel mai mare stack cu 6.000 de 
jetoane în small blind. Big blindul are stack-ul cel mai mic, cu 1.100 de 
jetoane. Ambele stack-uri medii fac fold, după cum au făcut în ultimele 
mâini. Ai 4d 4s. Aici este bine să faci fold şi să faci un cadou celui cu 
stack-ul cel mai mic. 

 
 Aceeaşi situaţie ca mai sus, doar că de data asta eşti în big blind şi cel cu 

stack-ul mic face all-in din small blind. Ai As Qc. Trebuie să faci call. Cel 
cu stack-ul mic va face push cu multe mâini pentru că este disperat să 
strângă nişte jetoane. Avantajul tău este prea mare în această situaţie 
pentru a renunţa la el. Ia-i jetoanele. 

 

Exemplu 
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Rezumat Capitolul 12 
 

1. La acest nivel de joc, oponenţii vor face, în mod corect, raise 
mai des înainte ca acţiunea să ajungă la tine. 
 

2. Jucătorii cu factor de bubble mare şi care fac raise-uri standard 
sunt candidaţi ideali pentru un furt prin re-raise. 
 

3. Nu fă niciodată un raise standard atunci când eşti aproape de 
bubble sau pe bubble şi ai jucători buni cu stack-uri mari în 
spatele tău. Fă all-in sau fold. 
 

4. Încearcă uneori un squeeze atunci când condiţiile sunt bune. 
Trebuie să fii sigur că: 

 
a. Raiser-ul original este capabil să arunce o mână bună. 
b. Raise-ul tău este destul de mare pentru a-ţi acorda fold 

equity semnificativ. 
 

5. Pe bubble, atunci când ai cel mai mare stack, poţi face uneori 
fold într-o situaţie care nu este extrem de profitabilă împotriva 
jucătorului cu cel mai mic stack, pentru a prelungi faza de 

bubble.  
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Partea a Treia 
Turnee Multitable 
(MTT) 
 
 
 
CAPITOLUL 13 

 
Poziţie, Poziţie, Poziţie 
 
 
Înainte de a discuta despre diversele etape ale unui turneu MTT să examinăm enorma 
importanţă a poziţiei.  
 
În no-limit hold’em, valoarea poziţiei nu poate fi subliniată îndeajuns. Când ai avantajul de a 
acţiona ultimul pe flop, turn şi river, ai informaţie critică la dispoziţie pe care o poţi folosi pentru 
a lua o decizie cât mai bună. Atunci când acţionezi ultimul poţi câştiga multe poturi atunci 
când atât tu, cât şi oponentul tău, aţi ratat flopul.  
 
Cei mai buni jucători joacă multe mâini atunci când sunt în buton sau foarte aproape de buton. 
Aceşti fac bet folosindu-se de poziţia pe care o au şi nu de cărţile din mână. Dacă sunt ajutaţi 
de flop, perfect! Dacă nu, vor căuta oportunităţi de a câştiga potul folosindu-se de poziţie şi de 
puterea stack-ului. De multe ori un bet sau un raise făcut la momentul oportun, bazat pe 
informaţii adunate prin prisma faptului că acţionezi ultimul, va fi hotărâtor în câştigarea unui 
pot.  
 
Chiar şi jucătorii începători trebuie să joace mai multe mâini din buton sau din apropierea 
acestuia, comparativ cu celelalte poziţii. Din buton recomand să faci limp, chiar şi cu mâini din 
Categoria 8, dacă există alţi câţiva limperi în faţa ta. De asemenea, poţi plăti un raise mic 
venit de la un jucător din middle position sau de mai în spate cu mâini din Categoria 8. Dacă 
oponentul tău face check pe flop fă un bet de aproximativ 70% din pot indiferent dacă flopul 
te-a ajutat sau nu. Dacă oponentul tău face un bet şi ai ratat flopul complet, fă fold.  

 
Dacă oponentul face bet şi ai fost ajutat de flop în vreun fel, poţi face call, raise sau fold, în 
funcţie de valoarea mâinii tale şi de textura flopului. De exemplu, dacă ai plătit din buton un 
raise mic făcut de un jucător din middle position cu 7h 6h, iar flopul este 7d 4s 2c şi oponentul 
face un bet de jumătate de pot, poţi interpreta acest bet ca un c-bet făcut cu două overcards şi 
astfel poţi face raise. Un astfel de raise într-o astfel de situaţie îl va face pe oponent să 
renunţe la mână dacă are într-adevăr două overcards. Dacă în schimb are un overpair şi nu 
overcards va face, de cele mai multe ori, un re-raise şi poţi face liniştit fold, ştiind că ai o mână 
mai slabă decât a sa. După cum vezi, poziţia oferă multă flexibilitate şi informaţie, ambele 
necesare pentru a lua o decizie cât mai bună. 
 
 
 

„Poţi juca 
mult mai  

multe mâini 
în late 

position,  
decât în 

early 
position 

pentru că 
ai avantajul 

covârşitor 
de a acţiona 

ultimul  

pe flop”. 
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Împotriva adversarilor care practică un joc direct, ca la carte, poţi face un call în buton 
indiferent de poziţia lor şi, dacă fac check pe flop, poţi apoi paria indiferent de mâna pe care o 
ai. De asemenea, îţi recomand să faci un call pe flop dacă cel care a făcut raise-ul preflop a 
făcut un bet de cel mult jumătate de pot şi ai măcar second pair. 
 
Mulţi jucători au citit excelenta carte a lui Dan Harrington, Harrington on Hold ’em Volume 1, 
în care recomandă să faci un c-bet pe flop dacă ai făcut raise preflop, chiar dacă ai ratat 
complet flopul. El recomandă să faci un bet de jumătate de pot, în timp ce eu sugerez un bet 
de aproximativ 70% din pot până când îţi dezvolţi un anumit 'simţ' pentru situaţiile care pot 
apărea. Acest 'continuation bet', cum îi spune Harrington, a devenit acum atât de popular 
încât valoarea unor mâini precum second pair trebuie să fie mărită dacă este vorba de un 
singur oponent care face un bet de jumătate de pot. Dacă faci call şi oponentul face check pe 
river poţi face un bet de 70% din pot şi acesta va face de obicei fold. 
 
Dacă face bet din nou pe turn ai de luat o decizie grea. Dacă face un bet de 2/3 din pot sau 
mai mult aş face probabil fold, dar dacă face un bet mic (de exemplu 1/3 din pot) iau acest bet 
drept un semn de slăbiciune şi probabil fac un raise. Pentru că a făcut un bet atât de mic nu 
trebuie să fac un raise prea mare, în funcţie de mărimea potului, pentru a face acest raise să 
pară semnificativ. De exemplu, să presupunem că oponentul face un bet de jumătate de pot 
pe flop şi tu faci call, ducând potul acum la 1.000. Pe turn, el pariază 300. Acest bet mic este 
un indiciu fie pentru o mână foarte puternică, fie pentru una foarte slabă. Dar este mult mai 
probabil să fie un semn de slăbiciune decât un indiciu pentru o mână foarte puternică, deci voi 
presupune, până la proba contrarie, că oponentul are o mână slabă. Având second pair şi cu 
această secvenţă de pariere aş face probabil un raise pe turn până la 900. Dacă este slab, 
după cum bănuiesc, va face fold şi voi câştiga un pot frumos. În cazurile puţine în care are o 
mână foarte puternică va face re-raise şi voi face fold. Dar, după cum am spus, acest lucru se 
întâmplă mult mai rar. Per total, voi face profit făcând astfel de raise-uri jucătorilor care dau 
semne de slăbiciune. 
 
Încă şi mai bine este să te confrunţi cu acei jucători neexperimentaţi şi uşor de citit care fac 
bet atunci când sunt ajutaţi de flop şi check când ratează flopul. După cum spunea Amarillo 
Slim, “Dacă faci bet, eu fac fold. Dacă faci check, eu fac bet”. Împotriva jucătorilor care nu ştiu 
cum să-şi ascundă valoarea mâinii, o astfel de abordare merge perfect! 
 
 

Cumpărarea butonului 
 
Poziţia este atât de importantă în no-limit hold’em, încât uneori merită să cumperi butonul. Să 
spunem că eşti cu două poziţii înaintea butonului, doi jucători fac limp şi tu ai o mână precum 
Th 9h sau 44. Cu astfel de mâini de obicei faci limp, dar dacă faci acest lucru este foarte 
posibil ca cel puţin unul din jucătorii care au avantaj poziţional asupra ta (cutoff-ul şi butonul) 
să plătească şi astfel vei pierde o mare parte din avantajul poziţional pe postflop. În aceste 
situaţii poţi face uneori raise. Nu faci raise bazându-te pe tăria mâinii tale, ci faci raise 
sperând, în primul rând, să 'cumperi butonul'. Raise-ul tău va elimina din joc probabil cutoff-ul 
şi butonul şi astfel vei fi ultimul de acţionat postflop, făcându-te practic buton. Chiar dacă 
aceste mâini trebuie jucate în general cât mai ieftin cu putinţă, avantajul de a acţiona ultimul 
postflop în fiecare rundă de pariere justifică un raise pentru 'cumpărarea butonului'.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rezumat Capitolul 13 
 

1. Poziţia are o importanţă capitală în turneele NLHE. 
2. Poziţia îţi oferă flexibilitate în joc şi informaţii pe care le poţi 

folosi pentru a lua cea mai bună decizie. 
3. Învaţă cum să recunoşti c-bet-urile şi cum să le contracarezi. 
4. În unele cazuri merită să 'cumperi butonul' pentru a avea 

avantajul de a acţiona ultimul în fiecare rundă de pariere 

postflop. 

„Ceilalţi 
jucători vor 
face şi ei  
c-bet-uri, 
prin urmare 
chiar şi 
mâini slabe 
precum 
second pair 
pot fi bune 
pentru un 
call pe flop, 
împotriva 
unui singur 

oponent”. 
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CAPITOLUL 14 

 
Diferenţe între turneele 
MTT live şi cele online 
 
 
 
Câteva diferenţe semnificative între turneele online şi cele live impun unele modificări în joc. 
Conştientizarea acestor deosebiri poate influenţa puternic rezultatele tale. 
 
 

Jucătorii online joacă mai loose 
 
Din motive evidente, jucătorii online joacă mai relaxat. Când joacă online sunt acasă, nimeni 
nu îi priveşte intens când trebuie să ia o decizie şi nu sunt urmăriţi de mulţimi de oameni sau 
de camere TV. Acest mediu de joc aparent mai sigur, combinat cu uşurinţa de a face un click 
în loc să numeri jetoanele şi să se pui fizic în pot, duce la call-uri mai loose şi mai multe 
bluff-uri decât în turneele live.  

 
Pe lângă asta, faptul că, de obicei, investiţia dintr-un turneu online este mai mică decât cea 
dintr-un turneu live face ca jocurile să fie mai loose şi mai agresive. Online, buy-in-urile sunt 
de obicei mai mici şi nu implică niciun cost de cazare şi/sau călătorie. Buy-in-urile mai mari şi 
cheltuielile implicate de o călătorie fac din turneele live o investiţie mai mare şi astfel jocul este 
mai calm şi cu mai mult accent pe o strategie de supravieţuire şi nu una agresivă şi care 
implică riscuri mari. 
 
Nicăieri nu este acest lucru mai bine subliniat ca în turneele NLHE cu buy-in mic de la World 
Series of Poker. În aceste turnee jocul este în general mult mai tight decât online, cu excepţia 
acelor loose-passive “calling stations” care participă la aceste evenimente. Dacă jucătorii sunt 
eliminaţi dintr-un turneu online se pot imediat pentru un alt turneu. Ori reuşesc să strângă 
destule jetoane pentru a avea o şansă la câştigarea turneului, ori sunt eliminaţi încercând şi 
apoi trec la următorul turneu. 
 
 

Ajustări necesare pentru a exploata aceste diferenţe: 
 
Bluff-urile: Pentru că jocul este în general mai loose şi jucătorii fac call mai des, ar trebui să 
faci bluff mai rar online. 

 
Aici jucătorii fac mai greu fold dacă prind top pair cu un kicker cât de cât decent pe flop. Vei 
vedea des jucători care-şi riscă tot stack-ul cu mâini precum QsJs pe un flop Qh 9h 4c, chiar 
dacă oponentul a pariat în mod agresiv cu fiecare oportunitate. În turneele live este mult mai 
probabil ca un astfel de jucător să renunţe cu mult înainte de a-şi comite stack-ul cu o astfel 
de mână marginală. Pentru a profita de acest lucru fă bluff-uri mai puţine, dar fă bet-uri 
supradimensionate cu mâinile puternice. Dacă prinzi un set pe flop, fă un bet de 70% din 

pot în loc de a face check la raiser-ul preflop. Dacă face raise, fă doar call. 

„Mulţi 
jucători live 

nu vor să 
arate la 

showdown 
o mână  

'slabă', deci 
ar trebui  

să faci  
mai multe  

bluff-uri live 
decât  

online”. 
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Pe turn pariază din nou, dar fă bet-ul să pară unul timid, de exemplu pariind între o treime şi 
jumătate din pot. Dacă face all-in (cu un bluff sau cu top pair), fă call. Dacă face doar call pe 
turn, fă all-in pe river. Dacă are top pair sau mai bine îi vei lua tot stack-ul de cele mai multe 
ori. 
 
Pentru că jocul live este mai tight, ar trebui să faci mai multe bluff-uri. Ai fold equity mai mare, 
deci trebuie să câştigi mai puţine showdown-uri pentru a avea o EV pozitivă. Acest lucru face 
semi-blufful mult mai profitabile în turneele live. Bluff-uri pure atunci când se completează un 
draw evident, cum ar fi o chintă sau o culoare, sunt, de asemenea, mai profitabile live decât 
online. Mâinile pe care le reprezinţi live sunt tratate cu mai mult respect. 
 
C-bet-uri: C-bet-urile au o rată de succes mai mare live decât online şi ar trebui folosite de 

cele mai multe ori după ce ai făcut raise preflop. Online, c-bet-urile vor întâmpina rezistenţă 
mai des, în special dacă flopul este coordonat, deci ar trebui folosite mai rar. 
 
Over-bet: Over-bet-ul este o armă foarte eficientă online. Pentru că jucătorii sunt dispuşi să 

plătească mai des, poţi face uneori un bet mai mare decât potul atunci când ai o mână 
imbatabilă şi vei fi plătit. Precum am zis, mulţi jucători online par să aibă o fobie atunci când 
vine vorba de fold. Dacă par a nu se dezlipi de cărţile lor, pariază în continuare. De 
asemenea, dacă bănuieşti că au un draw la culoare sau la chintă şi nu au de gând să facă 
fold, pariază mai mult decât potul pentru a le oferi pot odds mult mai mici decât au nevoie 
pentru draw-ul lor. Jucătorii de tip “calling stations” joacă de cele mai multe ori cu pot odds 
extrem de mici, şi astfel îţi vei creşte VE-ul dacă faci overbet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rezumat Capitolul 14 
 

1. Jucătorii online tind să facă mai multe calluri şi să facă mai 
multe bluff-uri decât cei din turneele live. 
 

2. Ar trebui să faci mai puţine bluff-uri online şi să faci overbet cu 
mâinile mari. 
 

3. C-bet-urile sunt, în general, mai eficiente în jocurile live decât în 
cele online. 
 

4. O tactică eficientă online este over-bet-ul.  
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CAPITOLUL 15 

 
Mâini de start în fazele de 
început ale unui turneu 
 
Atunci când te gândeşti la mâinile de start, este important să consideri fiecare situaţie în parte. 
Nu este posibil să faci generalizări. Cu toate acestea, câteva întrebări pot fi puse de fiecare 
dată. Câteva dintre acestea sunt: 
 
În ce stadiu se află turneul? 
 
Ce acţiuni au avut loc până la tine? 
 
În ce poziţie eşti? Reţine că trebuie să te gândeşti la poziţie ca fiind numărul de jucători pe 
care îi mai ai în spate, nu numărul de jucători care au făcut deja fold. 
 
Ce tipuri de jucători ai în stânga (jucători care încă nu au acţionat)? 
 
Câte jetoane ai? 
 
Câte jetoane au jucătorii din stânga ta? 
 
Atunci când vrei să iei o decizie preflop gândeşte-te la aceste întrebări. 
 
 

Categorii de mâini 
 
Categoriile de mâini pentru MTT sunt identice cu cele pentru SNG-uri. Pentru uşurinţă le voi 
repeta aici. O atenţionare - dacă ai început să joci no-limit nu încerca să joci şi limit înainte de 
a deveni bun la no limit. Selecţia mâinilor de start şi abordarea jocului sunt foarte diferite. 
Combinarea celor două tipuri de jocuri, în special la început, poate provoca unele confuzii. 
 
Categoria 1: AA, KK 

 
Categoria 2: QQ, AKs, AK, JJ 

 
Categoria 3: AQs, AQ, TT, 99 

 
Categoria 4: AJs, KQs, 88, 77 

 
Categoria 5: AJ, ATs, AT, KQ, KJs, 66, 55 

 
Categoria 6: A9s-A2s, KJ, KTs, QJs, QTs, JTs, 44, 33, 22 

 
Categoria 7: A9-A2, KT, QJ, QT, JT, T9s, 98s, 87s, 76s, 65s, 54s 

 
Categoria 8: K9s, K9, K8s, Q9s, Q8s, J9s, T8s, T9, 97s, 98, 86s, 87, 75s, 76, 64s 

S = suită 

„Jocurile 
limit şi no 
limit sunt 

foarte  
diferite, 

în special 

în turnee”. 
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Mâinile care nu sunt incluse în această listă ar trebui, în general, evitate, în afara cazurilor în 
care eşti în big blind şi poţi vedea un flop gratis sau eşti în small blind într-un pot cu mulţi 
limperi şi ai pot odds atât de bune, încât nu poţi rezista şi mai plăteşti o jumătate de big blind 
pentru a vedea flopul. Un alt caz în care ai putea juca o mână mai slabă decât Categoria 8 
este atunci când stack-ul tău este de cel mult patru ori mai mare decât costul unei runde, 
toată lumea a făcut fold până la tine şi tu eşti cu cel mult două locuri înainte de buton. În astfel 
de cazuri, ar trebui să faci all-in cu orice două cărţi. Turneele de no limit holdem nu sunt 

pentru cei slabi de inimă! 

 
 

Faza de început a unui turneu 
 
Până când nu apar nivelurile care au şi ante-uri, nu merită să încerci să furi prea multe blind-
uri. În general vei avea suficiente jetoane pentru a juca şi ceea ce ai putea adăuga prin furtul 
blind-urilor este insignifiant. Obiectivul tău este ca în aceste niveluri de început să prinzi o 
mână mare şi să câştigi un pot mare. Pentru a realiza acest lucru, este bine să vezi flopuri cât 
mai ieftin posibil cu mâini de tărie medie, dar nu recomand să faci slow play cu perechi mari. 
Singurele mâini foarte puternice în holdem sunt AA şi KK. Motivul pentru care le spun mâini 
„premium” este faptul că pot câştiga un pot fără a fi ajutate de masă. Vei primi aceste mâini de 
foarte puţine ori în fiecare turneu şi atunci când acest lucru se întâmplă, scopul este să pui în 
pot cât mai multe jetoane înainte de flop. Chiar şi mâini puternice ca acestea nu se comportă 
prea bine împotriva mai multor oponenţi în no-limit holdem, deci limitarea numărului de 
jucători este în avantajul tău. Raise-urile agresive servesc ambelor scopuri. 
 
Celelalte trei mâini foarte puternice din holdem sunt QQ, JJ şi AK. Sunt clasificate ca fiind 
foarte puternice pentru că sunt favorite în câştigarea unui pot împotriva a 97% din mâinile de 
start din holdem. QQ şi JJ sunt mâinile de pe locurile 3 şi respectiv 4 din ierarhia mâinilor de 
start. Sunt favorite în proporţie de peste 4:1 pentru a câştiga împotriva unei perechi mai mici. 
Chiar şi împotriva AK, sunt favorite în proporţie de 13:10. AK domină mâini precum AQ, AJ şi 
KQ, fiind favorit 3:1. Poţi face raise şi re-raise cu oricare din aceste mâini. Cu toate acestea, 
dacă un alt jucător face un al treilea raise, singurele mâini cu care mă simt confortabil sunt AA 
şi KK, şi toate jetoanele mele vor ajunge în pot în acel moment cu oricare dintre aceste două 
mâini. În afara cazurilor în care eşti sigur că jucătorul care a făcut al treilea raise este un 
maniac, este bine să faci fold cu aceste mâini de Categoria 2 în fazele de început ale unui 
turneu. Cu toate acestea, cu mâini de genul TT sau AQs aş face call la un raise, încercând să 
prind în flop o mână bine deghizată cu care aş putea să elimin pe cineva din turneu. De 
asemenea, este bine să joci orice pereche sau suited connectors dacă preţul nu este mare. În 
aceste cazuri, scopul este să prinzi un set cu perechea ta sau o culoare, o chintă sau un draw 
foarte puternic cu suited connectors. 
 
Dacă eşti începător îţi recomand să foloseşti regula 2/10 pe care am descris-o în Capitolul 7.  
 
După ce ai mai multă experienţă, te sfătuiesc să foloseşti regula 5/10 plus regula 3/6, pe care 
le-am descris în Capitolul 8. Acestea fiind spuse, să ne uităm la fiecare categorie în parte. 

 
 
Categoria 1 (AA, KK) 
 
Cu aceste mâini poţi face raise sau re-raise din orice poziţie. S-ar putea ca unii jucători să-ţi 
spună cât de deştepţi au fost odată pentru că au făcut fold cu KK într-o anumită situaţie. Nu-i 
băga în seamă! Dacă poţi să-ţi pui toţi banii în pot cu această mână preflop, fă-o! În mod 
asemănător, unii jucători ar putea să te sfătuiască să faci bet-uri mici în fiecare rundă de 
pariere cu AA. Aceasta este o cale sigură de a pierde. Joacă AA în acest mod şi te vei alege 
foarte des cu un bad beat pe care îl vei povesti prietenilor. Este greşit să oferi oponenţilor pot 
odds bune pentru draw-uri şi apoi să-i plăteşti când draw-ul se completează. Dacă este 
posibil, încearcă să pui 30%-50% din stack în pot preflop şi apoi să pariezi restul pe flop, 
indiferent de cărţile care vor veni. 
 
 

„Ca o regulă 
generală, 
nu te obosi 
să furi 
blind-urile 
până când 
nu s-a ajuns 
la nivelurile 

cu ante-uri”. 
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Dacă într-un turneu intri într-un pot multiway cu AA, te sfătuiesc să fii foarte precaut postflop. 
Fă un bet de mărimea potului, dar dacă eşti plătit şi apoi toată lumea face check până la tine 
pe turn, fă şi tu check! Dacă eşti primul de acţionat, fă check şi call. Dacă oponentul face bet 
şi pe river fă doar call şi nu raise. Este foarte greu să faci fold cu aşi, aşadar, în fazele de 
început ale unui turneu, încearcă să nu ajungi într-o situaţie în care va trebui să iei o decizie 
pentru tot stack-ul cu o pereche de aşi. Ţine potul mic! 
 
Mai târziu, după ce vor fi şi ante-uri şi CSI-ul tău va fi mai mic, aşii pot fi jucat mult mai agresiv 
post-flop. Rareori vei avea mai mult de un oponent şi în acel moment aşii sunt probabil cea 
mai bună pe flop. Deci pariază! 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În turneul săptămânal $215 Sunday Million MTT de la PokerStars.com care s-a încheiat chiar 
înainte ca eu să scriu aceste cuvinte un jucător (eroul nostru), care era cu trei poziţii înaintea 
butonului, a făcut raise până la 1.800 cu un stack de 23.000 şi blind-uri de 300/600. Butonul, 
având un stack de 12.000, a făcut call, iar big blindul a făcut un re-raise până la 4.600. Raiser-
ul original a aşteptat 20 de secunde şi apoi a făcut all-in. Butonul s-a gândit foarte mult şi apoi 
a plătit, iar big blindul a plătit instant. Mâinile: big blindul AK, eroul nostru AA, butonul 77. La 
showdown, eroul nostru a câştigat şi a făcut un stack de 60.000,devenind liderul mesei. 
Perfect! Aşa se joacă aşii. 
 

 
Categoria 2 (QQ, AKs, AK, JJ) 
 
Aceste mâini pot şi jucate aproape în orice pot. Dacă eşti primul în pot, poţi face raise. În 
fazele de început ale unui turneu este ok să faci doar call la un raise cu aceste mâini, sperând 
să prinzi în flop o mână foarte bine deghizată. Sau poţi face re-raise. Dacă faci raise şi cineva 
îţi face re-raise, fă call. Dacă ai QQ şi cineva face raise, fă re-raise. Altfel, poţi alege să-ţi 
variezi jocul jucând ambele variante în mod alternativ (re-raise 50% din timp sau de fiecare 
dată când un oponent agresiv joacă cel puţin 40% din mâini) şi va fi dificil să fii citit de către 
oponenţi.  

Ai Ac Ad în middle position, blind-urile sunt 100/200 şi tu ai 4.900 de 
jetoane. Faci un raise până la 600 şi butonul face re-raise până la 1.800 
având un stack de 6.100. Ce ar trebui să faci? 
 
Numără până la 20 şi fă all-in. Vei vedea uneori mutări 'deştepte', cum ar fi 
doar un call la re-raise, dar atunci când mai ai doar 3.700 de jetoane după 
ce faci un call de 1.200, fără a mai menţiona potul de 3.900 care aşteaptă să 
fie câştigat, nu mai este cazul să faci jocuri sofisticate. Fă all-in! Se poate 
ca oponentul să fi făcut re-raise cu QQ şi flopul să aducă un as sau un 
popă şi astfel acesta va abandona. Reţine, ideea este să pui cât mai multe 
jetoane în pot preflop. Fă all-in! De obicei vei fi plătit de mâini precum KK, 
QQ, JJ sau AK. 

Ai Kc Kd în cutoff cu blind-uri 100/200 şi un stack de 4.900. Un jucător din 
early position face un raise până la 600 având un stack de 5.300 şi un 
jucător tight din middle position face call.  
 
Fă all-in. Un raise de mărimea potului ar însemna 2.700 de jetoane, adică 
51% din stack-ul tău, deci este clar că nu vei face fold în această mână şi 
ar trebui să pui cât mai multe jetoane în pot acum, când bănuieşti că eşti în 
faţă. Dacă vei câştiga 'doar' cele 1.500 de jetoane care sunt în pot acum îţi 
vei creşte stack-ul cu peste 30%. De multe ori unul dintre jucători va plăti 
şi vei avea un mare avantaj. 

 

Exemplu 

„Un as sau 
un popă 

va apărea pe 
flop în 

aproximativ 
50% din 

cazuri”. 



 
75 

Dacă ai AK şi prinzi în flop un as sau un popă, fă un bet de aproximativ 70% din pot. Dacă un 
alt jucător face un bet înainte ca tu să poţi acţiona, fă un raise de mărimea potului. Dacă acest 
raise reprezintă peste o treime din stack-ul tău, fă all-in. Dacă ratezi flopul complet, fă un bet 
de 70% din pot dacă ai un singur oponent sau dacă masa nu este coordonată, cum ar fi J73 
sau 862 şi dacă ai cel mult doi oponenţi. Altfel, fă check şi cedează potul. Dacă ai AK şi ai 
făcut un c-bet pe flop şi ţi se face un raise, trebuie iarăşi să renunţi dacă nu ai pereche. La 
urma urmei nu poţi câştiga toate bătăliile. Uneori trebuie să mai cedezi unele poturi. 
 
Dacă ai o mână precum QQ sau JJ şi flopul conţine trei cărţi necoordonate mai mici, joacă în 
acelaşi mod în care ai juca AK. Dacă pe flop apare un popă, fă un bet de 70% din pot, dar fă 
fold dacă primeşti un raise. Dacă apare un as, fă un c-bet dacă ai un singur oponent, dar fă 
check dacă ai cel puţin 2. Dacă un alt jucător face un bet, fă fold. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categoria 3 (AQs, AQ, TT, 99) 
 
Aceste mâini se joacă cel mai bine împotriva unui singur oponent, deci ar trebui să le joci de 
fiecare când eşti primul jucător în pot cu un raise. Dacă cineva a făcut raise, fă doar call. Dacă 
în faţa ta s-a făcut un raise şi apoi un re-raise, poţi face liniştit fold. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un jucător din early position face un raise până la 600 având un stack de 
9.000 şi cu blind-urile 100/200. Ai QQ, ambele negre, şi un stack de 10.000. 
Fă un raise până la 2.100. După ce faci call-ul de 600, potul va fi de 1.500, 
deci un raise pot va fi de 2.100. 
 
Oponentul tău face call. Flopul este Jh 9h 5c. Oponentul face check. Ce ar 
trebui să faci? 
All-in! Orice bet rezonabil reprezintă peste o treime din stack. Fă all-in şi 
pune presiune maximă pe adversar dacă are un draw la culoare sau la 
chintă. Un bet mare ca acesta îi va oferi pot odds foarte mici dacă are un 
draw. Trebuie remarcat că ai doar două opţiuni reale cu acest stack şi cu 
acţiunea preflop, şi anume all-in sau check/fold. Deci, alege una dintre 
aceste două în acest tip de situaţie, în funcţie de flop. Dacă nu eşti sigur, 
pune jetoanele în pot atunci când eşti cel care face bet-ul şi păstrează-le 
pentru mai târziu atunci când ai fi call-er. Nu este niciun dubiu în acest 

exemplu. Toate jetoanele trebuie să ajungă în pot. 

Aceeaşi situaţie ca în ultimul exemplu şi iarăşi ai QQ. Bet-urile preflop 
sunt identice. Flopul este Ah 9h 5c. Oponentul tău face un bet de 3.000 
într-un pot de 4.500. Fold! Bet-ul de 3.000 îl obligă în mod evident pe 
oponent să joace pentru tot stack-ul său. Va merge până la capăt cu mâna 
sa şi probabil te-a bătut. 
 

 

Exemplu 
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 Ai Ac Qc în cutoff şi un stack de 5.400 cu blind-uri 100/200. UTG-ul 
face un raise până la 600, iar un jucător din middle position face re-
raise până la 1.800, cu un stack de 7.800. Fold. Mâna ta are o valoare 
incertă în această situaţie şi trebuie să investeşti 20% din stack 
pentru a vedea un flop. Raise-ul UTG-ului reprezintă o mână 
puternică, iar re-raise o mână încă şi mai puternică. Aşteaptă o 
situaţie mai bună. 

 
 Ai Ac Qc în cutoff şi un stack de 5.400 cu blind-uri 100/200. Toată 

lumea face fold în faţa ta. Fă un raise până la 600. Eşti primul jucător 
care intră în pot, ai poziţie excelentă şi o mână puternică. Apasă pe 
pedala de acceleraţie! 
 

 Ai Ac Qc în cutoff şi un stack de 5.400 cu blind-uri 100/200. Un jucător 
din middle position face un raise până la 600 având un stack de 4.800. 
Aici poţi face call. Ai o mână puternică şi poziţie bună, dar situaţie nu 
este îndeajuns de bună pentru un re-raise. 

 

 Eşti în cutoff cu 8h 8c având un stack de 6.900, cu blind-uri 100/200. 
Un jucător din middle position face un raise până la 600 cu un stack 
de 6.100 şi restul jucătorilor fac fold. Situaţia este la limită. Dacă eşti 
începător şi foloseşti regula 2/10, ar trebui să faci fold. Raise-ul de 
600 reprezintă un pic mai mult de 8% din stack-ul tău şi ceva peste 
10% din stack-ul oponentului. Dacă eşti ceva mai experimentat şi 
foloseşti regula 5/10, poţi face call. Ai poziţie excelentă şi o mână 
destul de bună pentru a plăti până la 10% din minimul stack-urilor 
implicate. 

 
 Ai Ah Jh în hijack şi un stack de 6.400 cu blind-uri 100/200. Toată 

lumea face fold în faţa ta. Fă un raise până la 600. Eşti primul jucător 

care întră în pot şi ai o poziţie bună şi o mână excelentă. Deci fă raise. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categoria 4 (AJs, KQs, 88, 77) 
 
Aceste mâini sunt mâini de furat blind-uri şi cu potenţial mare. Dacă ai mai puţin de cinci 
jucători de acţionat în spatele tău şi dacă eşti primul jucător care intră în pot, poţi face un 
raise. Cu mâini de Categoria 4 poţi face un call dacă a fost făcut un raise în faţa ta pentru a 
vedea cum se dezvoltă jocul, respectând regulile pentru perechi cu şeptarii şi cu optarii. Cu 
toate că aceste mâini sunt destul de bune şi poţi plăti un raise cu ele, fii foarte precaut cu ele 
dacă nu prinzi pe flop o mână puternică sau un draw. Mâini precum 88 şi 77 sunt foarte slabe 
pe flop dacă apar overcards, în afara cazului în care ai prins set. Ceea ce doreşti este să 
prinzi un set pe flop. Dacă reuşeşti acest lucru şi dacă un alt jucător a făcut top-pair/top kicker 
sau poate două perechi ai şansa de a te dubla. 
 
O altă opţiune viabilă cu mâinile din Categoria 4 este să faci limp după unul sau mai mulţi 
limperi şi să amâni o decizie mai drastică până pe flop. Ideea de bază este că aceste mâini au 
potenţial mare, dar de obicei au nevoie de ajutor pentru a câştiga un pot, deci, dacă poţi 
vedea un flop ieftin împotriva câtorva adversari, de ce să n-o faci? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemplu 

„Mâinile  din 
Categoria 4 

au nevoie 
de ajutor 

pentru  
a câştiga la 

showdown”. 

Exemplu 
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Categoria 5 (AJ, ATs, AT, KQ, KJs, 66, 55) 
 

Mâinile de mai sus sunt mult peste valoarea medie a mâinilor din holdem şi poţi face raise cu 
ele dacă nu ai mai mult de patru jucători activi în spatele tău. Dacă eşti într-una din primele 
patru poziţii în faza de început a unui turneu, poţi face fold cu cele mai multe dintre aceste 
mâini pentru a nu-ţi crea singur probleme. Dacă ai 66 sau 55, aplică regulile cunoscute. 
 
Cu excepţia perechilor, nu ar trebui să plăteşti raise-uri cu mâini de Categoria 5. De obicei, 
acest lucru îţi va crea probleme. Întrebarea este ce faci atunci când ai făcut raise cu 66 din 
cutoff şi butonul face un re-raise mare? Adevărul este că nu există un răspuns clar şi va trebui 
să decizi pe moment ce trebuie să faci. De obicei vei fi favorit dacă oponentul are două 
overcards, dar vei avea sub 20% şanse de câştig dacă are o pereche mai mare. Desigur, 
dacă plăteşti şi oponentul are o pereche mai mică, vei fi încântat! Dacă vrei o regulă neapărat, 
poţi face fold în această situaţie în fazele de început ale unui turneu. Ar trebui cu siguranţă să 
faci fold dacă jucătorul care ţi-a făcut re-raise pare să fie tight. Mai târziu însă ai putea fi nevoit 
să joci aceste mâini mai agresiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categoria 6 (A9s-A2s, KJ, KTs, QJs, QTs, JTs, 44, 33, 22) 

 
Fă raise când eşti primul jucător care intră în pot şi nu ai mai mult de 3 jucători activi 
în spate. Dacă un jucător tight îţi face re-raise poţi face fold liniştit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ai As Tc în middle position 1 şi un stack de 11.400 cu blind-uri 
100/200/25. Toată lumea face fold până la tine. Fă şi tu fold. Poziţia ta 
e slabă pentru că ai 6 jucători activi după tine. Dacă ai avea aceeaşi 
mână în hijack (2 locuri înainte de buton), fă un raise până la 600. 
 

 Ai 6s 6d în middle position 3 şi un stack de 11.400 cu blind-uri 
100/200/25. Toată lumea face fold până la tine. Fă raise până la 600. 
Acest raise respectă regula perechilor şi mâna are potenţial dacă eşti 

plătit. 

 Ai As 5s în buton şi un stack de 11.400 cu blind-uri 100/200/25. Toată 
lumea face fold în faţa ta. Fă un raise până la 600. 

 
 Ai 4s 4d în cutoff cu un stack de 11.400 şi blind-uri 100/200/25. Toată 

lumea face fold în faţa ta. Fă un raise până la 600. Ai poziţie bună şi 
regula 5/10 este respectată. 

 
 Ai 4s 4d în UTG cu un stack de 11.400 şi blind-uri 100/200/25. Fă fold. 

Un raise standard reprezintă peste 5% din stack şi ai cea mai slabă 

poziţie posibilă. Deci renunţă. 

Exemplu 

Exemplu 

„Nu există 
niciun premiu 
pentru call-uri 
de erou făcute 
în fazele de 
început ale 
unui turneu. 
De obicei ai 
destule jetoane 
pentru a 
renunţa la 

pot”. 



 
78 

Ai 9s8s în buton şi un stack de 12.400 cu blind-uri 100/200/25. Fiind primul 
jucător care intră în pot, poţi face un raise până la 600. Small blindul face 
fold, iar big blindul face re-raise până la 1800, având un stack de 11.800. Ce 
ar trebui să faci? 

 
Depinde de instinctul tău şi de modul în care l-ai categorisit pe oponentul 
din big blind. Dată oponentul este un jucător tight-aggresive, fă fold. Dar 
dacă este un jucător loose-aggresive şi crezi că încearcă să fure printr-un 
re-raise, un all-in este cea mai bună mutare. Pune presiune şi îţi vor şti de 
frică! Chiar dacă te plăteşte cu o mână precum AK offsuit, oponentul este 
probabil un favorit de doar 7:5. Toate acele cazuri în care oponentul face 

fold la all-in-ul tău compensează cazurile în care te plăteşte şi este favorit. 

Categoria 7 (A9-A2, KT, QJ, QT, JT, T9s, 98s, 87s, 76s, 65s, 54s) 
 
Fă raise cu aceste mâini când eşti primul jucător care întră în pot din buton. Dar fă fold 

la un re-raise venit de la oricare dintre blind-uri, în afara cazului în care regula 5/10 se aplică. 
Nu juca aceste mâini în nicio altă situaţie în afara cazurilor în care foloseşti regula 5/10 
aplicată mâinilor de tip suited connectors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Suited Connectors: Dacă ai cărţi de tipul acesta - T9s, 98s, 87s, 65s şi 54s – îţi recomand să 
faci limp din orice poziţie şi să faci call la un raise mic, dacă respecţi regula 5/10. Riscul 
asumat este rezonabil, ţinând cont de potenţialul acestor mâini de a câştiga poturi mari. 
 
 

Categoria 8 (K9s, K9, K8s, Q9s, Q8s, J9s, T8s, T9, 97s, 98, 86s, 
87, 75s, 76, 64s) 
 
Aceste mâini îţi pot face probleme de multe ori. Cu toate acestea, au ceva valorea şi 
recomand să le joci în anumite situaţii. 
 
Regula 3/6 se aplică pentru 1-gap suited connectors precum J9s, T8s, 97s, 86s, în 
următoarele cazuri: 
 
 Din buton, dacă există cel puţin un limper şi nici un cost şi te cost o mică parte din stack. 
 Din small blind, dacă există unul sau mai mulţi limperi. 
 
Cu aceste mâini speri să prinzi pe flop 2 perechi sau mai bine sau un draw mare, precum un 
draw combinat la chintă şi la culoare, o pereche şi un draw la chintă sau la culoare, sau un 
draw la chintă sau la culoare cu overcards. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai 7c 5c în cutoff cu blind-uri 100/200 şi cu un stack de 14.000 de jetoane. 
Un oponent din early position face un raise până la 600 şi toată lumea face 
fold până la tine. Aici poţi face call. Regula 3/6 se aplică. Flopul este Ah 7h 
5d. Oponentul face un bet de 1.500. Ce ar trebui să faci? All-in! Dacă 
oponentul tău are o mână precum AK îi va fi foarte greu să facă fold. 
Pentru că pe masă există două cărţi de inimă roşie se poate gândi că ai un 

draw la culoare. Dacă are AK eşti favorit 3:1. Fă all-in! 

Exemplu 

Exemplu 

„Mâinile de 
Categoria 8 

pot fi folosite 
pentru furt de 

blind-uri 
doar dacă 

costul este 
foarte mic; în 

lipsa unui flop 
foarte bun,  

ele nu au 
valoare  

mai deloc”. 
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Blind-urile sunt 100/200/25 la o masă de 9 jucători. Eşti în buton cu 10.000 
de jetoane şi 2 jucători au făcut limp. Ai 7h-6s. Call. Ai pot odds bune 
(aproximativ 5:1), te costă 200 să faci call, nimeni nu a fost agresiv şi vei fi 
ultimul de acţionat postflop. Te costă doar 2% din stack să faci acest call. 
Merită riscul pentru a încerca să prinzi o mână mare pe flop sau pentru a 
încerca să câştigi potul pe flop printr-un bet dacă toată lumea face check 
până la tine pe o masă necoordonată. 
 
Flopul este 4c 5d 7h, dându-ţi top pair cu un draw la chintă în capete. 
Primul jucător face un bet de 1.000, iar următorul jucător face call. Ce ar 
trebui să faci? 

Acest flop este foarte bun pentru tine. Cu un pot de 3.000 de jetoane şi cu 
mari şanse ca ambii jucători să facă fold dacă faci all-in, este timpul să fii 
agresiv. Orice 3, 6, 7 sau 8 te pot face câştigător dacă eşti plătit. Dacă nu,  

îţi vei creşte stack-ul cu 30%. Fă all-in! 

Blind-urile sunt 200/400/25 la o masă de 8 jucători. Jucătorul din UTG şi 
butonul au făcut limp. Ai 6h 4h în small blind şi un stack de 5.000. Ce ar 
trebui să faci? 
 
Call încă 200. Ai pot odds foarte bune, de 8:1, pentru call-ul de 200. Este un 

call uşor, chiar dacă în fiecare rundă vei acţiona postflop primul. 

Rezumat Capitolul 15 
 
 
1. Jucând vei căpăta experienţă care nu poate fi învăţată din teorie. 

 
2. Învaţă cele 8 categorii de mâini sau printează-le pentru a le putea 

accesa cu uşurinţă. 
 

3. În fazele de început ale unui turneu încercă să prinzi o mână mare pe 
flop şi să câştigi un pot mare. 
 

4. Joacă mâini cu potenţial, nu mâini care nu se pot îmbunătăţi prea 
mult. De exemplu, în fazele de început ale unui turneu poţi face call la 
un raise cu 77 (dacă regulile care se aplică sunt respectate), dar nu 
nu AJ. 
 

5. În fazele de început ale unui turneu poţi face doar call la un raise, în 
loc de re-raise, cu mâini puternice precum TT sau AQs, pentru a 
prinde pe flop o mână foarte puternică şi foarte bine ascunsă. Mai 
târziu vei juca aceste mâini de obicei cu re-raise sau all-in. 
 

6. Foloseşte regulile 2/10, 5/10 şi 3/6. 
 

7. Joacă mâinile mari şi draw-urile puternice în mod agresiv. Dacă 
bănuieşti că un jucător încearcă un furt printr-un resteal fii pregătit să 
răspunzi printr-un all-in. Trebuie să ai curaj şi să fii dispus să fii 
eliminat din turneu pentru a avea succes.  
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CAPITOLUL 16 

 
FAZA 1 
Pregătirea turneului 
 
 
 
Pregătirea corectă a unui turneu online este foarte importantă. În primul rând, fă ordine! 
Închide televizorul, închide-ţi telefonul mobil etc. Păstrează la îndemână o sticlă cu apă şi o 
gustare uşoară (nu chipsuri sau batoane de ciocolată). Fă rost de câteva perne pentru scaun 
şi pregăteşte-te să joci pentru mai multe ore. 
 
Un turneu de poker trebuie privit ca un maraton, nu ca un sprint, deci trebuie să-l priveşti în 
ansamblu. Nu-ţi face alte planuri pentru ziua respectivă. De ce să începi ceva ce nu poţi 
termina? Care este rostul unui proiect despre care ştii că va da greş? Pleacă de la ideea că 
vei câştiga turneul şi alocă timpul necesar pentru acest lucru. Din acest motiv te poţi antrena 
cu turneele de 45 de jucători disponibile la PokerStars.com. Acestea sunt considerate drept 
SNG-uri, dar asta doar pentru că încep după ce ultimul loc disponibil este ocupat. Jocul însă 
se desfăşoară ca într-un MTT şi numărul mic de jucători este garanţia faptului că turneul se va 
termina în doar câteva ore. 
 
Dacă ai nevoie de medicamente, păstrează-le la îndemână. Nu-ţi stresa corpul cu zahăr, 
cafea sau sau carbohidraţi. Chiar dacă aceste substanţe îţi pot da un anume avânt la început, 
mai târziu vei avea de suferit. Nervii suprasolicitaţi de la prea multă cafea sau zahăr pot 
conduce la decizii greşite. Variaţii ale zahărului din sânge şi ale nivelului de insulină pot 
produce oboseală spre finalul turneului, când energia şi concentrarea contează cel mai mult. 
Alcoolul este o substanţă care produce depresii ale sistemului nervos central. În timp ce unii 
jucători, precum Blair Rodman, spun că o singură bere îi ajută la joc pentru că îi fac să joace 
puţin mai loose şi fără frică, mai mult decât atât este contraproductiv. Pentru mine şi pentru 
cei mai mulţi jucători alcoolul, în orice cantitate, micşorează capacitate de concentrare. 
Ratarea unui semn subtil poate constitui diferenţa dintre victorie şi eşec. 
 
Concentrarea are o importanţă capitală, deci eliberarea minţii şi a locului în care vei juca te 
ajută să te pregăteşti la maxim. Meditez în mod constant înainte de turneele live şi online, 
folosind CD-uri special concepute. Alte forme de meditaţie sunt, de asemenea, eficace. Orice 
lucru care îţi eliberează minte este bun. 
 
Acum că mintea îţi este liberă, este timpul pentru ceva muncă preparatorie. Întâi, caută 
structura turneului care este afişata pe pagina principală a turneului. Aici vei găsi informaţii 
despre timpul alocat fiecărui nivel, dar şi despre ritmul de creştere al blind-urilor şi ante-urilor. 
După cum am spus mai înainte, odată ce ştii structura blind-urilor poţi calcula cu uşurinţă 
CPR-ul fiecărui nivel de joc. Trebuie doar să aduni cele două blind-uri şi totalul ante-urilor 
pentru cei 9 jucători. De exemplu, dacă small blindul este 200, big blindul este 400, iar ante-ul 
este 50, CPR-ul este (400+800+(9x50) = 1.650. Acesta este costul fiecărei runde complete de 
la acest nivel, dacă nu vei juca nici o mână.  
 
 

„Dacă nu eşti 
rapid cu 

calculele 
matematice, 
poţi calcula 

CPR-ul şi 
câteva 

valori cheie 
pentru CSI în 
avans pentru 

fiecare nivel”. 
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Apoi pregăteşte un tabel, luând CPR-ul şi înmulţindu-l cu 10. Acesta este numărul de jetoane 
pe care trebuie să-l ai pentru a avea un CSI de 10, adică un stack destul de mare pentru a 
juca 10 runde complete dacă ai da fold la fiecare mână preflop. Mai jos voi explica importanţa 
acestui număr. Fă acest lucru pentru toate nivelurile până la cea de-a doua pauză, apoi 
continuă să adaugi informaţii pe măsură ce turneul avansează, fiind tot timpul cu o pauză în 
avans. 
 
În turneul săptămânal $215 Sunday Million de la PokerStars, de exemplu, începi cu 10.000 de 
jetoane şi blind-uri de 25/50, deci un CPR de 75; fiecare nivel are 15 minute. 75x10=750, deci 
pune această valoare în tabel. Următorul nivel este 50/100 – un CPR de 150, deci 1.500 de 
jetoane necesare pentru un CSI de 10. Fă acest calcul pentru fiecare nivel până la cea de-a 
doua pauză. Tabelul tău ar trebui să arate astfel: 
 

NIVEL CPR CSI-10 MINUTE 

25/50 75  750 15 

50/100 150 1.500 15 

100/200 300 3.000 15 

150/300 450 4.500 15 

PAUZĂ    

200/400 600 6.000 15 

300/600 900 9.000 15 

400/800 1.200 12.000 15 

400/800/50 1.650 16.500 15 

PAUZĂ    

 
 
Acest tabel acoperă primele două pauze, deci 8 niveluri de joc. La prima pauză, adaugă încă 
patru niveluri la tabel, la a doua pauză încă patru niveluri şi aşa mai departe, cât timp eşti încă 
în turneu. 
 
Deci care este rostul coloanei CSI-10? Numărul de jetoane necesar pentru a juca 10 runde 
este pragul deasupra căruia te simţi confortabil şi sub care începi să simţi ameninţarea blind-
urilor crescânde. Altfel spus, dacă ai un CSI peste 10, poţi juca mai multe mâini speculative şi 
poţi face mai multe mutări mai sofisticate pentru a acumula jetoane, Dacă însă ai un CSI sub 
10 trebui să-ţi ajustezi jocul. Chiar dacă recomand în continuare un joc agresiv, nu vei mai 
putea juca mâini speculative în poturi cu raise-uri fără a pune la bătaie prea mult din stack. 
Experţii sunt de acord că un CSI de 10 este valoarea-prag care schimbă modul în care trebuie 
să joci, deci concentrează-ţi atenţia asupra aceste valori şi joacă în consecinţă. 
 
Odată ce ai fost aşezat la masa de joc, verifică jucătorii cu care eşti la masă. Verifică-le 
locaţia, pentru că acest lucru îţi poate da un indiciu despre jocul lor. Din experienţa mea pot 
spune că jucătorii din Scandinavia, de exemplu, tind să joace agresiv, în timp ce jucătorii din 
UK tind să joace într-un mod mai conservator. 
 
Desigur, acestea sunt doar reguli generale, dar este o informaţie care-ţi poate da indicii 
preţioase uneori. Această impresie iniţială poate fi confirmată sau nu de observaţii directe. Vei 
adăuga alte informaţii pe măsură ce turneul avansează, formându-ţi impresii despre jucătorii 
cu care eşti la mese. Acest lucru te poate ajuta mai târziu la luarea unor decizii.  
 
Verifică apoi dacă ai notiţe despre unii dintre jucătorii cu care eşti la masă. Ar trebui să faci 
notiţe pe parcurs folosind funcţionalitatea „Notes” pentru a identifica fiecare jucător şi pentru a 
nota ce tip de jucător este, care îi sunt slăbiciunile, punctele tari şi tendinţele. Caută tipare în 
modul în care oponenţii joacă şi notează-le. În timp vei avea multe astfel de notiţe pe care le 
vei putea folosi în avantajul tău. 
 
Acum eşti gata să joci. Este timpul să te concentrezi! Urmăreşte atent acţiunea din fiecare 
mână, indiferent dacă joci mâna respectivă sau nu. De multe ori este posibil să aduni mai 
multe informaţii despre un jucător atunci când nu eşti implicat într-un pot cu el.  

„Ia notiţe 
despre 
ceilalţi jucători; 
nu ştii 
niciodată 
când vei avea 

nevoie de ele”. 
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Fii foarte atent atunci când cărţile proprii sunt afişate şi ia notiţe corespunzătoare. De 
exemplu, dacă un jucător face un raise din under-the-gun şi arată la finalul mâinii Td 8d, poţi 
trage concluzia că nu are nevoie de o mână premium pentru a face un raise din prima poziţie. 
Ia o notiţă. Dacă un jucător face raise în mod frecvent, dar renunţă dacă este confruntat cu un 
re-raise, notează. Dacă un jucător este prins bluffând, ia notiţe. Înscrie toate observaţiile care 
te pot ajuta să construieşti un profil al fiecărui oponent. 
 
Acest tip de informaţii se pot dovedi foarte folositoare când le vei consulta pentru a lua o 
decizie critică. În astfel de momente, notiţele te pot ajuta să faci un call foarte bun sau un fold 
care îţi va slava turneul. Pe măsură ce urmăreşti jocul, încearcă să ghiceşti cărţile 
adversarilor. Gândeşte în termeni de tip de mâini pe care un oponent le poate avea şi apoi 
notează rezultatele pentru a vedea cât de precise au fost estimările tale. În timp, acest 
exerciţiu te va ajuta să-ţi dezvolţi capacitatea de a citi mâinile celorlalţi, dându-ţi posibilitatea 
să distingi între o mână foarte puternică şi un bluff. 
 
Lobby-ul turneului oferă multe informaţii, precum premiile puse în joc, numărul de locuri 
plătite, lungimea şi frecvenţa pauzelor, timpul până la prima pauză, timpul scurs de la 
începerea turneului, numărul de participanţi înscrişi, numărul de jucători rămaşi şi multe altele. 
Pe lângă asta, site-uri precum PokerStars îţi prezintă şi stack-ul mediu din turneu, modificat în 
mod constant pe măsură pe jucătorii sunt eliminaţi. De asemenea, poţi afla mărimea celui mai 
mare şi celui mai mic stack din turneu. Pe lângă asta poţi consulta şi alte mese din turneu.  
Acest lucru poate fi foarte folositor atunci când, de exemplu, există un stack foarte mic la o 
altă masă şi eliminarea acestuia înseamnă că toţi jucătorii (inclusiv tu) vor intra în bani. 
 
Important: să nu te simţi presat dacă ai un stack sub media turneului. Cel mai important este 
să fii atent la tabelul creat la începutul turneului şi să fii conştient de CPR-ul şi de CSI-ul tău. 
Doar aceste date trebuie să-ţi dicteze modul de joc. Dacă ai un stack cu CSI sub 10, trebuie 
să cauţi modalităţi de a-ţi creşte numărul de jetoane şi de a-ţi asuma nişte riscuri pentru a te 
dubla. Cu un CSI de 7 decizia ta este simplă - poţi face doar all-in sau fold. O mare parte din 
suspansul showurilor de poker de la TV - marile confruntări all-in - este generat de înţelegerea 
matematicii care se aplică în astfel de situaţii. 
 
Dacă ai un stack cu CSI de 7 sau mai puţin (10 big blind-uri este o aproximaţie bună) şi faci 
un raise standard de 3BB-uri, va trebui să investeşti cel puţin 35% din stack. Odată ce ai 
investit atât de mult din stack, eşti forţat să faci call la un eventual re-raise. Din această cauză 
este mult mai bine să faci direct all-in în locul unui raise mai mic. Acest lucru elimină 
posibilitatea ca cineva să-ţi facă un re-raise şi să te scoată din pot, o idee pe care o au mulţi 
jucători agresivi, şi, în acelaşi timp, pune presiune maximă pe oponenţi. Ar trebui să faci 
această mutare atât cu mâinile marginale, precum AT sau 44, cât şi cu mâinile foarte bune, 
precum AA sau KK. Reţine această idee - joacă-ţi mâinile puternice în acelaşi mod în care îţi 
joci mâinile slabe - astfel îi vei face tot timpul pe oponenţi să se întrebe cât de puternică este 
mâna ta. Nu trebuie să dai nicio informaţie despre mâna ta prin modul în care pariezi. De 
exemplu, dacă ai un CSI de 7, ar fi o eroare să faci un raise de 3BB cu o pereche mare şi să 
faci all-in cu o mână mediocră, încercând să furi blind-urile şi ante-urile. Jucătorii care sunt  
atenţi vor observa acest tipar al tău şi te vor plăti atunci când faci all-in şi vor face fold când 
faci un raise standard. Standardizarea mărimii bet-urilor face ca tăria mâinii tale să fie greu de 
ghicit. Jucători profesionişti ca Howard Lederer şi Chris “Jesus” Ferguson îşi ascund valoarea 
mâinii pe care o au jucând în exact acelaşi mod toate mâinile. Acesta este un obicei bun de 
dobândit pentru jucătorii începători. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Dacă joci 
mâinile 

puternice în 
acelaşi mod 
în care joci 

mâinile slabe, 
vei ascunde 

tăria adevărată 

a mâinii tale”. 

Rezumat Capitolul 16 
 
 
1. Elimină toţi factorii perturbatori înainte de a începe un turneu. 
2. Nu începe un turneu pe care nu îl poţi termina. 
3. Nu-ţi risipi energia. 
4. Când nu eşti într-o mână, observă cu atenţie cărţile pe care el arată ceilalţi 

jucători pentru a înţelege cum joacă. 
5. Calculează CPR-ul şi CSI-ul cu cel puţin patru nivele în avans. 
6. Verifică notiţele pe care le ai despre adversari şi adaugă altele noi în mod 

constant. 

7. Joacă-ţi mâinile foarte puternice la fel cu cele slabe. 
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CAPITOLUL 17 

 
FAZA 2 
Faza de început a turneului 
 
 
 
Această carte este despre turneele NLHE - jocul care a luat lumea pe sus. Iată câteva principii 
de bază care îţi vor mări şansele de a câştiga. Un principiu cheie este să-ţi dezvolţi o 
înţelegere a diferitelor tipuri de personalităţi de la masa de joc. 
 
Există patru tipuri de bază pe care le voi descrie aici. 
 

Jucătorul Loose-Passive (LPP) 
 
Denumit şi 'calling station' pentru ca asta face (call, call, call). Acest tip de jucător este 
încăpăţânat şi nu foarte deştept, jucând cu mâini la care jucători mai inteligenţi ar fi renunţat 
cu mult timp în urmă. Datorită acestui fapt este poreclit de multe ori 'donkey' (măgar). 
Apelativul 'donkey' a dat naştere la multe alte cuvinte înrudite şi cu specific pokeristic, precum 
donkish, donkoid, donking off chips, donkastic, donkfest, etc. Aceşti jucători joacă foarte multe 
mâini preflop, mai ales dacă pot face limp. Postflop sunt în continuare loose, jucând mâini 
marginale şi draw-uri. Nu încerca să faci un bluff împotriva unui calling station, dar fii precaut 
dacă aceştia devin agresivi. De obicei aceşti jucători nu fac bet fără o mână puternică. Dacă 
intuieşti că are o mână puternică şi tu ai mână puternică la rândul tău, nu încerca să faci 
slowplay. Este foarte probabil să aibă o mână la care nu va renunţa, deci fă raise şi nu te sfii 
să faci un raise mai mare decât de obicei. Ideea principală de reţinut atunci când joci 
împotriva acestor jucători este să nu faci niciodată un bluff, dar să faci over-bet cu 
mâinile bune de fiecare dată, inclusiv all-in pe river, pentru că sunt foarte curioşi şi te vor 

plăti de foarte multe ori. Jucătorii LPP sunt cei pe care ţi-i doreşti cel mai mult la masa de joc 
pentru a-ţi creşte stack-ul într-un turneu, dar vor fi greu de găsit când s-a ajuns la premiile în 
bani. 
 
 

Jucătorul Loose-Aggressive (LAG) 
 
Există multe tipuri de jucători LAG. Unii sunt inteligenţi, alţii încearcă să intimideze, iar alţii 
sunt de-a dreptul maniaci. Dar tuturor le place să joace cât mai multe mâini şi le place să facă 
bet-uri. Ideea de bază împotriva acestora este să nu-i laşi să te domine. Din cauza faptului că 
joacă atât de multe mâini, vor avea foarte frecvent o mână sub medie. Pentru că le face o 
deosebită plăcere parieze, poţi face slowplay împotriva lor. De asemenea, poţi răspunde 
agresiv. Uneori este bine să răspunzi agresiv cu o mână nu extrem de puternică dar despre 
care crezi că este în faţa combinaţiilor posibile ale unui astfel de jucător. Ca o regulă 
generală, fă-le re-raise cu mâini din top 50% din mâinile pe care bănuieşti că le joacă. Dar o 
să ai nevoie de ceva curaj. Dacă jucătorul împotriva căruia joci este extrem de agresiv este 
posibil să trebuiască să-ţi rişti toate jetoanele! Fii pregătit să îţi facă un re-raise all-in şi 
hotărăşte-te în avans ce vei face într-un astfel de caz. 
 
 

„Jucătorul 
Loose-Passive 
este foarte 
amabil. Va plăti 
toate bet-urile 
tale, dar rareori 
va face el 
însuşi un bet 
fără o mână 
foarte bună. 
Asta înseamnă 
că-i poţi lua  
jetoanele 

relativ uşor”. 
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Jucătorii LAG sunt, cel mai probabil, tineri cu aspiraţii de vedete ale pokerului, tineri care vor 
deveni vedete ale pokerului sau tineri care sunt deja vedete ale pokerului. De multe ori se 
adună şi discută diverse situaţii care pot apărea în turnee. Aceştia sunt versiunea modernă a 
jucătorului tight-aggressive de pe vremuri, dar cu un avantaj. Avantajul se datorează 
informaţiei - pokerul este un joc al informaţiei incomplete, dar grupurile de astfel de jucători 
procesează toate informaţiile primite şi decid care este cea mai bună decizie posibilă. 
Exemple excelente de astfel de jucători sunt Patrik Antonius, Carlos Mortensen şi Phil Ivey. 
 
Jucătorii iscusiţi sunt de obicei veterani ale jocurilor pe bani. Ştiu cum să folosească o 
multitudine de mutări cu intenţia de a-şi ascunde tăria adevărată a mâinii. Iar după ce te 
ameţesc, vor încerca să-ţi ia toate jetoanele. Sunt foarte buni la citirea adversarilor şi pot face 
call-uri foarte bune dacă intuiesc un bluff. Exemple de jucători care folosesc acest stil de joc 
sunt Freddy Deeb, Barry Greenstein şi Sammy Farha. 
 

 
Jucătorul Tight-Passive (TPP) 
 
Jucătorul tight-passive a învăţat că jucătorii buni sunt tight, dar nu are curajul de a pune mulţi 
bani în joc fără o mână foarte bună. Acest jucător nu realizează cât de important este să furi 
blind-urile (atunci când acestea devin mari) sau cât de profitabil poate fi un c-bet. Acest tip de 
jucător poate face un raise preflop cu AK, dar dacă flopul conţine doar cărţi mici va renunţa şi 
se va considera ghinionist. “De ce nu pot câştiga niciodată cu AK?”. Poate ajunge la stadiul în 
care nu va mai face raise cu AK pentru că nu vrea să piardă mai mulţi bani.  
 
Mulţi jucători din turneele SNG de mize medii ($20-$50) sunt tight-passive. De multe ori, 
termină pe locul 3 sau 4 şi mulţi dintre ei fac un profit mic. Uneori jocul tight este tot ce-ţi 
trebuie, dar pentru a face profituri mari trebuie să înveţi cum să-ţi domini adversarii. Împotriva 
jucătorului tight-passive fă bet-uri mici în mod frecvent pe flop de fiecare dată când dă semne 
de slăbiciune. Fură-l puţin câte puţin, luându-i multe poturi mici. Renunţă dacă face bet sau 
raise. 
 
 

Jucătorul Tight-Aggressive (TAG) 
 
Acest tip de jucător nu joacă foarte multe mâini, dar atunci când o face o face foarte hotărât. 
Odată ce arată că este puternic, va continua demonstraţia de forţă indiferent dacă este ajutat 
de flop sau nu. Acest tip de jucător este foarte bun, în special în fazele de început ale unui 
turneu, şi va juca foarte similar cu stilul prezentat în această carte. Jucătorii TAG sunt jucătorii 
de modă veche, care erau marile nume în turneele de poker. 
 
Acum însă jucătorii de tip LAG sunt consideraţi un pericol mai mare pentru că sunt foarte greu 
de citit. Cu toate acestea, nu este deloc distractiv să ai jucători de tip TAG la masa de joc, 
pentru că joacă bine, vor avea de obicei mâini bune şi, cel mai important, nu vei putea face 
mutări împotriva lor de care aceştia să nu ştie. Se adaptează fiecărei situaţii în parte şi îşi dau 
seama ce vrei să faci. Exemple de astfel de jucători sunt TJ Cloutier, Dewey Tomko şi Tom 
McEvoy. 
 
 

Jucătorul 'Situaţional' 
 
O subcategorie a jucătorului TAG este o nouă specie, denumit jucătorul 'situaţional'. Aceşti 
jucători sunt foarte atenţi la ce ai făcut în trecut şi vor folosi tendinţele tale în avantajul lor. De 
obicei, joacă mai mult situaţia şi nu cărţile din mână. Dacă îşi dau seama de o slăbiciune nu le 
este frică să facă all-in. Îşi aleg cu grijă situaţiile şi nu sunt inconştienţi când vine vorba de 
jetoanele lor. Pentru a-i bate ai nevoie de o mână mai bună sau trebuie să faci un bluff pe mai 
multe străzi. Trebuie să pariezi cu convingere sau să le arăţi cărţi mai bune. Exemple sunt 
Doyle Brunson, Allen Cunningham, Andrew Black, Nenad Medic şi Paul Wasicka. 
 
 
 

„Nu este plăcut 
să fii la masă 
cu un jucător 

de tip tight-
aggressive,  

pentru că, 
atunci când 

joacă, are de 
obicei mâini 

bune şi le 
joacă cu raise. 

Acesta este 
tipul de jucător 

descris în  

această carte”. 
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Cel mai bun stil pe care îl poţi avea la început este tight-aggressive, iar către sfârşit poţi trece 
la un stil loose-aggressive. Jucătorii buni vor face astfel de schimbări odată cu tine, dar mulţi 
nu-şi vor ajusta jocul îndeajuns de mult. Nu este bine să presupui că un jucător nu-şi va 
schimba modul de joc atunci când turneul se joacă short-handed sau când are un stack mic. 
Urmăreşte modul în care joacă şi modifică-ţi strategia în mod corespunzător. 
 
 

Cum să joci împotriva jucătorilor pasivi 
 
Dacă eşti atent de la începutul turneului, îţi vei putea face o idee despre jocul practicat la 
masa ta. De exemplu, dacă eşti la o masă de tip 'fă raise şi ai câştigat', unde de obicei toată 
lumea face fold atunci când cineva face un raise, vei juca diferit faţă de cazul în care eşti la o 
masă extrem de activă în care foarte multe jetoane ajung în pot mână de mână. Dacă masa ta 
este pasivă şi jucătorii joacă tight (tight-passive), o strategie bună este să faci raise mai des, 
dar în general să renunţi dacă ţi se face raise. Dacă masa ta este pasivă, dar loose (loose-
passive), poţi încerca să vezi flopuri ieftine cu mâini speculative, sperând să prinzi o mână 
puternică şi să elimini un oponent. 

 
Cum să joci la mesele agresive 
 
Trebuie să fii mult mai precaut la mesele agresive decât la cele pasive. Jucătorii agresivi pot fi 
atât tight, cât şi loose, dar ambii sunt mai periculoşi decât jucătorii tight sau pasivi. Poţi juca 
mai multe mâini împotriva jucătorilor pasivi, pentru că nu fac raise cu multe mâini. Este însă 
dificil să joci o varietate mare de mâini speculative împotriva jucătorilor agresivi pentru că 
raise-urile lor dese te vor alunga din pot de prea multe ori. Jucătorii de tip tight-aggressive 
joacă mâini bune de start sau fac fold. Atunci când joacă, fac un raise substanţial. De 
asemenea, este posibil să fie atât de disciplinaţi încât să evite să piardă tot stack-ul, chiar 
dacă au o mână relativ puternică atunci când bănuiesc că ai culoare, chintă sau 3 de-un fel. O 
strategie eficientă împotriva lor este să fii mult mai tight la început. Mai spre final, blind-urile 
sunt mai mari şi devin mai profitabil de furat, astfel că poţi începe să joci mai loose şi să furi 
blind-urile jucătorilor de acest tip. Dacă, însă, ţi se face re-raise, renunţă! 
 
Jucătorii loose-aggressive sunt cei de care este cel mai greu să te aperi. Joacă foarte multe 
mâini, făcând bet şi raise foarte des. Frecvenţa de joc îi face foarte greu de evitat. Poţi juca 
mai multe mâini împotriva acestui tip de jucător decât împotriva jucătorilor de tip tight-
aggressive, dar trebuie să fii mai selectiv decât împotriva jucătorilor de tip loose-passive. 
Dacă eşti îndeajuns de norocos pentru a prinde o mână mare pe flop, cum ar fi 2-perechi sau 
mai bine, împotriva acestui tip de oponent este bine să-i dai şansa de a se falimenta singur. 
Ca un expert în arte marţiale, poţi folosi forţa agresivităţii lor împotriva lor înşişi, lăsându-i să 
încerce să te arunce din pot şi apoi să îi ataci un raise mare pe flop, turn sau river. Jucătorii 
loose-aggressive pot fi prinşi în capcană. Cu cât masa este mai puţin ameninţătoare, cu atât 
mai mult poţi amâna momentul în care vei ataca decisiv. 
 
 

Cum să-ţi ajustezi strategia în funcţie de tendinţele oponenţilor 
 
Principiul de bază este: dacă masa este tight, trebuie să faci raise mai mult decât de obicei 
dacă nimeni nu a făcut încă raise, dar nu fă call la un raise fără o mână bună. Dacă însă la 
masă se practică un joc loose, trebuie să joci puţine mâini, dar cât mai agresiv. Strategia 
corectă este să joci în sensul invers ales de cei mai mulţi dintre jucătorii de la masa ta. Tot 
timpul trebuie să fii atent la modul în care joacă oponenţii şi să reacţionezi în mod 
corespunzător. La început, ajustează-ţi jocul cam cu 10% în funcţie de oponenţii pe care îi ai 
la masă şi restul de 90% lasă-l pe seama cărţilor. Pe măsură ce vei acumula experienţă vei 
putea să creşti aceste procentaje - jocul situaţional va continua să crească în importanţa şi va 
trebui să te bazezi din ce în ce mai puţin pe tăria mâinii tale. 
 
 
 
 
 

„Nu te gândi 
doar la tipul 
de oponenţi 
pe care îi ai la 
masă, 
gândeşte-te  
şi la ce  
tip de jucător 
cred ei că 
eşti”. 
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Cum să îţi înţelegi imaginea de la masa de joc 
 
Imaginea ta de la masa de joc este modul în care eşti perceput de către ceilalţi jucători. 
Această imagine se schimbă pe măsură ce turneul avansează. În ce categorie te clasifică 
oponenţii? Te cred agresiv sau pasiv, tight sau loose? Impresia pe care o laşi asupra 
oponenţilor tăi este dependentă de calitatea mâinilor pe care le arăţi, de nivelul de agresivitate 
(bazat pe frecvenţa cu care faci bet şi raise) şi de numărul total de poturi în care te implici. 
Ceilalţi jucători nu-ţi pot vedea cărţile dacă nu ai ajuns la showdown. De asemenea, nu ştiu că 
un alt jucător a făcut fold cu un set săptămâna trecută. Deci nu vor lua astfel de factori în 
consideraţie atunci când vor lua o decizie. Cu cât intri în mai multe poturi, cu atât mai loose 
vei părea că eşti. Cu cât faci mai multe bet-uri şi raise-uri faci, cu atât mai agresiv vei părea. 
Trebuie menţionat că această imagine este creată indiferent dacă este 'adevărată' sau nu. De 
exemplu, poate ai făcut bet sau raise în 4 din ultimele 6 mâini, toţi oponenţii făcând fold de 
fiecare dată. Imaginea ta va fi cea a unui jucător loose şi agresiv, chiar dacă ai avut aşi de 
fiecare dată! 
 
O greşeală pe care o fac mulţi începători este să încerce să-şi creeze o anumită imagine. La 
începutul unui turneu vor juca foarte loose sau foarte tight, dar de multe ori cu preţul unor 
decizii greşite. Aceste decizii au un anumit VE, cost care este, de cele mai multe ori, dificil de 
recuperat. Masa la care joacă se poate schimba spre  mijlocul turneului şi vor juca apoi cu alţi 
jucători care nu sunt conştienţi de imaginea pe care jucătorul respectiv a încerca să şi-o 
creeze. Chiar şi atunci când se confruntă cu aceeaşi jucători s-ar putea să nu aibă cărţile 
potrivite sau să nu fie în situaţia potrivită pentru a profita de imaginea creată.  
 
Te poţi totuşi folosi de imaginea ta la masă. Modul corect de a face acest lucru este să faci în 
mod constant cele mai bune decizii bazându-te pe cărţile din momentul respectiv şi pe 
imaginea pe care ai proiectat-o până atunci. Altfel spus, lasă-ţi imaginea să se formeze de la 
sine, ca un produs secundar al acţiunilor recente de la masa de joc. Atunci când prinzi câteva 
mâini bune una după alta imaginea ta va deveni una de jucător loose-aggressive. Poţi profita 
de acest lucru jucându-ţi mâinile bune mai agresiv. Uneori vei primi mâini foarte slabe ore 
întregi, astfel că imaginea ta va fi cea a unui jucător tight-passive. Foloseşte-te de acest lucru 
pentru a fura blind-urile prin raise sau re-raise şi pentru a-ţi reconstrui stack-ul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cum să-ţi evaluezi oponenţii şi cum să iei notiţe 
 
Primele câteva niveluri pe care le joci împotriva unui jucător cu care nu ai mai jucat niciodată 
vor lăsa o impresie foarte puternică asupra ta, una pe care ţi-o vei schimba cu greu. Încearcă 
să nu dai prea multă importanţă unei mâini anume, pentru că este posibil ca oponentul să fi 
apăsat pe un buton greşit sau pur şi simplu era neatent. Nu ignora lucrurile pe care le vezi, 
dar nici nu te lăsa conduse de ele. 
 
 
 
 

Ai făcut raise preflop de 3 ori în ultimele 5 poturi şi ai câştigat de fiecare 
dată fără să arăţi ce aveai. Primeşti Ah Td cu 3 locuri înainte de buton şi 
toată lumea face fold până la tine. În mod normal aici ai face un raise, dar 
în acest caz ar trebui să faci fold. Este foarte probabil ca oponenţii tăi să 
creadă că încerci să furi blind-urile din pricina numărului mare de raise-uri 
pe care le-ai făcut recent şi îţi vor face re-raise cu mâini mai slabe decât în 
mod normal. Şi asta pentru că te cred un jucător loose-aggressive. Din 
moment ce nu poţi suporta un re-raise cu această mână şi pentru că 
oponenţii vor face re-raise mai des decât în mod normal este mai bine să 

nu te implici. 

Exemplu 
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Este nevoie de multe ore de joc pentru a putea observa un anumit jucător în mai multe situaţii 
şi pentru a culege indicii despre modul în care reacţionează. Dacă joci poker online la un site 
precum PokerStars este foarte uşor să iei notiţe despre cum anume a jucat un oponent o 
anumită mână. Dacă joci cu cineva de mai multe timp poţi lua mai multe notiţe, care pot fi 
accesate cu uşurinţă atunci când eşti confruntat cu o decizie dificilă. În timp este posibil să 
strângi mai multe date despre un anumit jucător, lucru care te va ajuta cu siguranţă în luarea 
deciziilor din poturile pe care le vei juca împotriva sa. 

 
 
Noroc vs Calitatea deciziilor pe care le iei 
 
Nu te baza pe noroc pentru a ajunge la masa finală. Calitatea deciziilor pe carele iei de-a 
lungul turneului te poartă către masa finală. Pentru a lua decizii bune, trebuie să fii tot timpul 
stăpân pe jocul tău - să fii tot timpul conştient de ce se întâmplă la masa de joc. Chiar şi 
atunci când joci perfect vei pierde mâini, aşa că priveşte fiecare succes, fiecare victorie, ca pe 
un cadou special.  
 
Atunci când te aşezi la masa de joc având arme mai bune decât oponenţii tăi şi când iei în 
mod constant decizii mai bune decât ei vei ajunge şi mult mai des decât ei la masa finală. 
Chiar dacă nu vei ajunge de fiecare dată acolo, vei ajunge mai des decât oponenţii tăi. În 
timp, norocul se distribuie uniform şi astfel niciun jucător nu este favorizat. Imaginea, 
capacitatea de concentrare, autocontrolul, răbdarea, curajul şi planificarea strategică sunt 
calităţile care te vor duce la masa finală. Norocul este doar stratul foarte subţire de deasupra. 

 
 
Cum influenţează mărimea stack-ului jocul tău 
 
Turneele de poker se desfăşoară cu ideea că, în cele din urmă, unul dintre participanţi va 
câştiga. Scăderea continuă a numărului de participanţi se obţine prin creşterea blind-urilor la 
intervale regulate şi anunţate anterior. Aceste creşteri ale CPR-ului nu permit jucătorilor să 
stea şi să aştepte aşii pentru a juca o mână. Efectul acestei creşteri constante a CPR-ului 
este de a lua practic o parte din jetoanele fiecărui jucător de la masă la finalul fiecărui nivel. 
Dacă blind-urile se dublează, efectul este echivalent cu situaţia în care cineva trece pe la 
fiecare jucător şi îi ia jumătate din jetoane! Pur şi simplu nu-ţi poţi permite să aştepţi. 
 
Dacă ai un stack mic, opţiunile tale se reduc considerabil. De multe ori este cel mai bine să 
faci fold sau all-in. Motivul acestei abordări este faptul că un raise standard presupune o 
investiţie prea mare din stack-ul tău şi vei fi obligat din punct de vedere matematic să dai call 
pentru restul stack-ului dacă ţi se face re-raise. 
 
Cum am discutat anterior, este logic să faci all-in sau fold în loc să pariezi mai puţin atunci 
când ai un CSI de 7 sau mai mic. Dacă ai jetoane destule poţi juca mâini speculative şi poţi 
încerca anumite mutări în funcţie de specificul situaţiei. Având un stack mare îi poţi ameninţa 
pe ceilalţi cu eliminarea. De asemenea, îţi permiţi să vezi mai multe flopuri cu mâini 
speculative sperând la un flop care să-ţi dea o mână foarte puternică şi foarte greu de intuit. 
Scopul tău principal în faza de început a fiecărui turneu este să fii în formă bună în partea de 
mijloc a turneului - prin formă bună înţelegând un stack cu un CSI de cel puţin 10, după cum 
s-a specificat anterior. Fii atent la stack şi nu aştepta prea mult înainte de a deveni activ dacă 
stack-ul tău scade sub CSI 10. Fiecare fold devine din ce în ce mai costisitor pentru că CSI-ul 
tău scade constant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„Pentru a 
câştiga un 
turneu trebuie 
să ai noroc, 
dar dacă  
te concentrezi 
pe luarea celor 
mai bune 
decizii, vei 
avea nevoie de 
mai puţin 

noroc”. 
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Slow play cu aşi 
 
Uneori cineva face un raise în faţa ta şi tu ai aşi - nu există sentiment mai plăcut! Dar uneori 
poţi profita la maxim de această situaţi făcând doar call preflop în loc de re-raise. Dacă 
oponentul este ajutat de flop îi va fi foarte greu să renunţe la mână. Şi oricum, în cele mai 
multe cazuri vei câştiga cel puţin un c-bet de la oponent. Cel mai bun moment pentru a face 
acest lucru este atunci când raiser-ul este în early position – este mult mai probabil să aibă o 
mână puternică şi nu încearcă doar să fure blind-urile. 
 
O altă variantă a acestei mutări este să faci doar limp în early position cu aşi. Apoi, dacă 
cineva face raise, poţi face re-raise sau poţi continua slow play-ul făcând doar call. 
Dezavantajul unui call este că s-ar putea să nu pui banii în pot drept favorit la câştigarea 
mâinii. Pe lângă asta, vei juca mâna fără poziţie. De asemenea, când cineva face limp şi apoi 
face re-raise primul lucru la care oponenţii se gândesc este că are aşi sau popi.  
 
O mişcare foarte inteligentă este să te foloseşti de acest lucru şi să faci limp/re-raise cu alte 
mâini, cum ar fi AK, 55 sau 65s. În mod normal vor crede că ai o mână foarte puternică şi vei 
putea câştiga multe poturi, preflop sau postflop. 
 
 

Ademenirea unui stack mic 
 
Imaginează-ţi următorul scenariu: oponentul tău are un CSI între 8 şi 12 şi tu ai un stack mai 
mare. Acesta face un raise normal în late position şi tu eşti în blind-uri cu o mână foarte 
puternică, precum AA sau KK. Dacă faci re-raise, punându-l practic all-in, va face de multe ori 
fold cu o mână slabă cu care încerca să fure blind-urile. Dacă, însă, faci doar call preflop şi 
check pe flop va face foarte des un c-bet pe flop (de multe ori all-in), chiar şi când ratează 
flopul complet. Astfel poţi să-i câştigi tot stack-ul atunci când încearcă să facă un bluff. 
 
 

Câteva sfaturi pokeristice 
 
Aforismul 1: “Nu poţi câştiga un turneu în prima oră de joc... dar îl poţi pierde!” 
 

Motivul pentru care nu poţi câştiga un turneu foarte rapid este legat de consideraţii practice. 
Dacă 210 de jucători se înscriu la un turneu, doar 9 dintre ei vor juca la masa ta. Chiar dacă ai 
putea să-i elimini pe toţi cei 9 oponenţi în prima mână, tot ai mai avea 200 de alţi oponenţi de 
eliminat. Desigur, ai avea un avantaj enorm la jetoane, dar vor mai trece multe ore şi vei mai 
avea de luat multe decizii înainte de a putea câştiga turneul. Când se ajunge la masa finală, 
succesul pe care l-ai avut la prima ta masă este de foarte mică importanţă. Vei avea mai puţin 
de jumătate din jetoanele unui stack mediu de la masa finală. 
 
Analizând cealaltă faţă a problemei, ai putea fi unul dintre cei 9 jucători care a fost eliminat în 
prima mână. În acest caz, turneul s-a încheiat pentru tine şi de aici aforismul de mai sus. Mulţi 
jucători de top au suferit ruşinea de a fi eliminaţi în prima mână într-un turneu major. Am 
scăpat de asta mulţi ani, dar în timp ce compuneam această carte, mi s-a întâmplat. Am prins 
din flop top 2 pair şi am pierdut tot stack-ul la evenimentul de deschidere de la Victorian 
Championships la Crown Casino in Melbourne. 

 
 
 
 
 
 
 

„Uneori este 
mai bine să 

faci doar call 
preflop 

împotriva unui 
oponent care 
are un stack 

mic, pentru că 
este foarte 

probabil  
să facă push 

pe flop 
indiferent de 

cărţi”. 
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Înţelegerea probabilităţilor te ajută să treci mai uşor peste o astfel de întâmplare. Dacă ţi se 
întâmplă şi ţie nu te lăsa copleşit de asta. Un jucător de care nu ai auzit niciodată poate face 
all-in în prima mână de la Evenimentul Principal de la World Series of Poker şi tu ai cea mai 
bună mână posibilă - AA. Este întotdeauna corect să dai un call aici. În medie îţi vei dubla 
stack-ul în 4 din 5 cazuri şi vei avea un start bun, dar uneori vei pierde. Şansele de a pierde 
sunt de 20% şi nu ai cu să eviţi acest lucru. Singurul lucru pe care îl poţi face este să înţelegi 
motivul pentru care aceste lucruri se întâmplă şi să mergi mai departe. 
 
 
Aforismul 2: “Pentru a supravieţui... trebuie să fii dispus să mori.” 

 
Această vorbă despre turneele de poker este atribuită jucătorului profesionist câştigător al 
unei brăţări WSOP, Dr. Max Stern. Trebuie să îţi învingi teama de a fi eliminat şi să-ţi pui toate 
jetoanele în pot dacă asta este mutarea bună. Curajul este o foarte mare calitate pentru 
jucătorii de NLHE. Mulţi jucători îmi spun că 'ştiau' că dacă ar fi făcut push într-o oarecare 
situaţie, oponentul nu ar fi putut să plătească, dar nu au avut curajul de a face acest lucru. 
Acesta este un lucru la care cei mai buni excelează. Dacă simt slăbiciune, pun presiune 
maximă pe oponenţi, forţându-i să facă fold. În mod similar, li se pare că modul în care un 
oponent joacă o mână nu prea are sens şi cred că acesta încearcă un bluff, îşi vor risca tot 
turneul bazându-se pe încrederea în capacitatea lor de a citi o astfel de situaţie. Jucătorii 
fricoşi nu prea câştigă turnee de poker. 
 
 
Aforismul 3: “Este nevoie de o mână mai puternică pentru a face un call la un raise, 
decât pentru a face un raise.” 

 
Acest lucru poate fi dovedit matematic. Să spunem că ai un CSI de 7. Mai departe, să 
presupunem că oponentul tău este un supercomputer IBM care joacă perfect. Cu ce procentaj 
de mâini ar trebui să faci all-in şi cu ce procentaj de mâini ar trebui să te plătească oponentul? 
Răspunsul corect pentru tine este să faci push cu top 57% din mâini, iar supercomputerul 
trebuie să te plătească cu top 36% din mâini. Dacă tu sau computerul va abateţi de la aceste 
valori, veţi pierde din echitate. O discuţie detaliată despre acest subiect nu face obiectul 
acestei cărţi, dar poate fi găsită în cartea Kill Everyone. 

 
 
PRIMELE NIVELURI ÎNTR-UN TURNEU MULTITABLE 
 
Misiunea ta este să acumulezi jetoane şi este mult mai uşor să faci acest lucru pe cheltuiala 
jucătorilor neexperimentaţi acum, în loc să încerci să o faci mai târziu împotriva lui Phil Ivey, 
Patrik Antonius sau a unui copil minune de pe internet. Deci cum poate fi făcut acest lucru? 

 
 
Joacă mâini care pot câştiga poturi mari 
 
Caută mâini care se pot dezvolta foarte puternic şi care pot câştiga poturi mari dacă sunt 
ajutate de flop, dar care să nu te coste prea mult dacă nu eşti ajutat de flop. Obiectivul este să 
faci seturi, culori (în special culori nuts) şi chinte, pentru că aceste mâini au capacitatea de a 
câştiga tot stack-ul unul oponent, în timp ce acelaşi lucru nu poate fi spus despre mâinile de 
tipul 1 pair.  

 
 
Încearcă să prinzi un set 
 
Perechile mici şi medii sunt uşor de jucat la început. Cu ele vei încerca să prinzi un set. 
Reţine, atunci când ai o carte în mână şi două la fel pe masă, ai trips, nu set. Dacă ai în mână 
4c 4d poţi face o mână foarte puternică dacă flopul este 9h 4s 2s, putând să câştigi tot stack-
ul unui jucător care are A9. Pe de altă parte, dacă ratezi flopul complet, cum e cazul pe un 
flop Ah Ks Jc, este uşor să renunţi la perechea de pătrari şi să treci mai departe. 
 

„Pentru a 
supravieţui, 
trebuie să fii 
dispus să mori. 
Trebuie să fii 
dispus să-ţi 
rişti tot stack-
ul, atunci când 
crezi că asta 
este mutarea 
bună, altfel nu 
vei câştiga 
niciodată 

un turneu”. 
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Voi da şi un exemplu practic. Începi un turneu online cu 2.000 de jetoane şi blind-urile sunt 
10/20. Ai, deci, un CSI de peste 66! Un jucător din UTG face un raise standard până la 60 şi 
toată lumea face fold până la tine în buton. Conform regulii 2/10, poţi juca această mână dacă 
investeşti cel mult 4% din stack cu 44. Având doar blind-urile în spate de acţionat şi ţinând 
cont de faptul că raiser-ul are probabil o mână puternică din moment ce a făcut raise din UTG, 
bănuieşti că nu te vei confrunta cu un re-raise şi faci call pentru 3% din stack. În acest 
moment, speri ca oponentul să aibă AA sau KK. De ce? Pentru că dacă prinzi un set pe flop, îl 
vei putea elimina, iar dacă nu, va câştiga doar cele 60 de jetoane pe care le-ai investit. Dacă 
nu prinzi un set, adio! Dacă are AK sau AQ şi nu prinde o pereche nu vei reuşi să-i iei stack-ul 
atunci când prinzi set, dar ai putea câştiga nişte jetoane dacă încearcă să facă un bluff. 

 
Să spunem că flopul este Qh 4s 2s. Perfect! Acum, dacă are AA, KK sau AQ, are puţine 
şanse de a renunţa la mână. Tu ai investit 60 pentru a câştiga 2.000. Subliniez că trebuie să 
faci fold chiar dacă flopul conţine doar cărţi mici fără un 4, precum 7h 5s 2d şi dacă oponentul 
pariază. Dacă însă singurul oponent face check poţi face un bet, dar numai unul. 

 
Cum să joci aşi suită 
 
Culorile, în special culorile la as, denumite şi „culori nuts”, sunt mâini foarte puternice în 
NLHE. Cu As 5s, poţi face o culoare mult mai simplu decât dacă ai avea Ac Qd. Datorită 
acestui lucru, în fazele de început ale unui turneu prefer să am A5s şi nu AQo. Acest lucru 
poate părea contra-intuitiv la început, pentru că de atâtea ori eşti sfătuit să joci cărţi mari. Dar 
eu nu spun că ar trebui să le arunci; spun doar că mâna A5s, mai speculativă, are mai multă 
valoare în anumite situaţii când stack-urile sunt mari comparativ cu blind-urile. Având A5s este 
mai puţin probabil să ajungi într-o situaţie dificilă, decât dacă ai avea AQ când blind-urile sunt 
mici. AQ este dominat de AK, o mână care este jucată practic de către oricine. Atunci când 
dai de AK şi un as vine pe flop ai probleme foarte mari. Ai putea crede că ai o mână prea 
puternică pentru a face fold, chiar dacă eşti atacat puternic de un oponent. Înainte de a-ţi da 
seama poţi deveni obligat să joci pentru tot stack-ul şi poţi fi eliminat. 
 
A5s este mult mai uşor de aruncat atunci când întâmpini presiune. Dacă joci corect nu vei 
pierde un pot mare cu A5s, dar poţi câştiga unul mare. Pe lângă posibilitatea de a face cea 
mai mare culoare posibilă, poţi face şi o chintă dacă flopul este 234. De asemenea, un flop 
precum Ah 5h 2c arată destul de sigur pentru un oponent care are AK şi ai putea să-i iei tot 
stack-ul. Un flop precum Ah Qh 2c va părea mult mai periculos pentru un oponent cu AK, mai 
ales dacă este multă acţiune. A5 este deci mult mai înşelător. 
 
Cu As 5s poţi, de asemenea, să prinzi un draw mare pe flop. Un flop precum Ah 4s 2s îţi dă o 
pereche, un draw la culoare şi un draw la chintă în gaură. Dacă oponentul tău are AK este în 
faţă în acest moment, dar nu este favorit la câştigarea mâinii până la river. Vei câştiga dacă 
pe masă va veni una dintre cele 9 cărţi de inimă neagră sau un treiar. Pentru că ai luat deja în 
considerare treiarul de inimă neagră, ai alţi trei treiari care te fac câştigător. De asemenea, 
poţi câştiga şi dacă prinzi un cinciar, dacă oponentul nu prinde şi el un popă în acelaşi timp. 
Dacă ai 15 outs cu 2 cărţi de venit eşti favorit aproximativ 6:5 la câştigarea potului. Aceste 
mâini trebuie jucate agresiv. Fă bet pe flop şi dacă oponentul face raise, fă all-in! Ai putea 
câştiga potul pe loc, dar dacă eşti plătit şansele tale de a câştiga sunt mai mari decât ale 
oponentului (vezi Fold Equity). 
 

 
Cum să joci Conectorii suită (Suited connectors) 
 
Trecând la următoarea categorie de mâini, ajungem la suited connectors. Aceste mâini sunt 
importante, pentru că stack-urile sunt mari în comparaţie cu blind-urile şi poţi face mâini 
puternice şi bine deghizate. Uneori este OK să-ţi rişti întregul stack neavând o mână 
completată, atât timp cât tu eşti cel care face bet sau raise. Atunci când îţi rişti tot stack-ul pe 
un draw vrei, de obicei, să o faci pe flop, când mai sunt două cărţi de venit şi când poţi fi 
favorit dacă eşti plătit. Cu o singură carte de venit şansele tale de câştig cu orice draw sunt 
semnificativ mai mici decât şansele oponentului tău. Ai fold equity de partea ta dacă eşti într-
un pot 5-way cu 8c7c iar flopul este 9c6s4c sau 8d 6c 5h sau Jc 8s 2c etc, deci un all-in este 
mutarea corectă. 

„Aşii suită sunt 
o bună mână 
cu care poţi 

încerca să  
câştigi un pot 
mare în fazele 

de început 
ale unui 
turneu, 

pentru că pot 
face mâini 
imbatabile 

(nuts)”. 
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Ţine cont că în aceste exemple ai mai mult decât cele 9 outs pe care le-ai avea cu un simplu 
draw la culoare. Cu cât ai mai multe outs, cu atât mai dispus trebuie să fii să faci all-in pe flop 
în loc să faci check şi apoi call la un bet mic sau fold la un bet mare. Pe lângă asta, joacă doar 
cărţile de tip suited connectors. Dacă ai cărţi conectate, dar nu de aceeaşi culoare, nu vei 
putea face mâini destul de puternice pentru a putea scoate profit. 
 
Dacă alegi să nu faci all-in şi faci check, cel mai probabil vei avea de plătit un bet la un 
moment dat. Vei putea plăti doar dacă bet-ul este mic în comparaţie cu potul (jumătate de pot 
sau mai puţin) şi dacă un raise din partea unui alt oponent este improbabil. Bazează-ţi call-ul 
pe pot odds şi implied odds. Dacă nu prinzi un draw la chintă pe flop un draw la culoare sau 2 
perechi, fă check şi fold la suited connectors postflop. 
 
În fazele de început ale unui turneu trebuie să fii atent cu mâinile care pot câştiga doar un pot 
mic, dar pot pierde unul mare. În mod similar, poţi risca o parte mică din stack dacă ai o mână 
care poate pierde doar un pot mic, dar poate câştiga unul mare! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rezumat Capitolul 17 
 
 
1. Fii conştient de imaginea ta la masă, aşa cum apari în faţa celorlalţi 

jucători în anumite momente, şi învaţă să te foloseşti de acest lucru. 
 

2. Este nevoie de o mână mai puternică pentru a face un call la un raise 
decât pentru a face un raise. 
 

3. În fazele de început ale unui turneu, încearcă să câştigi poturi mari 
văzând flopuri ieftine cu mâini speculative, dar fii precaut cu mâinile 
care pot câştiga un pot mic şi pierde unul mare.  
 

4. Reţine să te foloseşti de fold equity atunci când este posibil. 
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CAPITOLUL 18 

 
FAZA 3 
Fazele de mijloc (cu ante) 
 
 
 
 
Nivelurile cu ante au apărut. Acum turneul devine mult mai serios. CSI-ul este mai mic, 
forţându-te să joci sau să fii eliminat. 'Cum pot sa adun jetoane?' Uită-te în dreapta. De acolo 
este probabil să faci rost de următoarele tale jetoane - de la jucătorul din dreapta ta sau din 
dreapta acestuia. Dacă ai un jucător pasiv în stânga, poate că şi acesta te va ajuta cu nişte 
jetoane. 

 
 
Jetoanele urmează un sens orar la masa de joc 
 
Jetoanele tind să aibă un sens orar la masa de joc. De ce? Spus cât mai simplu, jucătorii din 
stânga au poziţie şi au deci avantaj asupra jucătorilor din dreapta lor. Dacă ai avea cum să-ţi 
alegi locul la masă ar trebui să te aşezi întotdeauna în spatele unui jucător loose-aggressive 
şi să ai jucătorii tight-passive în stânga ta. Aceasta este formula dovedită pentru succesul în 
poker şi cei care-ţi spun altceva nu fac decât să experimenteze. Deci uită-te în dreapta şi vezi 
cine îţi poate oferi nişte jetoane jucând cu frică. Uită-te la stânga ta pentru a vedea dacă 
jucătorul este timid şi dacă-i poţi fura blind-urile. Dacă da, fă raise aproape de fiecare dacă 
când eşti în small blind şi dacă toată lumea a făcut fold până la tine, indiferent de cărţi. 

 
 
Acţiunea în late position 
 
Este posibil să ai o confruntare decisivă din orice poziţie, desigur, dar cel mai probabil îţi vei 
risca turneul într-una din ultimele 5 poziţii de la masa de joc. Acele 5 poziţii (începând cu două 
poziţii de la dreapta butonului şi continuând în sensul acelor de ceasornic) se numesc hijack, 
cutoff, buton, small blind şi big blind. De multe ori cineva din hijack, din cutoff sau din buton 
face un raise cu o mână mediocră, sperând să câştige potul fără o luptă - au doar cel mult 
patru jucători de evitat, deci au cerinţe mai mici pentru un raise decât cineva din early 
position. Acum mulţi ani tactica era una de succes, pentru că ar fi întâmpinat rezistenţă doar 
dacă unul dintre cei rămaşi de acţionat avea o mână puternică. În jocul modern, însă, mâinile 
cu care se face re-raise unui raiser din late position sunt foarte multe, comparativ cu situaţia 
de acum câţiva ani. 

 
 
 
 
 

„Jucătorii pe 
care trebuie 
să-i înţelegi 
cel mai bine 
sunt cei trei 

din stânga ta, 
pentru că 

vei încerca  
să le furi  

blind-urile”. 
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Furtul prin all-in 
 
Când ai un CSI de 7 sau mai puţin, singurele tale opţiuni sunt all-in sau fold. De multe ori când 
toată lumea face fold până la tine vei avea şansa de a face all-in pentru a câştiga blind-urile. 
Furtul blind-urilor este extrem de profitabil, pentru că cei mai mulţi jucători nu plătesc atât de 
des pe cât ar trebui. De fapt, uneori este atât de indicat să încerci să furi blind-urile, încât voi 
mai adăuga 3 categorii de mâini, cu care te poţi gândi să furi cu un raise sau cu un re-raise. 
 
Categoria 9: K2-K7s, K5-K8o, Q3-Q7s, Q9o, J6-J8s, J8-J9o, T5-T7s, T8o, 95-96s, 85s, 74s. 
 
Categoria 10: K2-K4o, Q2s, Q2-Q8o, J2-J5s, J4-J7o, T2-T4s, T6-T7o, 93-94s, 96-97o, 84s, 
86o, 43s. 
 
Categoria 11: Orice altceva, inclusiv 72o, cea mai slabă mână din holdem! 
 
Următorul tabel prezintă estimările mele privind mâinile cu care vei fi plătit de big blind, în 
funcţie de cât de mare este stack-ul şi de poziţia din care ai făcut raise. Evident, este vorba 
doar de estimări folosind categorii de mâini, dar cred că estimările sunt destul de bune. 

 
Cerinţe de call estimate pentru big blind în funcţie de poziţia ta 

CSI-ul celui care face push 
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 7 6 5 4 3 

SB Cat. 5 Cat. 6 Cat. 6 Cat. 6 Cat. 8 

Buton Cat. 4 Cat. 5 Cat. 5 Cat. 5 Cat. 7 

CO Cat. 4 Cat. 4 Cat. 5 Cat. 5 Cat. 6 

2-4 înainte de 
buton 

Cat. 3 Cat. 4 Cat. 4 Cat. 5 Cat. 6 

5-7 înainte de 
buton 

Cat. 3 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 4 Cat. 6 

 
 

Alţi jucători, excluzându-l pe cel din big blind, vor plăti mai rar decât categoriile prezentate mai 
sus. Dacă aceste presupuneri pentru call sunt corecte, strategia optimă pentru push poate fi 
calculată pentru a determina cu ce mâini se poate face all-in. Detaliile acestor calcule nu fac 
subiectul acestei cărţi, dar rezultatele de mai jos arată că dacă oponentul tău face call cu 
frecvenţa de mai sus, poţi face push destul de des! Tabelul de mai jos îţi arată cât de des poţi 
face push. 
 
 

Mâini cu care poţi face push dacă eşti plătit conform tabelului de mai sus 

CSI-ul celui care face push 
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 7 6 5 4 3 

SB Cat. 11 Cat. 11 Cat. 11 Cat. 11 Cat. 11 

Buton Cat. 11 Cat. 11 Cat. 11 Cat. 11 Cat. 11 

CO Cat. 10 Cat. 11 Cat. 11 Cat. 11 Cat. 11 

2-4 înainte de 
buton 

Cat. 7 Cat. 8 Cat. 9 Cat. 9 Cat. 9 

5-7 înainte de 
buton 

Cat. 3 Cat. 4 Cat. 6 Cat. 6 Cat. 7 

 
 
 

 

„Dacă ai fost 
văzut furînd  
de câteva ori la 
rând - chiar 
dacă aveai într- 
adevăr cărţi 
bune - 
oponenţii  
vor începe  
să te plătească 
mai des, deci 
ar trebui să fii 
puţin mai 

tight”. 
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După cum se vede, când toată lumea face fold până la tine în late position, ai o şansă foarte 
bună de a fura blind-urile. Doar câţiva jucători te mai pot plăti şi de obicei nu vor plăti 
îndeajuns de des pentru a fi incorect să faci push cu mâini foarte slabe. Uneori poate fi extrem 
de greu să te uiţi la două cărţi foarte mici şi apoi să faci all-in. Dar după ce o faci de câteva ori, 
teama va dispărea - reţine, oponenţii nu-ţi pot vedea cărţile, deci nu pot şti dacă nu cumva ai 
făcut all-in cu AK. Pentru a fi un jucător de turnee de succes, trebuie să fii dispus să fii 
eliminat, dacă deciziile pe care le iei sunt corecte matematic şi agresive. 
 
Uneori vei fi plătit şi, cel mai probabil, vei da peste o mână puternică. Nu este nicio problemă. 
Este încă posibil să ai noroc. Dacă vei câştiga, vei avea parte de lucruri bune şi de lucruri rele. 
Partea bună este că încă joci în turneu şi tocmai te-ai dublat. Partea proastă este că toată 
masa te-a văzut că ai făcut push cu o mână foarte slabă. Probabil că vor începe să te 
plătească mai des şi nu vei mai câştiga poturi de această manieră la fel de des. Asta 
înseamnă că trebuie să ridici piciorul de pe acceleraţie un pic. 
 
Deci dacă jucătorii de la masă observă că eşti un hoţ după ce ai arătat o mână foarte slabă 
(sau dacă te suspectează de acest lucru pentru că ai făcut raise foarte des în ultimele mâini), 
fă push doar cu următoarele mâini: 

 
Mâini cu care poţi face push dacă eşti plătit mai des decât în tabelul de mai 
sus 

CSI-ul celui care face push 

P
o

z
iţ

ia
 c

e
lu

i 
c

a
re

 f
a

c
e
 

p
u

s
h
 

 7 6 5 4 3 

SB Cat. 10 Cat. 10 Cat. 10 Cat. 10 Cat. 10 

Buton Cat. 10 Cat. 10 Cat. 10 Cat. 10 Cat. 10 

CO Cat. 9 Cat. 9 Cat. 10 Cat. 10 Cat. 10 

2-4 înainte de 
buton 

Cat. 7 Cat. 8 Cat. 8 Cat. 8 Cat. 8 

5-7 înainte de 
buton 

Cat. 3 Cat. 4 Cat. 6 Cat. 6 Cat. 6 

 
 
Faptul că mai reduci din agresivitate arată celorlalţi că mai faci şi fold şi te ajută să nu arăţi 
mai departe mâini dintre cele mai slabe. 
 
Dar dacă eşti de cealaltă parte a problemei şi un jucător cu un stack foarte mic face push 
împotriva ta? Unul dintre lucrurile pe care nu ar trebui să le faci este să presupui că face push 
la fel de des pe cât recomand eu aici. Aproape nimeni nu face acest lucru. După cum am 
văzut în Capitolul 8, cu cât mai rar face push, cu atât mai tight trebuie să fii atunci când faci 
call. De fapt, presupunerile pe care le-am făcut mai devreme despre cât de des jucătorii fac 
call sunt probabil o recomandare bună pentru cât de des ar trebui să plăteşti all-in-ul unui 
jucător tipic. Această frecvenţă este cea mai potrivită atunci când jucătorii nu fac push foarte 
des. 
 
Dar dacă bănuieşti că cineva de la masa ta este un asiduu hoţ de blind-uri şi îţi atacă big 
blindul în mod constant? Poate că l-ai văzut făcând raise aproape de fiecare dată când era în 
late position, poate că l-ai văzut arătând câteva mâini slabe. Poate chiar a citit această carte! 
În acest caz trebuie să-l plăteşti mai des pentru a-l pedepsi şi pentru a-l descuraja de la 
viitoare încercări de furt. Dacă vei face fold în continuare asta în va încuraja să fure în 
continuare. Mai jos prezint recomandările pentru call împotriva jucătorilor foarte agresivi. 

 
 
 
 
 
 
 

„Cei mai mulţi 
jucători cu 

stack-uri mici 
nu fac push 

atât de des pe 
cât recomand, 
deci va trebui 

să ai mâini  
mai bune 

pentru a plăti 
all-in-ul cuiva 

decât pentru a 
face tu însuţi 

all-in”. 
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Cât de des trebuie să faci call împotriva jucătorilor foarte agresivi 

CSI-ul celui care face push 
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 7 6 5 4 3 

SB Cat. 8 Cat. 8 Cat. 8 Cat. 9 Cat. 9 

Buton Cat. 7 Cat. 7 Cat. 7 Cat. 8 Cat. 9 

CO Cat. 5 Cat. 6 Cat. 6 Cat. 7 Cat. 7 

2-4 înainte de 
buton 

Cat. 4 Cat. 5 Cat. 5 Cat. 5 Cat. 6 

5-7 înainte de 
buton 

Cat. 3 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 4 Cat. 5 

 
 
Evident, jucătorii au grade diferite de agresivitate. În funcţie de evaluarea pe care o faci 
privind nivelul lor de agresivitate, frecvenţa cu care ar trebui să le plăteşti un all-in se poate 
situa între valorile prezentate în acest tabel şi valorile prezentate în tabelul anterior. 

 
 
Furtul prin re-raise (re-steal) 
 
La momentul actual, dacă faci un raise din late position, un jucător agresiv poate simţi 
slăbiciune din partea ta şi poate face un re-raise, ameninţându-ţi tot stack-ul! Ştie că trebuie 
să-ţi placă mâna pe care o ai pentru a face call într-o astfel de situaţie. Cu ce mâini poate face 
o astfel de manevră? Dacă este destul de încrezător în bănuiala sa, nu trebuie nici măcar să 
se uite la cărţi! Dacă este convins, de exemplu, că ai nevoie de cel puţin o pereche de nouari 
sau de AQ+ pentru a face call, mâini care ar fi necesare unui jucător bun de modă veche, este 
de obicei corect pentru el să facă push cu orice două cărţi! 
 
Acest lucru te poate face să te simţi destul de inconfortabil, şi pe bună dreptate. Dacă ai 
nevoie de mâini cu ceva valoare totuşi pentru a face re-raise, poţi folosi următoarele linii 
generale: AK, AQ, AJ, AT, A9, A8, KQ, KJ, KT, K9, QJ, QT, Q9, JT, J9, (minim 19 puncte 
blackjack), orice pereche şi suited connectors până la 54s. Te bazezi încă pe folding equity, 
dar ai pe ce să te bazezi dacă eşti plătit. Uneori vei da peste o mână mai mare sau vei fi plătit 
de o mână care te domină. Ăsta este pokerul! Nu poţi câştiga toate turneele. Ai făcut tot ce ai 
putut pentru a câştiga şi asta este tot ce contează. Dacă ai nevoie de certitudini, apucă-te de 
şah. În poker, dacă eşti agresiv şi dacă iei decizii cu VE pozitivă vei câştiga, într-un final. 
Acesta este adevărul. Jucătorii timizi însă nu reuşesc să răzbată. Dacă unul dintre blind-uri îţi 
face un re-raise atunci când ai încercat să furi cu un raise din late position, va trebui la un 
moment dat să răspunzi acestui tip de manevră. Cât de puternică trebuie să fie mâna cu care 
oponentul îţi face re-raise? Cântăreşte acest fapt cu factorul pot odds de care beneficiezi şi 
decide dacă merită un call. Acest lucru este asemănător cu ce am făcut în Capitolul 8 pentru 
SNG-uri. Cele mai multe situaţii în MTT-uri au efecte de bubble mici comparativ cu SNG. Deci 
încearcă să-ţi dai seama ce mâini poate avea şi fă un call conform tabelului de mai jos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Efectele de 
bubble 
din MTT-uri 
sunt mult 
mai mici decât 
cele din 

SNG-uri”. 
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Blind-urile sunt 100/200/25, deci potul de start este 525. Un jucător foarte 
agresiv din middle position face raise până la 700. Ai un stack de 2.000 în 
buton şi te gândeşti să faci all-in. Cât de puternică trebuie să fie mâna ta 
pentru acest lucru? Dacă faci push, îi vei da pot odds de 3.225:1.300, adică 
aproape 2,5:1. Această valoare este destul de mare pentru ca oponentul să 
te plătească orice ar avea, deci nu ai fold equity. Dar tu nu ai pot odds la fel 
de mari. Ar trebui să faci calculul ca şi cum raise-ul ar fi fost până la 2.000, 
punându-te all-in din start. Asta înseamnă 2.525:2,000, deci puţin peste 
1,2:1. Un jucător foarte agresiv din middle position poate face raise  
probabil cu o mână de Categoria 6. Asta înseamnă că ai nevoie de o mână 
de Categoria 4 (AJs+, KQs+, 77+) pentru a face all-in. Dacă este mai tight şi 
face raise cu mâini de Categoria 4 ar trebui să ai o mână de Categoria 2 

pentru a face all-in. 

 
Mâinile cu care poţi face call la un all-in în cele mai multe situaţii 

Pot odds pentru all-in 
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  2.0-to-1 1.8-to-1  1.6-to-1 1.4-to-1 1.2-to-1 1.0-to-1 

Cat. 1 Cat. 1 Cat. 1 Cat. 1 Cat. 1 Cat. 1 Cat. 1 

Cat. 2 Cat. 2 Cat. 2 Cat. 2 Cat. 1 Cat. 1 Cat. 1 

Cat. 3 Cat. 3 Cat. 3 Cat. 2 Cat. 2 Cat. 2 Cat. 1 

Cat. 4 Cat. 4 Cat. 3 Cat. 3 Cat. 2 Cat. 2 Cat. 2 

Cat. 5 Cat. 5 Cat. 5 Cat. 4 Cat. 4 Cat. 3 Cat. 2 

Cat. 6 Cat. 6 Cat. 6 Cat. 5 Cat. 5 Cat. 4 Cat. 3 

Cat. 7 Cat. 7 Cat. 7 Cat. 6 Cat. 6 Cat. 5 Cat. 5 

Cat. 8 Cat. 8 Cat. 7 Cat. 7 Cat. 6 Cat. 6 Cat. 5 

Cat. 9 Cat. 9 Cat. 9 Cat. 8 Cat. 7 Cat. 6 Cat. 6 

Cat. 10 Cat. 10 Cat. 10 Cat. 9 Cat. 8 Cat. 7 Cat. 6 

Cat. 11 Cat. 11 Cat. 11 Cat. 10 Cat. 9 Cat. 8 Cat. 7 

 
 

Odată cu apropierea fazei de bubble va trebui să modificăm standardele de call, după cum 
vom discuta în capitolul următor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Două rezultate negative pot da un rezultat pozitiv 
 
Lucrul care face din furtul prin re-raise o manevră atât de puternică este faptul că oponenţii 
vor vedea că nu ai frică şi că eşti dispus să rişti totul. Crede-mă că jucătorii profesionişti urăsc 
să li se facă această manevră şi dacă păţesc acest lucru de câteva ori din partea ta te vor 
lăsa în pace. Jucătorul profesionist te va categorisi probabil drept un maniac şi nu se va 
confrunta cu tine decât atunci când va avea o mână puternică. Phil Hellmuth este faimos 
pentru cazuri în care a aruncat mâini în care era favorit 3:2 în fazele de început ale unui 
turneu; eu îţi recomand să-ţi pui toate jetoanele în joc în cazuri în care ai putea fi în spate din 
punct de vedere matematic!  
 
 
 

Exemplu 
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Există câteva motive pentru acest lucru, cel mai important fiind fold equity. Atunci când faci 
all-in şi există şanse de 25% ca oponentul tău să arunce o mână mai bună decât a ta, o mână 
care avea şanse de câştig de 45% are EV pozitiv. Adunând banii câştigaţi în cazurile în care 
oponenţii fac fold cu cei câştigaţi atunci când câştigăm la showdown putem ieşi pe plus, chiar 
dacă oponentul ne plăteşte în 75% din cazuri şi este favorit la câştigarea mâinii când o face. 
Acest lucru este contra-intuitiv şi dificil de înţeles, dar este corect. Este extrem de bine să ai 
fold equity. 
 
În 2007, un tânăr jucător de la un eveniment major din Asia, intrând la masă fără o poziţie 
dominantă, mi-a mărturisit că avea de gând ca, prima dată când jucătorul din dreapta sa va 
face raise, să facă all-in fără a se uita la cărţi! S-a prefăcut că se uită, dar nu a făcut-o, pentru 
a nu oferi niciun fel de informaţie dacă ar fi fost interogat de adversar. A făcut acest lucru şi 
oponentul a făcut fold! Când oponentul din dreapta a făcut iarăşi fold, a făcut iarăşi all-in! Cu 
succes şi de această dată, şi acum avea respectul întregii mese şi un stack mai mare cu care 
putea juca mai lejer. Avea să devină şeful mesei demonstrând că era capabil să facă all-in, 
riscând totul pentru a câştiga. Nu avea de gând să urce încet către locurile mai bine plătite. 
Acesta este tipul de jucător pe care nimeni nu şi-l doreşte, inclusiv cei mai mulţi dintre jucătorii 
profesionişti. Era temut de toată lumea, în special de cei care erau în dreapta sa, pentru că 
era capabil să facă un re-raise all-in oricând. Oponenţii săi au devenit mai precauţi şi mai tight 
în raise-uri. Capacitatea de a reduce agresivitatea oponenţilor şi de a le creşte predictibilitatea 
sunt calităţi extrem de importante la o masă finală. Poţi citi mai multe despre acest concept, 
pe care l-am denumit “Fear Equity,” în Kill Everyone. 

 
 
Au apărut ante-urile - e timpul să furi! 
 
Când apar nivelurile cu ante, dinamica mesei se schimbă. Nu este vorba doar de faptul că 
CPR-ul a crescut, şi despre faptul că potul preflop este acum mai mare şi mai tentant. La 
începutul unui turneu blind-urile sunt foarte mici şi nu merită să încerci să le furi. Acum, însă, 
merită să faci acest lucru din plin. 

 
 
Întră în poturi cu un raise 
 
Odată cu apariţia nivelurilor cu ante, dacă eşti primul jucător în pot, întră întotdeauna 
cu un raise. Nu fă niciodată limp. Gândeşte-te la raise-ul minim care îi poate convinge pe 

oponenţi să facă fold. De obicei este vorba de 3BB, dar uneori, la mese mai tight, un raise de 
2BB este suficient pentru a câştiga potul preflop. Jucători precum Antonio “The Magician” 
Esfandiari fac raise-uri sub 3BB din orice poziţie cu o mare varietate de mâini . Cu blind-urile 
200/400/50 (1.050 într-un pot de 9 jucători), un astfel de raise ar fi 1.100. Dacă toată lumea 
face fold, ceea ce se va întâmpla destul de des, are practic un profit de 100% pentru investiţia 
sa de 1.100 de jetoane. Dacă este plătit poate încă face o mână bună pe flop sau îşi poate 
domina adversarii postflop. Făcând acelaşi raise atât cu mâini puternice, cât şi cu mâini 
speculative, este imposibil pentru oponenţii săi să-i poate evalua tăria mâinii în funcţie de 
mărimea raise-ului. Dacă primeşte un re-raise va face fold cu mâinile slabe, dar va face un re-
raise cu cele puternice. 
 
Atunci când faci un raise dintr-o poziţie tipică pentru o încercare de furt (hijack, cutoff, buton) 
ar trebui să ştii în avans ce intenţionezi să faci dacă primeşti un re-raise. Gândeşte-te nu doar 
la acţiunea ta ci şi la cel mai probabil mod în care vor reacţiona oponenţii tăi înainte de a face 
primul raise. L-am văzut pe Chris “Jesus” Ferguson făcând raise din late position, primind un 
re-raise şi plătind apoi cu mâini marginale de genul KTo, J8s, 55, etc. De ce? Doreşte să le 
transmită oponenţilor săi faptul că dacă îi vor face re-raise îi va plăti. Asta îi face să se 
gândească de două ori înainte de a face un furt prin re-raise. Atunci când jucătorii estimează 
că nu au fold equity vor face re-raise doar cu mâini cu adevărat puternice.  Atunci când sunt 
plătiţi trebuie să joace mâna fără poziţie, o perspectivă nu foarte bună dacă se confruntă cu 
un jucător agresiv. 
 
 
 

„Ca o regulă 
generală, nu  
merită să furi 
blind-urile 
dacă nu există 
şi ante-uri în 

joc”. 
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Mini-raise-ul 
 
Mulţi jucători urăsc să li se facă mini-raise şi nu ştiu cum să reacţioneze în astfel de situaţii. 
Un mini-raise reprezintă un raise de mărimea cea mai mică posibilă. Nu recomand să faci 
mini-raise preflop (cu excepţia cazurilor când eşti heads-up), dar postflop poate fi o armă 
ieftină şi foarte puternică. Dacă începi să faci mini-raise-uri, îţi recomand s-o faci atât cu mâini 
puternice, cât şi cu draw-uri puternice. Dacă o vei face doar cu una dintre aceste două 
categorii, s-ar putea să fii observat de oponenţi. 
 
Atunci când jucătorii de la mizele mici fac mini-raise, înseamnă aproape întotdeauna că au o 
mână puternică, de obicei un set. Dar jucătorii experimentaţi pot face mini-raise cu mâini 
puternice, cu draw-uri bune sau cu nimic. Acest raise este folosit uneori în combinaţie cu un 
bet pe turn, pentru a câştiga poturile în care oponentul a făcut un c-bet. De exemplu, 
oponentul face un c-bet pe flop, tu faci mini-raise, iar acesta face call. Pe turn face check, tu 
pariezi şi oponentul face fold dacă are doar overcards. Nu trebuie neapărat să ai o mână bună 
pentru a face acest lucru - trebuie doar să speri ca adversarul să nu aibă una. 
 
Această manevră forţează practic pe cel care a făcut bet-ul original să ia o decizie pe flop cu 
privire la mână. Dacă vrei să încerci această mutare ca un bluff, cea mai bună situaţie este 
aceea în care flopul conţine doar cărţi mici. Un jucător care a făcut c-bet cu overcards va fi 
pus în dificultate. Nu-mi place să mi se facă min-raise nici chiar când am o mână puternică 
precum top pair, pentru că, dacă sunt în spate, am foarte puţine şanse de a-mi îmbunătăţi 
mâna. 
 
Mini-raise-urile se folosesc în mai multe cazuri, dar ideea din spatele lor este că atunci când ai 
o mână puternică vrei să oferi oponentului pot odds cât mai bune pentru a fi tentat să continue 
mâna. În acest fel vei putea probabil să extragi mai mulţi bani mai târziu. Aşii preflop sau 
seturile postflop sunt de obicei candidaţi buni pentru mini-raise-uri. Sau aşa ar trebui să fie. În 
jocul de azi, însă, un mini-raise înseamnă doar că există posibilitatea uneia dintre aceste 

mâini, dându-i raiser-ului posibilitatea de a fura multe poturi cu multe tipuri de mâini. Există 
multe motive pentru a face un mini-raise! 

 
 
Obligat la pot 
 
După cum am discutat în secţiunea despre SNG-uri, dacă pui cel puţin o treime din stack în 
pot, eşti obligat să joci mâna până la final. Nu mai poţi face fold. Dacă ţi se face un bet sau un 
raise care ar putea duce la o astfel de situaţie dacă ai face call, decide acum dacă mergi până 
la capăt. Acelaşi principiu se aplică şi oponentului tău. Dacă acesta face un bet prin care 
investeşte o treime din stack poţi considera că te va plăti dacă faci all-in. Altfel spus, ai fold 
equity aproape de zero. Joacă inteligent, plănuieşte-ţi acţiunile în avans şi acţionează în 
consecinţă. 

 
 
Value-bet 
 
Pe river poţi face un bet cu top pair/top kicker sau mai bine dacă oponentul nu a fost agresiv. 
Acest concept se numeşte bet pentru valoare - value bet - pentru că mulţi jucători vor plăti cu 
mâini mai slabe. Dacă turnul sau riverul a completat draw-uri evidente ar trebui să fii mai 
precaut, în special dacă oponentul face bet. Un oponent care face check probabil nu şi-a 
completat draw-ul. Dacă şi l-a completat va face probabil un bet. Dacă ai arătat forţă pe flop şi 
turn va avea nevoie de o mână bună pentru a face un bet pe river, de obicei două perechi sau 
chiar ceva mai tare. O pereche nu este probabil îndeajuns, nici măcar top pair. Dacă ai 2 
perechi sau mai bine poţi face de obicei un value-bet pe river, în afara cazului în care masa 
este foarte coordonată (4 cărţi la culoare sau 4 cărţi la chintă). 
 
 
 
 

„Dacă 
oponentul 

investeşte 1/3 
din stack, este 
foarte probabil 
să se angajeze 

în pot, deci 
poţi presupune 

că vei avea 
parte de 

showdown”. 



 
99 

Continuation Bet 
 
Un alt concept discutat în secţiunea despre SNG-uri este cel de continuation bet sau c-bet. C-
bet-urile sunt mult mai frecvente în MTT-uri decât în SNG-uri. De fapt, datorită extraordinarei 
şi binemeritatei popularităţi a cărţilor lui Harrington - Harrington on Hold’em - c-bet-urile au 
devenit acum regula, nu excepţia. Cu toate astea, este totuşi corect să faci un bet pe flop în 
majoritatea cazurilor, dacă ai făcut raise preflop. Dacă oponentul are în mână două cărţi de 
rang diferit, va rata să facă flopul în 2/3 din cazuri, deci un bet îţi va câştiga potul de multe ori 
dacă s-a întîmplat asta. Un c-bet reprezintă de fapt un pariu că oponentul a ratat flopul şi nu 
poate face call. Pentru că standardul pentru c-bet este de 50% din pot, recomand un bet de 
70% din pot, pentru a arăta mai mult a value-bet. Chiar dacă acest bet arată mai puţin a c-bet, 
jucătorii inventivi (de multe ori foarte tineri) pot fi circumspecţi şi îţi vor face un raise să vadă 
dacă ai o mână puternică sau nu, sau vor face call pentru a vedea ce vei face pe turn. În 
funcţie de tipul de oponent cu care te confrunţi, de multe ori va trebui să faci un bet 
suplimentar pe turn sau să faci check şi fold dacă acesta îţi va face un bet. 

 
 
Tactici de pariere postflop 
 
Pe turn ar trebui să joci într-un mod asemănător cu modul în care ai făcut-o pe flop. Dacă ai 
top pair sau mai bine, fă un bet de mărimea potului dacă oponenţii au făcut check. Dacă aveai 
un overpair pe flop, dar un overcard a apărut pe turn, nu trebuie să cedezi în mod automat. Fă 
un bet dacă oponenţii fac check, dar fă fold dacă oponentul face bet sau dacă îţi face raise. 
Dacă te plăteşte din nou pe turn când ai un underpair fă check pe river şi fold dacă pariază. 
Cu top pair, dacă ai fost plătit pe flop şi turnul completează draw-uri evidente, poţi face fold 
dacă oponentul face bet sau raise. 

 
 
Pot control 
 
Să presupunem că ai AA în middle position şi ai al doilea stack de la masă cu 42.000 de 
jetoane, iar blind-urile sunt 200/400/50. Faci un raise până la 1.200 şi eşti plătit de liderul 
mesei din big blind, care are 50.000 de jetoane. Flopul este 862 rainbow. Oponentul face 
check, tu pariezi 1.000 şi acesta te plăteşte (pot = 3.250). Turnul este un 9. Face din nou 
check. Aici ce ar trebui să faci? Ar trebui să faci şi tu check. Oponentul are destule jetoane 
pentru a te elimina din turneu şi te-a plătit pe flop. Turnul a adus o cartea care completează o 
chintă. Înainte de a acţiona ar trebui să te gândeşti ce ai face dacă oponentul ţi-ar face un 
raise. Ai putea face un bet de 2.000 pentru a vedea ce va decide să facă, dar nu te vei simţi 
deloc bine dacă vei primi un raise mare, reprezentând o mână mai bună decât a ta (chintă, 2 
perechi, set). Făcând check, ţii potul mic şi eviţi posibilitatea de a fi confruntat cu o decizie 
dificilă pentru toate jetoanele. Atunci când eşti ori mult în faţă, ori mult în spate, este bine 
să controlezi mărimea potului, ţinându-l mic. În acest fel, ai mărit şansele ca oponentul să 

facă o mână mai bună pe river, dar, în caz că acest lucru se întâmplă este puţin probabil să 
facă all-in. Din punctul său de vedere, tu ai o mână de genul AK/AQ şi este probabil să facă 
un bet mic sperând să-l plăteşti, dacă are o mână mai bună decât a ta. Check-ul tău de pe 
turn îţi oferă, de asemenea, posibilitatea de a-l prinde cu un bluff pe river. Fă call dacă face un 
bet rezonabil (de maxim mărimea potului) pe river. 
 
Dacă pe river face din nou check poţi face un bet de 75% din pot. Ţinând cont de modul în 
care a evoluat mâna, foarte puţini jucători vor face iarăşi check cu o mână mai bună decât AA, 
deci, dacă oponentul face check pe river, poţi face un value-bet fără să te gândeşti că ai putea 
fi în spate. După cum vezi, check-ul de pe turn este de fapt o opţiune inteligentă care, de 
multe ori, îţi aduce mai multe jetoane, ţinând în acelaşi timp potul sub control şi micşorându-ţi 
pierderile atunci când eşti bătut. Dacă oponentul ar fi avut 5.000 în loc de 50.000 ar fi fost o 
altă poveste. All-in! 
 
 
 
 

„Chiar dacă, de 
obicei, poţi 
face fold atunci 
când un draw 
se formează pe 
turn, fii 
conştient  
de faptul că  
jucătorii 
inteligenţi 
şi agresivi 
vor face call pe 
flop de multe 
ori fără nimic, 
sperând să 
câştige potul 
dacă un draw 
se 
concretizează 

mai târziu”. 
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Rezumat Capitolul 18 
 
 
1. Cursul normal al jetoanelor la masa de joc este în sens orar. 

 
2. Furturile prin raise şi re-raise sunt făcute în general din late position 

şi devin mai dese odată cu apariţia nivelurilor cu ante. Poţi deveni 
mai loose atunci când încerci un furt şi atunci când trebuie să plăteşti 
jucători agresivi care încearcă un furt prin re-raise. Când ai nevoie de 
jetoane, poţi lua în considerare opţiunea de a face all-in împotriva 
unui jucător agresiv care încearcă în mod constant să fure blind-urile.  
 

3. Poţi avea VE pozitiv chiar şi când all-in-ul tău este plătit în 
majoritatea cazurilor şi dacă eşti în spate atunci când eşti plătit. 
 

4. Tactica mini-raise-ului, atât cu mâini puternice, cât şi cu draw-uri 
bune, poate fi una deosebit de eficace. 
 

5. Controlează mărimea potului atunci când eşti ori mult în faţă, ori mult 

în spate. 
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CAPITOLUL 19 

 
FAZA 4 
Apropierea de premiile  
în bani 
 
 
 
Faza Bubble 
 
În SNG-uri, faza bubble începe atunci când mai trebuie eliminat un singur jucător pentru ca 
restul de trei să intre în bani. În turneele mari cu peste 500 de participanţi, o faza de bubble 
extinsă începe la fiecare masă înainte de a se intra în bani. Deci dacă turneul premiază primii 
45 de jucători faza extinsă de bubble există când mai sunt între 46 şi 54 de jucători. Dacă 
turneul premiază primii 100 de jucători, faza extinsă de bubble există când mai sunt între 101 
şi 109 jucători şi tot aşa. 
 
Chiar dacă, tehnic vorbind, faza de bubble se defineşte tot ca fiind etapa în care mai este un 
singur loc până la premiile în bani, ca şi la SNG-uri, în jocul modern, cu mulţi participanţi la un 
turneu, tensiunea începe mai devreme. Online, poţi da peste jucători care au câştigat sateliţi 
şi care sunt interesaţi doar să ajungă la premiile în bani, deci vor juca practica un joc foarte 
conservator şi încet. Acelaşi lucru se poate întâmpla şi în cazinourile normale, dar 
anonimitatea conferită de jocul online dă jucătorilor mai mult curaj. Dacă ar fi într-un cazino 
obişnuit, ar trebui să se prefacă mână de mână că sunt interesaţi de cărţile pe care le au şi că 
nu ştiu ce decizie să ia. Până la urmă, dacă este foarte evident motivul pentru care aşteaptă 
atât de mult înainte de a lua o decizie, pot fi avertizaţi sau penalizaţi. În unele cazuri extreme, 
regulile au fost modificate pentru ca astfel de situaţii să nu mai apară. 

 
 
Mână pentru mână 
 
Acum câţiva ani un jucător din Las Vegas, Oklahoma obişnuia să se 'gândească' multe minute 
înainte de a lua o decizie pe bubble, în timp ce ceilalţi jucători jucau normal. Această tactică a 
condus la introducerea unei reguli denumită mână-pentru-mână şi care are valabilitate când 
mai este un singur loc până la premiile în bani. Această regulă cere ca toate mesele din 
turneu să aştepte ca mâinile de la celelalte mese să se încheie înainte de a se trece la o nouă 
mână. Această regulă se aplică foarte rar în alte situaţii, dând astfel, din păcate, oportunitatea 
unora de a practica tactica menţionată mai sus atunci când mai sunt două locuri până la 
premiile în bani. Online acest lucru nu reprezintă o problemă. Jucătorii au tot timpul un timp fix 
la dispoziţie pentru a acţiona. Desigur, îşi pot folosi tot timpul pe care au la dispoziţie de 
fiecare dată fără a fi penalizaţi în vreun fel. 
  

„Faza de 
bubble este 
momentul în 
care jucătorii 
profesionişti 
adună cel mai 
mare profit, 
pentru că  
nu le este frică 
să joace  

foarte agresiv”. 
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Ceasul turneului, care determină momentul în care se trece la nivelul următor, continuă să 
meargă, şi astfel cele mai puţine mâini se joacă, de obicei, în faza de bubble. 

 
 
Cu stack mare... sau nu 
 
Desigur, există mai multe diferenţe între turneele puse la dispoziţie online. În turneele cu stack 
mare de start trebuie să-ţi alegi cu grijă situaţiile, mâinile şi manevrele pe care vrei să le faci. 
De multe ori, aceste turnee se desfăşoară pe parcursul a mai multor zile. În turneele cu 
structură 'tipică' sau în turneele live cu buy-in mai mic eşti forţat de multe ori să faci all-in şi să 
te rogi. În fiecare caz, recomand cu tărie să foloseşti CPR-ul şi CSI-ul pentru a decide ce 
acţiunea ar trebui să iei. 

 
 
Cum să joci agresiv pe bubble 
 
Pentru că mulţi jucători joacă foarte tight pe bubble, unii jucători profită de acest lucru jucând 
foarte agresiv. La evenimentul 2007 Aussie Millions, eram la masă cu Patrik Antonius chiar 
când a început faza de bubble şi a făcut raise de fiecare dată. Nimeni nu i s-a împotrivit pentru 
13 mâini consecutive. Phil Hellmuth a făcut, de asemenea, un lucru similar. În Evenimentul 
Principal de la Aussie Millions de acum câţiva ani, am făcut raise în aproximativ 2/3 din cazuri 
pe timpul fazei extinse de bubble şi astfel am ajuns lider la jetoane după ce aveam un stack 
foarte mic. Faza de bubble este momentul perfect pentru a fi agresiv şi pentru a acumula 
jetoane! 

 
 
Psihologia jocului pe bubble 
 
Când jucătorii încep să simtă gustul banilor, cei mai mulţi jucători se împart în două tabere: 
 
1. Cei care încearcă să reziste, pentru a intra în bani. 
 
2. Cei care vor să termine pe locurile fruntaşe. 
 
Jucătorii din prima categorie vor juca mai tight, uneori extrem de tight, şi nu se vor implica în 
vreun pot fără o mână foarte bună. Jucătorii cu stack-uri medii şi mici (atât timp cât nu sunt 
extrem de mici) vor evita cu orice preţ confruntările. De asemenea, dacă turneul este unul 
important şi dacă mulţi jucători au ajuns la eveniment prin intermediul unui satelit, jucătorii vor 
încerca să reziste pentru a intra în bani şi pentru a încasa un premiu care este foarte mare în 
comparaţie cu buy-in-ul plătit pentru satelit. Jocul este mult mai tight în faza de bubble de la 
Evenimentul Principal WSOP decât într-un turneu de $5 online. 
 
În anul 2006, când am câştigat Aussie Millions, când mai erau aproximativ 53 de jucători, Phil 
Ivey a întrebat care este premiul pentru locul 48 (primul loc în bani). A întrebat acest lucru cu 
o faţă care nu trăda nimic, chiar dacă era foarte clar că nu-l interesa acest lucru absolut deloc, 
având al 5-lea stack din turneu şi ţinând cont că joace pe sume mult mai mari decât acel 
premiu zilnic. Şi atunci de ce a întrebat şi de ce a repetat întrebare pe măsură ce mai mulţi 
jucători erau eliminaţi? Tind să cred că a făcut acest lucru pentru a se asigura că ceilalţi 
jucători de la masă ştiau că se apropie de premiile de în bani şi cât puteau pierde dacă nu 
jucau foarte precaut. Dorea să sublinieze faptul că puteau să iasă din turneu fără niciun 
premiu, pentru a putea fura mai uşor blind-urile cu jocul său extrem de agresiv. Tactica a 
funcţionat pentru el pentru o vreme, dar a terminat pe locul 50 atunci când a încercat să facă 
un bluff lui Jamil Dia, care nu putea fi bluffat, făcând un bluff pe patru străzi (bet pe fiecare 
rundă de pariere). Ivey a demonstrat că este dispus să fie eliminat din turneu în acest mod, 
încercând să adune cât mai multe jetoane pe care să le folosească pentru a încerca să 
câştige turneul. 
 
Ideea de bază în aceste cazuri este că, pe măsură ce premiile în bani se apropie, jucătorii de 
top apasă pe pedala de acceleraţie şi devin încă şi mai agresivi. 

„Nu ajungi pe 
bubble prea 

des. Nu irosi 
această şansă 

încercând  
să câştigi  

un premiu 
mic”. 
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John Juanda a scris un articol despre beneficiile unei astfel de tactici atunci când turneul se 
apropie de bubble, spunând că dă jucătorilor agresivi oportunitatea de a-şi reface stack-ul. 
Pentru a te apăra împotriva unei astfel de tactici trebuie să faci re-raise, dar dacă decizi să te 
confrunţi cu un jucător extrem de agresiv este probabil mai bine să faci direct all-in. Dacă faci 
doar re-raise, fii pregătit la un all-in. Dacă jucătorii extrem de agresivi cred că te pot forţa să 
renunţi la o mână şi dacă bănuiesc că au fold equity mare nu vor ezita să joace în consecinţă. 
Evită să faci re-raise jucătorilor conservatori. 
 
Recomand cu tărie să nu încerci să scoţi din pot un jucător conservator care a făcut raise sau 
re-raise pe bubble. Una este să te confrunţi cu un jucător care face pe şeful mesei şi cu totul 
altceva este să te confrunţi cu un jucător tight. Dacă un jucător tight face un raise sau re-raise, 
AK-ul tău nu valorează doi bani! Un re-raise înseamnă aproape sigur AA sau KK. Cu ce 
altceva şi-ar risca un astfel de jucător turneul într-un astfel de moment? 
 
 

Exemplu de joc pe bubble în MTT-uri 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mai sunt patru locuri până la premiile în bani şi ai Ah 9h în cutoff la o masă 
de 8 jucători, blind-urile şi ante-urile fiind 400/800/100 (CPR 2.000). Ai un 
stack de 14.800 de jetoane, deci un CSI de 7,5. Un jucător tight-aggressive 
(TAG) din UTG face un raise până la 2.800 având un stack de 22.000. Ce ar 
trebui să faci? Fold. Un jucători tight-aggressive a făcut raise din UTG şi 
nu eşti încă disperat, având un CSI peste 7. A9s-u tău este probabil în 

spate. Chiar dacă ai poziţie, cel mai bine este să faci fold. 

Mai sunt patru locuri până la premiile în bani şi ai As 9h în buton, blind-
urile şi ante-urile fiind 400/800/100 şi având un stack de 14.800. Jucătorul 
din cutoff face un raise până la 2.400, având un stack de 18.000. Ce ar 
trebui să faci? All-in! Nu ai o mână grozavă, dar jucătorul este într-o poziţie 
tipică de furt de blind-uri şi va renunţa în faţa unui all-in 90% din cazuri, 
pentru că, dacă pierde, va avea extrem de puţine jetoane. Chiar dacă te 
plăteşte, poţi totuşi câştiga. Combinaţia dintre fold equity şi şansele de a 

câştiga mâna dacă eşti plătit fac din această mutare una cu VE pozitiv. 

Mai sunt patru locuri până la locurile în bani. Eşti la o masă de 9 jucători cu 
Kc Qh în buton, blind-urile şi ante-urile fiind 600/1200/200 (CPR 3600). Ai 
un stack de 52.000 de jetoane, deci un CSI de 14,5. Un jucător din middle 
position face raise până la 4.000, având un stack de 11.000. Ce ar trebui să 
faci? Fold. Nu eşti obligat la pot, dar oponentul tău este, şi deci va plăti 
orice re-raise. Nu ai fold equity şi ai probabil mâna mai slabă. Caută o 

situaţie mai bună în care să-ţi investeşti banii. 

Exemplu 

„Din cauza 
faptului că 
turneele 
răsplătesc 
foarte mult 
primele locuri, 
bubble-ul de la 
masa finală 
poate avea o 
importanţă mai 
mare decât 
bubble-ul de 
la intrarea  
în bani”. 
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Cum să faci un call la un raise all-in pe bubble 
 
După cum am spus, cei mai mulţi jucători joacă mult prea tight când se apropie de bubble. 
Este nevoie de un joc puţin mai tight, dar nu atât de mult pe cât ai crede. Atunci când eşti în 
preajma fazei de bubble, îţi sugerez să-şi măreşti cerinţele minime pentru un call cu o 
categorie. Dacă în mod normal ai face call cu o mână de Categoria 4, acum fă call doar cu o 
mână de Categoria 3. Daci ai un stack peste medie şi dacă trebuie să faci un call de cel puţin 
80% din stack, măreşte cu încă o categorie cerinţele pentru call. Pentru că jucătorii sunt atât 
de timizi în a face all-in-uri pe bubble este posibil să dai peste mâini mai tari decât de obicei. 
În turneele foarte mari, fă aceste ajustări şi pe bubble-ul care apare înaintea mesei finale. În 
multe turnee mari, faza de bubble poate fi chiar mai importantă decât cea de la intrarea în 
bani. Acest lucru este în special adevărat în Evenimentul Principal WSOP, pentru că apariţia 
la masa televizată reprezintă o afacere în sine. 

 
 
Cum să înveţi din propriile greşeli 
 
Cu toţii facem greşeli în turnee. În fiecare turneu pe care joc iau decizii greşite. Pentru a-mi 
continua evoluţia ca jucător de poker încerc să fiu onest la sânge cu mine însumi în analiza de 
după turneu. Dacă nu recunosc că am greşit şi dau vina pe 'ghinion' sau încerc să-mi justific 
în vreun fel deciziile greşite, nu fac decât să mă amăgesc pe mine însumi. Este incredibil de 
greu să joci foarte bine şi cele mai multe greşeli trec neobservate la momentul respectiv. 
Reţine-le şi încearcă să nu le repeţi în viitor. 
 
Greşelile pot fi de mai multe tipuri. Într-un turneu pe care l-am terminat de curând pe locul 
patru şi în care doar primii trei jucători erau plătiţi am greşit pentru că nu am fost destul de 
atent la structura de pariere. Primul loc valora $50.000, al doilea $30.000 şi al treilea $20.000, 
în timp ce locul 4 nu lua nimic. Spre deosebire de cele mai multe turnee, în acest caz 
diferenţa dintre locul 4 şi locul 3 era la fel de mare ca la oricare altă etapă, şi de două ori mai 
mare decât diferenţa dintre locurile 3 şi 2. Pe lângă asta, era clar pentru toată masa că eu 
eram jucătorul cel mai competent şi cu cea mai mare experienţă. Structura de pariere şi 
ceilalţi factori ar fi trebuit să mă convingă să mă asigur de locul 3 înainte de a risca prea mult, 
dar, după cum am spus, am făcut o greşeală.  
 
Un jucător avea 50.000, ceilalţi doi aveau câte 15.000, iar eu aveam 13.400. Blind-urile erau 
400/800/100, deci costul unei runde de joc era de 1.600. Aveam un CSI de peste 8 şi un stack 
mediu. La mâna în care am fost eliminat aveam KQo în small blind, o mână de Categoria 5.  
 
 

Mai sunt patru locuri până la premiile în bani şi ai Kc Qh în buton, blind-
urile fiind 600/1200/200 şi având un stack de 52.000. Jucătorul din hijack 
face un raise până la 3.600 având un stack de 26.400. Jucătorul din cutoff 
face call, având un stack de 31.000. Ce ar trebui să faci? All-in! După cum 
am mai spus, NLHE nu este un joc pentru ce slabi de inimă. Aceasta este 
situaţie ideală de a încerca o astfel de manevră. Ambii jucători au destule 
jetoane pentru a face fold şi pot ajunge în bani. Dacă blind-urile fac fold şi 
dacă raiser-ul nu are o mână din top 2% (JJ-AA sau AK) vei câştiga 
probabil un pot de 10.800 fără luptă. Uneori s-ar putea să fii plătit de o 
pereche medie (66-TT) şi să te afli într-o cursă clasică, având şanse de 
aproape 50% de a câştiga mâna. Chiar dacă pierzi, mai ai jetoane rămase. 
Uneori vei da peste o mână care te domină, precum AK. Chiar dacă acest 
lucru se întâmplă, poţi avea noroc. Nu lăsa teama de cel mai potrivnic  

scenariu posibil să te oprească de la jocul corect. 
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Toată lumea a făcut fold până la mine şi eu am făcut un raise până la 2.400. Jocul corect 
după regulile prezentate în Kill Phil ar fi fost să fac all-in. Nu am făcut acest lucru pentru că 
am crezut că un raise mai mic va fi suficient şi că voi putea să-mi domin adversarul postflop, 
pentru că aveam mai multă experienţă în astfel de situaţii decât el. Big blindul, un jucător 
TAG, a făcut re-raise până la 5.000. Un call ar fi însemnat că sunt obligat să joc mâna până la 
capăt, deci m-am gândit pentru o vreme înainte de a decide să fac all-in. Menţionez că în 
această situaţie adversarul meu are un call obligatoriu, datorită valorii pot odds, deci all-in-ul 
meu nu avea practic niciun fel de fold equity. M-a plătit cu dame şi lunga mea zi de joc s-a 
sfârşit brusc şi trist. Aş putea să mă gândesc că am avut ghinion, dar adevărul este că am 
greşit. 
 
După turneu mi-am dat seama de eroarea mea. Nu exista practic nicio mână cu care un 
adversar tight-aggressive să fi făcut re-raise şi împotriva căreia KQo să fi fost favorit. Cea mai 
bună situaţie posibilă pentru mine era ca oponentul să aibă o pereche JJ sau o altă mai mică, 
cu care ar fi fost favorit 6:5 împotriva mea. Aveam pot odds destul de bune împotriva unor 
astfel de mâini pentru că potul era de 16.200 (1.600 + 2.000 +1.600 +11.000), iar call-ul era 
de 11.000, deci aproximativ 1,5:1. Dar celelalte mâini posibile, şi anume AK, AQ, AA, KK şi 
QQ, erau favorite într-o măsură mult mai mare. Împotriva unor alte mâini, precum AJ sau AT, 
aş fi avut şanse de aproximativ 40%, adică exact cât aveam nevoie conform valorii pot odds. 
 
Matematica face ca decizia în acest caz să fie una la limită, dar eroarea mea a fost mai mare 
decât atât, dacă iau în considerare şi ceilalţi factori. Dacă fac fold la re-raise, rămân cu un 
stack mediu cu CSI 7, deci nu sunt într-un pericol iminent. Ceilalţi jucători jucat foarte tight şi, 
dacă aş fi făcut fold, aş fi avut destule ocazii de a acumula ceva jetoane. Eram în mod evident 
cel mai agresiv jucător de la masă şi faptul că le era teamă de mine era în avantajul meu. 
Ţinând cont de imaginea mea la masă era foarte probabil ca jucătorul TAG să aibă o mână 
foarte puternică dacă a decis să îmi facă re-raise.  
 
Nu trebuia să mă bazez doar pe pot odds. Adăugând şi faptul că structura de pariere era 
relativ liniară, un factor pe care nu l-am luat în considerare la acel moment, eroarea mea 
devine foarte clară. De obicei este bine să uiţi de bani şi să joci pentru primul loc, dar în acest 
caz a fost o greşeală. Atunci când există o confruntare all-in într-o astfel de situaţie, VE-ul 
jucătorilor care nu sunt implicaţi în mână creşte în mod dramatic. Acum îmi este clar că, luând 
în considerare toţi aceşti factori, era un fold clar. 
 
Este foarte puţin probabil să repet vreodată această greşeală. O privire sinceră asupra 
modului în care ai jucat un turneu te va ajuta foarte mult în viitor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

„Atunci când 
vrei să-ţi creşti 
stack-ul 
printr-un joc 
agresiv, 
nu trebuie să-ţi 
asumi riscuri 
inutile. Să 
ajungi în bani 
este, până la 
urmă, mult mai 
bine decât să 
nu iei niciun 

fel de premiu”. 

Rezumat Capitolul 19 
 
 
1. Fii mai agresiv pe bubble atunci când scopul tău este să termini pe 

un loc cât mai fruntaş. 
 
2. Consideră stilul de joc al oponenţilor tăi. Poţi să-ţi domini adversarii? 
 
3. Observă modul în care decurge jocul la masa ta. Eşti tu cel care 

dictează ritmul jocului? 
 

4. Analizează-ţi greşelile şi învaţă din ele. 
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CAPITOLUL 20 

 
FAZA 5 
În bani 
 
 
 
CSI-ul 
 
Ai ajuns în bani! Acum ce ar trebui să faci? Ia o pauză de câteva secunde şi analizează 
situaţia - în primul rând, calculează ce CSI ai. Calculează şi CSI-ul celorlalţi jucători de la 
masă. Cine are stack mediu, cine are stack mare şi cine are stack mic? Aceste cifre nu 
trebuie să fie exacte, o aproximare este îndeajuns. Care este mărimea stack-ului mediu din 
turneu în acest moment? Dacă joci la PokerStars.com, poţi afla această informaţie consultând 
lobby-ul turneului sau tabul Info. La turneele live vei găsi această informaţie pe un ecran care 
va afişa şi numărul jucătorilor rămaşi în turneu, precum şi cât timp a mai rămas din nivelul 
curent. La masa ta, stack-ul mediu este îndeajuns de mare pentru ca să ai loc de manevră 
(CSI de minim 10) sau toată lumea este în mod 'all-in sau fold' ? (Reţine că dacă investeşti 
peste o treime din stack printr-un raise este mai bine să faci direct all-in.). Aceşti factori au un 
impact major asupra modului în care ar trebuie să-ţi dezvolţi planul de joc. 

 
 
Estimarea adversarilor 
 
Deloc surprinzător, aceasta este faza în care vor fi eliminaţi foarte mulţi jucători. Au ajuns în 
bani şi un sentiment de uşurare se simte în aer. Dinamica turneului s-a schimbat acum 
dramatic şi poţi beneficia de acest lucru. Unii dintre cei cu stack-uri foarte mici care s-au târât 
până aici vor juca acum foarte loose, făcând all-in cu foarte multe mâini Ce tactică ar trebui să 
foloseşti împotriva acestora? În general trebuie să eviţi jucătorii care au mâini bune şi să te 
contrezi mai mult cu cei care au, probabil, mâini mai slabe. Va trebui să decizi ce fel de mână 
are fiecare din aceşti oponenţi şi nimic din ce ţi-aş putea spune nu poate constitui o regulă 
generală în acest sens. Fii atent atunci când îţi examinezi oponenţii şi îţi va fi mai uşor. Mai 
jos sunt câteva lucruri pe care ar trebui să le urmăreşti la oponenţii tăi. 
 
1. Fii atent la mâinile în care cărţile sunt arătate. Dacă un jucător a făcut un raise cu o 

mână slabă, îl poţi plăti cu mai multe mâini într-o situaţie viitoare. Şi dacă a făcut call cu 
o mână slabă va trebui să fii mai tight atunci când vei face raise-uri împotriva lui. 

 
2. Identifică jucătorii care nu înţeleg valoarea poziţiei. Un jucător care joacă o mână 

marginală fără poziţie trebuie să devină o ţintă pentru tine. Jucătorii care nu au curajul, 
având poziţie, să facă un bet fără o mână bună pentru a încerca să câştige un pot dacă 
toată lumea a făcut check, sunt de asemenea, candidaţi ideali pentru a fi atacaţi.  

 
 
 

„Încearcă să 
joci mai multe 

mâini 
împotriva 

jucătorilor 
slabi şi  

mai puţine 
împotriva celor 

buni”. 
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O mare parte a valorii poziţiei o constituie faptul că poţi câştiga multe poturi printr-un bet 
atunci când toată lumea face check până la tine. Jucătorii care nu pot face acest lucru fără o 
mână decentă pierd o mare parte din avantajul pe care îl au datorită poziţiei. Atunci când fac 
check pe flop, poţi, de obicei, să câştigi potul pe turn cu un bet. Este astfel deosebit de 
profitabil să joci poturi împotriva acestor jucători. 
 
3. Fii atent la jucătorii care nu par să înţeleagă conceptul de pot odds. Un jucător care 

încearcă să-şi completeze draw-ul în ciuda faptului că are pot odds foarte mici face o 
mare greşeală. De exemplu, dacă faci un bet de mărimea potului pe turn şi oponentul 
tău are un draw la culoare îi vei oferi pot odds de 2:1, dar are nevoie de cel puţin 4:1 
pentru a continua. Este deci foarte bine să te implici în poturi cu astfel de jucători. 
 

4. Identifică jucătorii care nu par să înţeleagă conceptul de implied odds şi care te lasă să 
continui ieftin cu o mână care se poate transforma în mâna câştigătoare. Jucătorii fără 
experienţă vor face bet-uri mici cu o mână ca AA, încercând să fie plătiţi de către ceilalţi 
jucători cu orice preţ, dar în acelaşi timp îţi vor oferi implied odds foarte bune şi vei putea 
continua cu un draw la chintă sau la culoare. Iar atunci când draw-ul se completează, te 
vor plăti dacă faci all-in. Perfect! 
 

5. Notează-ţi jucătorii care joacă prea multe mâini. Dacă un jucător face raise cu 30%-40% 
din mâini nu poate avea mâini bune tot timpul. Aceştia sunt buni candidaţi pentru un furt 
printr-un re-raise, în special cu un all-in. De cele mai multe ori vor avea o mână prea 
slabă pentru a putea continua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cum să ataci jucătorii disperaţi 
 
Ce jucător are probabilitatea cea mai mare de a avea o mână total aleatorie? Un jucător cu un 
CSI de maxim 3 şi care este disperat să primească o mână bună de jucat. Un astfel de 
exemplu ar fi un jucător cu un stack de 6.400 la blind-uri 600/1.200/100. Pentru un tabel care 
te va ajuta să înţelegi cu ce mâini poţi face raise şi cu ce mâini poţi face call având un CSI de 
peste 10 poţi consulta Anexa C. Desigur, nu vrei să dublezi stack-ul mic în mod gratuit, dar 
odată ce ai recunoscut cât de disperat este celălalt jucător un call este corect în cele mai 
multe cazuri. Când cineva face all-in pentru maxim 2.5BB este corect să faci call cu orice 
două  cărţi. Nicio mână nu are un dezavantaj mai mare de 3:1 împotriva unei mâini aleatorii, 

deci ai pot odds destul de mari pentru a plăti acest raise cu orice carte ai avea.  
 
 

Ai Jh Jd cu un stack de 54.000 în highjack şi cu blind-uri 600/1200/100. Un 
jucător loose-aggressive din dreapta ta face un raise de 2.400 cu un stack 
de 32.000. Ce ar trebui să faci? Re-raise până la 7.200. Nu trebuie să faci 
all-in aici pentru a juca mâna în mod corect. De asemenea, nu poţi face 
doar call pentru că vei oferi pot odds foarte bune jucătorilor din spate. 
Probabilitatea ca jucătorul LAG să aibă o mână foarte bună este foarte 
mică. Nu numai că acesta a încercat să vadă un flop ieftin, dar mini-raise-
ul său a venit după ce cei trei jucători din faţa sa au făcut fold. Dacă 
acţiunea ajunge înainte la mini-raiser şi acesta face all-in, eu te sfătuiesc 
plăteşti din mai multe motive. În primul rând, ai mai multe jetoane decât el. 
În al doilea rând, ar putea face acest all-in cu o mână de genul AQs sau 77 
sau o altă mână care are ceva valoare, sperând că vei face fold sau că va 
fi norocos dacă îl vei plăti. În al treilea rând, acţiunea lui nu prea are sens 
după ce trei jucători au făcut fold în faţa sa. În al patrulea rând, ai o mână 
de Categoria 2 şi este dominată doar de câteva mâini. Iar în ultimul rând, 
jucătorul este de tip LAG şi astfel acţiunile lui trezesc suspiciune. 
Rezultatul acestei analize este că trebuie să faci call, chiar dacă este greu 
să rosteşti cu voce tare pe loc toate aceste argumente dacă nu ai 

experienţă. 

Exemplu 
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Te încurajez să faci call înainte de a te uita la cărţi, pentru a nu te răzgândi ulterior. Dacă faci 
fold vei supravieţui mai mult, dar renunţi la jetoane care ar putea să te ajute să devii o 
adevărată ameninţare. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izolarea 
 
În acest stadiu al turneului vor fi momente în care un jucător cu un stack mic va face all-in. 
Dacă tu şi jucătorii din spatele tău aveţi stack-uri mult mai mari, ai o decizie de luat. Ar trebui 
să faci raise sau doar call? Dacă faci call, jucătorii din spate ar putea face şi ei la fel. Este o 
greşeală comună ideea că acest lucru ţi-ar creşte echitate, pentru că acum sunteţi doi jucători 
care încearcă să câştige stack-ul celui de-al treilea. Este mai bine să faci ceea ce se numeşte 
izolarea jucătorului all-in, care de multe ori este disperat şi va avea o mână marginală, făcând 

un raise tu însuţi şi astfel îi vei arunca pe ceilalţi din pot, dându-ţi şanse mai mari să câştigi 
stack-ul jucătorului all-in. Dacă faci doar call în loc de raise, oferi jucătorilor agresivi ocazia de 
a face un re-raise şi de a te scoate din pot. 
 
Rezultatul acestor acţiuni este că trebuie să-ţi foloseşti mâinile cele mai tari pentru a-ţi proteja 
mâinile mai slabe, atunci când faci call şi să faci re-raise cu mâini de tărie medie. De aceea 
recomand următoarea abordare, dacă ai poziţie (între raiser şi buton): 
 
Call cu AA, KK, QQ şi mâini de Categoria 4 şi 5 Dacă eşti în buton poţi face call şi cu mâini de 

Categoria 6 
 
Re-raise cu AK, AQ, JJ, TT şi 99. 

 
Dacă nu ai poziţie şi eşti în small blind: 

 
Call cu AA, KK, QQ şi mâini de Categoria 6. 
 
Re-raise cu AK, AQ, JJ, TT, 99 şi mâini de Categoria 4 şi 5 

 
Ţine cont că trebuie să joci mai agresiv atunci când nu ai poziţie. Asta pentru că va trebui să 
acţionezi primul postflop dacă eşti plătit de big blind, deci vrei ca acesta să facă fold. Când 
faci call o faci cu cele mai puternice şi cu cele mai slabe mâini cu care te poţi implica şi astfel 
oponenţii nu vor şti ce fel de mână ai. 
 
 
 
 
 
 

„Fii conştient 
de faptul că 

oponenţii tăi 
pot face şi ei 
manevre de 
izolare, deci 

doar pentru că 
cineva a făcut 

re-raise unui 
jucător all-in 
nu înseamnă 

neapărat că are 
o mână foarte 

puternică”. 

 Ai Ah 4s cu un stack de 34.000 şi cu blind-uri şi ante-uri de 
600/1200/100 (CSI=12). Jucătorul din cutoff, cu un stack de 5.500, 
face all-in. Nimeni nu mai intră în pot,. Aici trebuie să faci call, pentru 
că are un CSI de doar 2 şi deci va face all-in cu extrem de multe 
mâini. Deci asul tău este îndeajuns pentru a face un call. Chiar dacă 
uneori are o mână foarte bună, precum KK, poţi totuşi câştiga potul. 
Dacă pierzi, nu vei fi suferit prea mult.  

 
 Ai 7c2h în big blind cu un stack de 19.000 (CSI de 7). Blind-urile sunt 

600/1200/100 şi butonul face all-in pentru 2.900. Nu mai este nimeni în 
pot. Aici trebuie să faci call. Nu trebuie nici măcar să te uiţi la cărţi. 
Te costa 1.700 şi potul este de 5.600. Chiar şi dacă ai mână de start 

extrem de slabă trebuie să plăteşti. 

Exemplu 
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Apărarea împotriva manevrei de izolare 
 
Atunci când vrei să te aperi împotriva unei manevre de izolare, trebuie să te gândeşti la 
mărimea stack-ului, la tăria mâinii şi la stilul de joc al oponentului. Iată câteva exemple în 
acest sens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ai Ac Jh şi un stack de 28.400 în buton cu blind-uri 600/1200/100. Un 
jucător loose-aggressive cu două locuri la dreapta ta face all-in pentru 
5.400. Ce ar trebui să faci? Call. Este incorect şi să faci re-raise, şi să faci 
fold. Unii jucători vor face aici all-in, dar asta ar fi o greşeală. Potul conţine 
un raise deja şi dacă faci call rămâi cu alte opţiuni valabile. Ai poziţie 
pentru restul mâinii dacă cineva face overcall şi poţi să-ţi domini 

adversarul postflop. 

Acum eşti în small blind şi totul este la fel ca la mâna din primul exemplu. 
Ce ar trebui să faci? All-in! Pentru că acum ar trebui să joci toată mână fără 
poziţie dacă big blindul face call, este mai bine să faci all-in. Trebuie 
remarcată importanţa poziţiei pentru luarea deciziei corecte. 

 

Ai 32.000 de jetoane în big blind cu blind-uri 600/1.200/100 şi primeşti 6h 
6d. Jucătorul din cutoff face all-in pentru 5.300 de jetoane. Toată lumea 
face fold până la tine, iar big blindul este un jucător agresiv cu 38.000 de 
jetoane. Ce ar trebui să faci? Fă all-in. Nu trebuie să faci call şi să rişti un 
overcall de la big blind, care are poziţie asupra ta pentru tot restul mâinii. 
În afara cazului în care prinzi un set este foarte puţin probabil să ai o 
mână bună postflop. Dacă big blindul face re-raise preflop, este încă şi 
mai rău. Acum vei fi pus să iei o decizie dificilă pentru tot stack-ul. Dacă 
nu iei decizia bună, ai putea fi eliminat. În loc să fii pus în una dintre 
aceste situaţii neplăcute, fă all-in şi testează-ţi oponentul. Singura pereche 
pe care probabil o va arunca şi care este mai bună decât a ta este probabil 
77, dar măcar nu va plăti cu mâini de genul Q9s şi KJo. Este destul de 
greu să câştigi împotriva jucătorului all-in, aşa că nu trebuie să-ţi creezi 
greutăţi suplimentare dându-i big blindului şansa de a juca astfel de 
mâini. Doar în 4% din cazuri big blindul va avea o pereche peste 66. 

 

Exemplu 
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Atacarea stack-urilor mici 
 
În acest stadiu al turneului recomand cu tărie atacarea stack-urilor mici. De fiecare dată când 
ai cel mai mare stack activ de la masă cu un raport de aproximativ 4:1, trebuie să fii foarte 
agresiv şi să faci all-in. Fă all-in de fiecare dată când decizi să intri în pot, pentru a fi sigur că 
nu dai niciun fel de informaţie despre mâna ta. Poţi face această mutare cu orice pereche, 
orice as, orice cărţi de aceeaşi culoare şi orice mână cu o valoare de cel puţin 15 puncte 
blackjack. Această mutare se bazează pe fold equity.  De multe ori oponenţii vor face fold cu 
o mână mai bună decât a ta. 

 
 
Dacă ai stack-ul cel mai mic 
 
Atunci când ai un CSI sub 5 poţi face all-in cu orice carte dacă estimezi că este destul de 
puţin probabil să fii plătit. Dacă este un limper în faţa ta, ignoră-l dacă all-in-ul tău este de cel 
puţin 6 ori mai mare decât call-ul său. Dacă ai cel puţin 2 limperi în faţă, adaugă câte un big 
blind pentru fiecare limperi la cerinţa de mai sus - deci la 3 limperi, ai nevoie de cel puţin 8BB 
pentru a face all-in. Chiar dacă este destul de greu să îi convingi pe toţi să facă fold trebuie să 
reţii că nici unul nu a arătat interes real în pot şi probabil doar încearcă să vadă un flop ieftin. 
Dacă fac fold cu toţii, ai reuşit să câştigi nişte jetoane foarte valoroase. 
 
Această manevră este foarte uşor de făcut dacă mâna ta are ceva valoare. Prin valoare mă 
refer la orice pereche, orice as, orice suited connectors (chiar şi cei cu diferenţă de 2 între 
ranguri, precum 57s) şi orice mână cu 19 puncte blackjack, dar dacă eşti la o masă tight şi ai 
un stack destul de mare pentru a fi o ameninţare pentru ceilalţi, poţi face acest lucru chiar mai 
loose. Este mai bine să fii prea agresiv şi să ieşi din turneu în urma unei astfel de manevre, 
decât să fii prea pasiv şi să fii mâncat de blind-uri. Trebuie să ai o mână mai bună pentru a 
face un call, decât pentru a face un all-in atunci când eşti primul în pot - Categoria 5 sau mai 
bine dacă ai CSI 5, Categoria 5 sau mai bine dacă ai CSI 4, Categoria 7 sau mai bine dacă ai 
CSI 3 sau 2 şi Categoria 8 sau mai bine dacă ai CSI 1. 

 Un jucător din middle position face un raise standard până la 3.600 cu 
un stack de 10.400 şi blind-uri 600/1200/100. Cutoff-ul face all-in 
pentru 31.000. De-abia te-ai aşezat la masă şi nu ştii nimic despre 
stilul de joc practicat de cei doi jucători. Ai Ac Kd în small blind. 
Decizia depinde de mărimea stack-ului. Dacă ai un CSI peste 25 
(67.500) sau sub 10 (27.000), fă call. Între aceste două valori, ţinând 
cont şi de faptul că nu ai alte informaţii despre cei doi, fă fold. 

 
 La fel ca în exemplul 1, dar acum ai 9c 9h în big blind. Calculează-ţi 

CSI-ul şi foloseşte aceeaşi regulă. Dacă ai un stack mare cu CSI peste 
25 sau un stack mic cu un CSI sub 10, fă call. Dacă ai un CSI între 
aceste două valori este mai bine să renunţi la mână. 

 
 Aceeaşi situaţie ca mai sus, dar de această dată ştii că jucătorul din 

cutoff este un loose aggressive (LAG). Eşti în big blind cu 9c 9h şi un 
stack de  39.000. Aici trebuie să faci call. Chiar dacă trebuie să te baţi 
cu doi jucători, scopul tău principal este să câştigi potul împotriva 
jucătorului LAG. Este probabil să facă o manevră de izolare şi va 
arăta o pereche mică sau două overcards de tipul KQ. Dacă ar fi avut 
o pereche mai mare decât a ta, ar fi jucat-o aşa? Puţin probabil. Este 
mult mai probabil că ar fi făcut un raise până la 10.000, sperând să 
mai atragă pe cineva în pot. 

 

Exemplu 

„Dacă ai un 
stack mic, 

fă all-in 
oricând crezi 
că este foarte 
puţin probabil 

să fii plătit”. 
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 Ai 9h8h în hijack cu un stack de 10.700 şi blind-urile sunt 
600/1200/100. Toată lumea face fold până la tine. Ce ar trebui să faci? 
All-in. Raise-ul standard ar trebui să fie până la 3.600, dar asta 
reprezintă peste o treime din stack-ul tău. Dacă faci all-in, ai fold 
equity mai mare şi-ţi cresc şansele de a câştiga potul acum. 

 
 Ai As Js în cutoff cu blind-uri 600/1200/100 şi un stack de 13.000. 

Toată lumea face fold până la tine. Ce ar trebui să faci? Fă all-in. Este 
bine alegi această opţiune fără niciun fel de ezitare. În Anexa C, 
putem vedea că AJs este în top 10% din mâini. Dacă eşti plătit, ai 
destul şanse de a câştiga, iar dacă nu, tocmai ţi-ai mărit stack-ul 
considerabil. Ai Qs9s în cutoff cu blind-uri 600/1200/100 şi 10.400 de 
jetoane. Ai deci un CSI de 4. Toată lumea face fold până la tine. Ce ar 
trebui să faci? Fă all-in. Trebuie neapărat să strângi nişte jetoane şi ar 

trebui să profiţi de această şansă. 

Exemplu 

Rezumat Capitolul 20 
 
 
1. Evaluează restul jucătorilor rămaşi, în special pe cei de la masa ta. 

 
2. Joacă în funcţie de situaţie şi adaptează-te la jocul oponenţilor. 

 
3. Foloseşte manevra de izolare şi învaţă cum să te aperi împotriva ei. 

 
4. Atacă stack-urile mici. 

 
5. Joacă agresiv atunci când ai un stack mic, mai ales când nimeni nu a 

făcut raise. 



 
112 

 
 
 
 
CAPITOLUL 21 

 
FAZA 6 - Masa finală 
 
 
 
Ajustări iniţiale 
 
OK! Ai ajuns la masa finală! “Final Table” este o poreclă care mi-a fost dacă acum mulţi ani de 
către directorul de turneu de la Crown Casino din Melbourne, Australia, care a spus că ajung 
la masa finală atât de des, încât sunt ca o piesă de mobilier de la masa finală. Şi acum sunt 
emoţionat atunci când ajund la o masă finală. Singurul sentiment mai plăcut este cel de a 
câştiga un turneu.  
 
Turneul a trecut de la două mese shorthanded la o masă finală de 9 sau 10 jucători. Ce 
ajustări trebuie să faci? Ai venit de la o masă de 5 sau 6 jucători, unde nimeni nu voia să fie 
eliminat şi unde un joc agresiv era foarte profitabil.  
 
Prima modificare pe care trebuie să o faci este să fii mai precaut, pentru că acum eşti la o 
masă cu 9 sau 10 jucători, nu doar 5, şi deci sunt şanse mari ca cineva să aibă o mână de 
start bună. Joacă mai puţine mâini din prima poziţie, încercând să-ţi creezi o altă imagine şi să 
nu mai pari maniacul care juca extrem de agresiv la masa anterioară. Obiectivul tău este să îi 
amăgeşti pe ceilalţi că acum joci mult mai timid pentru a putea să-ţi dai drumul la joc iarăşi 
când se va ajunge la ultimii 5 jucători. 

 
 
Cum să te adaptezi pe măsură ce jucătorii sunt eliminaţi 
 
La masa finală, poziţia capătă o importanţă capitală. Joacă deci mai puţin mâini din primele 5 
poziţii, dar rămâi agresiv în late position, în special dacă ai jucători pasivi în stânga ta. Pe 
măsură ce jucătorii sunt eliminaţi poţi juca din ce în ce mai multe mâini. Acest lucru poate 
părea nefiresc la început, dar cu cât rămân mai puţini jucători la masă, cu atât mai puţină 
nevoie ai de o mână puternică pentru a face un raise. De la nouă jucători şi până la jocul 
heads-up, fiecare pot în care intri primul ar trebui să înceapă cu un raise. Fold sau raise, 

acestea sunt opţiunile. Dacă o mână este îndeajuns de bună pentru a fi jucată, fă raise! 

 
 
Ultimii 5 jucători rămaşi 
 
Mulţi jucători vor juca prea tight în acest moment, sperând să mai urce un loc în clasament 
sau să prindă o mână bună. Este însă foarte greu să primeşti o mână foarte puternică, deci nu 
este cazul să aştepţi aşa ceva. În medie, vei primi AA sau KK o dată la fiecare 110 mâini. 
Desigur, poţi primi aceste mâini una după alta, dar nu te baza prea mult pe acest lucru. 

Şansele ca acest lucru să se întâmplă sunt sub una în 12.000!  
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Acum că ai o imagine tight, este timpul să apeşi pe acceleraţie din nou. Cel mai bine este să 
ataci stack-urile medii. Jucătorii cu astfel de stack-uri nu sunt disperaţi să acumuleze jetoane 
şi nici nu vor să se implice într-un pot mare fără o mână foarte bună. Caută situaţii în care poţi 
face re-raise unui jucător conservator care face raise din cutoff sau din buton. Mâini precum 
8c 7c sau AQ sunt destul de puternice pentru a testa un jucător tight. Fă acelaşi re-raise chiar 
dacă ai în faţă un raiser şi un call-er. Această manevră, cunoscută sub numele de squeeze, 
este deosebit de puternică. Raiser-ul iniţial trebuie să fie îngrijorat nu doar de re-raise-ul tău, 
care probabil înseamnă o mână foarte puternică, dar şi de cel care a făcut doar call, care ar 
putea să fi făcut slow play cu AA sau KK. Dacă reuşeşti să îl faci pe raiser să facă fold şi cel 
care a făcut call nu are AA sau KK vei câştiga un pot frumos. Astfel de manevre te ajută să 
câştigi turnee!  
 
Fă re-raise cu suited connectors dacă, şi asta este foarte important, raise-ul a venit de la un 
jucător tight cu un stack mediu din dreapta ta. Trebuie remarcat cât de mult s-au schimbat 
datele problemei. 
 
Erau cazuri mai devreme când nici nu ai fi intrat în pot într-o astfel de situaţie. Acum, în loc să 
speri să fii ajutat de flop, fii agresiv preflop. Dacă eşti plătit, fă un c-bet pe flop. Pe cele mai 
multe flopuri fă un c-bet de 70% din pot, cu 2 excepţii: 1) Ţi-ai dat seama, după reacţia 
oponentului, de tăria mâinii sale (ai observat un 'tell'). În turneele live poţi observa, de 
exemplu, că s-a uitat fugar la jetoanele sale atunci când a venit flopul, sau ai observa că 
atunci când îi place flopul se uita foarte rapid în altă parte. 2) Dacă flopul are o textură 
nefavorabilă. Să presupunem că ai Ac Kc pe un flop precum Jh Th 9c sau 8d 7d 6d. Este bine 
să faci check şi apoi fold dacă oponentul pariază. În caz contrar, fii agresiv! 

 
 
Fii agresiv 
 
Jucătorii agresivi câştigă turnee. Acest lucru este bine ştiut. Când a fost un turneu WPT 
câştigat pentru ultima oară de către un jucător de 'modă veche'? Mike Sexton s-a caracterizat 
ca fiind un astfel de jucător, dar după ce a văzut cărţile celorlalţi jucători din turneele WPT 
atâţia ani şi-a schimbat stilul şi a câştigat câteva turnee fiind mul mai agresiv. Chiar şi 
emisiunile de TV cu specific de poker au schimbat abordarea multor jucători.  
“Vrei să spui că pot juca... şi face bani frumoşi dacă devin bun? Consideră-mă intrat, atunci!” 
  
Atunci când primeşti o mână puternică, încearcă să pui toţi banii în pot. Să spunem că la o 
masă de 5 jucători ai făcut raise cu 8c 7c, As Ts şi 9h 9c în 3 din ultimele 5 mâini şi apoi faci 
raise iarăşi. În acest moment oponenţii sunt deja circumspecţi şi îţi pot face re-raise cu mâini 
mai slabe decât în mod normal. În astfel de momente, este perfect să ai o mână puternică. 
Dacă primesc AA după ce am făcut raise în ultimele 3 mâini, sincronizarea este perfectă. 
Singura mea problemă este cum să pun în pot cât mai multe jetoane înainte de flop. Aş face 
exact acelaşi raise ca şi în ultimele mâini, chiar dacă am cea mai bună mână posibilă. Vreau 
să mai subliniez încă o dată următoarea idee, pentru că foarte mulţi jucători începători nu 
urmează acest sfat: 

 
 
Joacă-ţi mâinile slabe în exact acelaşi mod cu mâinile puternice! 
 
Acest lucru nu numai că îţi va permite să joci mai multe mâini, dar vei fi şi mult mai greu de 
citit de către oponenţi. Astfel îi va fi foarte greu unui oponent să-şi dea seama ce fel de mână 
ai bazându-se pe modul în care pariezi, mai ales atunci când vede mâini total diferite la 
showdown după acţiuni similare de-a lungul mâinii. Apropo, niciodată să nu arăţi ce cărţi ai 
unui oponent după ce ai câştigat un pot fără showdown. Fă-l să plătească pentru o astfel de 
informaţie. 

 
 
 
 

„Jucătorii 
agresivi 
sunt cei care 
câştigă 

turnee”. 
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Înţelegeri 
 
La cele mai multe mese finale se va ajunge la un punct în care cineva va sugera o înţelegere. 
O înţelegere este o redistribuire a premiilor rămase, fiecare jucător urmând să încaseze 
premiul stabilit în urma acestei înţelegeri şi nu cel care se stabilise iniţial în structura de 
pariere. Factorii care influenţează o astfel de înţelegere sunt numărul de jetoane ale fiecărui 
jucător, experienţa jucătorilor rămaşi, importanţa banilor şi chiar poziţia blind-urilor. Cel mai 
bun articol despre astfel de înţelegeri poate fi găsit la paginile 168-171 din cartea Kill Phil. 
Nu eşti în niciun fel obligat să accepţi astfel de înţelegeri. Dacă ai îndoieli despre o înţelegere, 
trebuie doar să refuzi, acest lucru este total acceptabil. Poţi refuza o înţelegere pentru mai 
multe motive - de exemplu poziţia ta la masa de joc, sau vrei ca ceilalţi să joace sub mai multă 
presiune dacă o înţelegere nu are loc sau vrei să simţi emoţia jocului până la final. Nu eşti 
obligat să dai niciun motiv pentru refuzul tău sau pentru cerinţe băneşti suplimentare. 
 
De multe ori, jucătorii vor fi de acord să continue jocul pentru o fracţiune din banii rămaşi în 
joc. După părerea mea acesta este un lucru bun, pentru că păstrează suspansul asupra 
câştigătorului. În turneul PokerStars.com Sunday Millions este obligatoriu ca, în urma unei 
eventuale înţelegeri, o parte din fondul de premiere să fie pusă deoparte şi ca jucătorii să 
joace în continuare pentru acel premiu final. Cu toate că metoda obişnuită de redistribuire a 
premiilor în astfel de situaţii foloseşte numărul de jetoane ale fiecărui jucător, acest lucru este 
complet corect dacă mai sunt doar doi jucători în turneu. Când mai sunt 3 sau mai mulţi 
jucători, cel cu stack-ul cel mai mic va primi, de obicei, ceva mai mult decât ce ar fi primit 
conform stack-ului său. Acestea fiind zise, recomand următoarele lucruri atunci când vine 
vorba de o înţelegere: 

 
Dacă ai unul dintre cele mai mari stack-uri negociază o înţelegere bazată pe 
numărul de jetoane. Dacă ai unul dintre stack-urile mici cere mai mulţi bani 
decât ţi s-ar fi cuvenit conform numărului de jetoane. 
 
Un lucru de ţinut minte: nu uita să scoţi din fondul de premiere sumele pe care oricum le 
câştigă fiecare jucător, în mod garantat, înainte de a face înţelegerea. De exemplu, dacă mai 
sunt 3 jucători în turneu, înmulţeşte premiul locului 3 cu 3 şi scoate această sumă din fondul 
de premiere pentru că fiecare jucător va primi cel puţin această sumă. Restul ar trebui apoi 
împărţit conform termenilor negociaţi. De exemplu, dacă primul loc ia $100.000, al doilea 
$60.000, iar al treilea $40.000, o sumă de $120.000 ar trebui scoasă din fondul de premiere 
de $200.000, pentru că fiecare jucător va primi cel puţin un premiu de $40.000. Apoi 
negocierile ar trebui să se bazeze pe restul de $80.000. 

 
 
Jocul heads-up 
 
La heads-up jocul este cu totul altul. Chiar şi atunci când mai sunt doar 3 jucători trebuie să 
renunţi la mâinile cele mai slabe. La heads-up vei arunca doar aproximativ 10% din mâini, 
ajustând acest procent în funcţie de stilul tău de joc şi cel al oponentului. Valorile mâinilor 
cresc foarte mult la jocul heads-up. Ideea că K6o este o bună mână de start şi KTo este una 
foarte bună pare dificil de înţeles la început. Aruncă o privire la Anexa C şi vei vedea care 
sunt cele mai slabe 10% dintre mâini. Sper să nu le primeşti niciodată! Este indicat să reciteşti 
secţiunea despre jocul heads-up de la SNG-uri pentru a avea o idee generală despre jocul 
heads-up. Jucând în acest mod vei fi un adversar formidabil pentru oponentul tău. 
 
Dacă ai un CSI sub 8 foloseşte tabelele prezentate în secţiunea SNG pentru a lua deciziile 
online. Acestea îţi prezintă reguli simplificate care te ajută să iei cele mai bune decizii în 
funcţie de CSI. Cu un CSI atât de mic, o strategie de tipul all-in sau fold este cea corectă. 
Pentru a învăţa o strategie pe care nici măcar jucătorii profesionişti de top, precum Phil Ivey 
sau Daniel Negreanu, nu o pot exploata, citeşte Kill Everyone. Joacă în acest mod şi vei 
putea deveni şi tu un jucător profesionist, mărindu-ţi şansele de a câştiga.  
 
 
 

„Valorile 
mâinilor cresc 
foarte mult la 

jocul heads-up, 
pentru că ai  

un singur 
oponent. 

K6 este acum o 
mână bună, iar 

KT este o  
mână 

foarte bună”. 
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Pentru jocul live, va trebui probabil să memorezi aceste tabele, dar acasă este uşor să le ai în 
faţa ta tot timpul. Multe cazinouri au reguli care interzic folosirea unor astfel de tabele. Chiar 
dacă poţi folosi un creion şi o foaie de hârtie, un astfel de tabel nu va fi permis în cele mai 
multe cazinouri. 
 
Poziţia are o importanţă uriaşă în jocul heads-up, când jucătorul din small blind este buton şi 
acţionează primul preflop şi apoi ultimul în fiecare rundă de pariere postflop. Asta înseamnă 
că, matematic, este corect să joci 90% din mâini atunci când eşti small blind. Dacă faci raise 
sau doar limp depinde de situaţie. Cel mai bine este să-ţi variezi strategia pentru a-ţi 
dezorienta oponentul. Dacă eşti în big blind, fă raise în mod agresiv cu mâinile puternice, 
precum as cu kicker decent, şi cu perechile mici şi medii. Dacă butonul a făcut un raise de 2-
3BB fă un re-raise de 4-5 ori mai mare. Obiectivul tău este să câştigi fiecare mână preflop, 
astfel încât să nu fii nevoit să joci fără poziţie postflop. Dacă un raise reprezintă peste o treime 
din stack-ul tău, fă all-in. 
 
Dacă alegi să faci raise cu aproape fiecare mână pe care o joci nu vei face o greşeală. La 
jocul heads-up jucătorul cel mai agresiv câştigă de cele mai multe ori. Este mai bine să fii prea 
agresiv decât prea pasiv. Obiectivul tău este să-ţi slăbeşti adversarul punându-l în mod 
constant sub presiune. Acesta ar putea face fold în continuu, sperând să prindă o mână 
puternică şi să te elimine. Poate ai noroc şi încearcă acest lucru exact când ai şi tu o mână 
bună, dar de cele mai multe ori îi vei lua stack-ul încet-încet, slăbindu-l până la lovitura finală. 
Jocul heads-up este de multe ori un joc psihologic unde jucătorul mai agresiv, mai curajos şi 
mai atent câştigă. Johnny Chan (dublu campion mondial) a spus că, atunci când ajunge 
heads-up, nu vrea să facă nicio greşeală. Ajungi atât de rar în acest punct, încât nu este o 
situaţie pe care să o tratezi cu lejeritate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rezumat Capitolul 21 
 
 
1. Tocmai ai trecut de la o masă de 5 sau 6 oameni la una de 9 sau 10. 

Modifică-ţi strategia în mod corespunzător. 
 

2. Joacă-ţi mâinile foarte puternice la fel cu cele slabe. 
 

3. Dacă joci foarte multe mâini aşteaptă-te să ţi se răspundă agresiv. 
 

4. Jucătorii agresivi au mult mai multe şanse de a câştiga decât cei 
pasivi. 
 

5. Atunci când ai făcut raise de mai multe ori într-o perioadă scurtă de 
timp este bine să devii mai tight la raise-urile viitoare. 
 

6. În general este bine să fii de acord cu înţelegerile de final conform 
numărului de jetoane dacă ai un stack mare, dar poţi cere ceva 
suplimentar dacă ai un stack mic. 
 

7. Când ai ajuns la jocul heads-up poţi juca aproape toate mâinile. 
 

8. Poziţia are o importanţă uriaşă în jocul heads-up. Când nu ai poziţie, fă 
raise şi re-raise în mod agresiv cu mâinile puternice. 
 

9. Jocul heads-up este câştigat, de obicei, de jucătorul mai agresiv. Este 

mai bine să fii prea agresiv decât prea pasiv. 
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Partea 4 - Psihologie 
 
 
CAPITOLUL 22 

 
Ştiinţă versus Noroc 
 
 
 
Ok, tocmai ai câştigat un turneu important şi de-abia aştepţi să joci un alt turneu. Ai jucat bine 
- ai interpretat în mod corect situaţiile care au apărut, ai făcut câteva bluff-uri bune şi câteva 
folduri cheie, dar cu siguranţă ai câştigat şi câteva confruntări all-in foarte importante, în urma 
cărora ai fi putut fi eliminat. Este important să-ţi dai seama că există două componente cheie 
în câştigarea unui turneu - cunoştinţele tale pokeristice şi norocul. 
 
Norocul a jucat, cu siguranţă, un rol important în victoria ta. Este uşor să uiţi acest lucru şi să 
te baţi cu pumnii în piept, spunând că eşti cel mai bun. Dar adevărul este că ai avut şi mult 
noroc! Asta nu înseamnă că ai câştigat doar datorită norocului, pentru că experienţa, 
cunoştinţele pokeristice şi deciziile bune pe care le-ai luat te-au pus în poziţii în care ai fost 
norocos. Turneele de poker combină norocul pe termen scurt cu îndemânarea pokeristică pe 
termen lung. Ai nevoie de ambele pentru a câştiga. Co-autorul cărţii mele Kill Phil, Blair 
Rodman, a câştigat turneul $2.000 NLHE de la WSOP 2007. În mai multe turnee anterioare, a 
avut ghinion în mâini cheie şi a fost eliminat. De această dată, însă, a avut noroc şi a 
recunoscut acest lucru. Ce diferenţă! Din fericire, norocul are o tendinţă de a se egaliza. Nu a 
jucat mai bine sau mai slab decât în turneele anterioare, dar de această dată a primit cărţile 
de care avea nevoie pentru a câştiga atunci când avea nevoie. 
 
Norocul apare în mai multe moduri. Dacă primeşti o carte puţin mai bună decât oponentul tău, 
cum a făcut Jamie Gold în Evenimentul Principal WSOP din 2006 când a primit QQ vs JJ, 
acest lucru poate fi interpretat drept noroc. Când am primit KK într-un turneu high-stakes de 6 
oameni cu premiu de $120.000 acordat doar câştigătorului, în timp ce adversarul meu heads-
up Jason Gray avea QQ, am avut noroc. Nu am avut noroc doar că aveam cartea mai mare, 
ci şi pentru că adversarul nu a făcut o mână mai bună până la river. 
 
De două ori în 2006 Aussie Millions Main Event am fost all-in cu KK împotriva lui Kenna 
James, care a avut A9 şi apoi AQ. Popii au câştigat de fiecare dată. Am avut mâna mai bună 
în ambele cazuri? Cu siguranţă! Am avut şi noroc? Cu siguranţă! Şansele ca eu să câştig 
ambele poturi erau de aproximativ 50%, adică practic o aruncare de monedă. Dacă pică 
pajură, sunt eliminat, altfel câştig Aussie Millions.  
 
Cât de multă ştiinţă este în pokerul jucat în turnee şi cât de mult noroc? Per ansamblu, aş 
spune 75% ştiinţă şi 25% noroc. Într-o mână particulară însă, norocul are un rol foarte mare. 
Chiar dacă eşti favorit 3:1, cu o mână de genul AK AQ, tot vei pierde într-un caz din patru. 
Acest lucru este bine ştiut. Este un mare avantaj să ai şanse de câştig de 75%, dar asta nu 
înseamnă că ai victoria asigurată. Unii jucători se comportă de parcă ar fi câştigat la loterie, 
atunci când câştigă cu AQ versus AK. Nici pe departe. Statistic, vei pierde în 25% din cazuri, 
deci este mult mai bine să-ţi păstrezi calmul indiferent de rezultat. 
 

„Cu cât lucrezi 
mai mult 

la jocul tău, cu 
atât mai puţin 

vei avea nevoie 

de noroc”. 
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A există un caz faimos cu mai bine de 20 de ani în urmă, în care un jucător de poker, Billy 
Baxter, a dat în judecată Internal Revenue Service, autoritatea responsabilă cu taxele din 
SUA. IRS refuzase să accepte meseria de 'jucător de poker' drept una legală, pretinzând că 
era vorba doar de noroc şi nu de îndemânare. După ce a ascultat dovezile aduse, judecătorul 
de la judecătoria din Reno, Nevada, s-a uitat la avocatul IRS-ului şi l-a întrebat: 'Chiar crezi că 
jocul de poker ţine doar de noroc?', la care avocatul a răspuns 'Da'. Apoi jucătorul a spus 
'Poate chiar crezi acest lucru, dar îţi garantez că dacă te aşezi la o masă de joc cu Dl Baxter 
nu ai avea nicio şansă de a câştiga.'  
 
Realitatea este că acum câţiva ani, un începător nu avea nicio şansă de a câştiga în faţa unui 
jucător profesionist. Acum însă, datorită afluxului imens de informaţie pokeristică - cărţi, 
articole, DVD-uri, rapoarte de mese finale, show-uri TV unde poţi vedea cărţile jucătorilor, şi 
jocurile online - situaţia s-a schimbat. Servicii online de training precum cardrunner.com sau 
cardacademy.com îţi permit să urmăreşti jucători profesionişti concurînd pe banii lor şi 
explicând fiecare decizie pe care o iau. Astfel, un jucători începător învaţă jocul mult mai 
repede acum decât în trecut. Un jucător tânăr poate învăţa în câteva luni lucruri pe care 
jucătorii de pe vremuri le învăţau în câteva zeci de ani. Într-o mare măsură, jocul de no-limit 
holdem, prin natura sa, care implică multe confruntări all-in, aduce în prim plan mulţi jucători 
noi foarte curajoşi, în acest fel crescând fluctuaţiile prin care poate trece un jucător, lucru care 
la bursă poartă denumirea de varianţă. 
 
O multitudine de cunoştinţe sunt acum disponibile în cărţi şi articole, lucruri pe care înainte le 
ştiau doar jucătorii profesionişti. Când scriu o carte, încerc să prezint o imagine completă şi 
uneori dezvălui lucruri pe care jucătorii profesionişti nu vor să le afli. De ce fac asta? Pentru 
că dezvoltarea continuă a pokerului este benefică pentru toată lumea. Jocul va evolua în mod 
continuu şi tot timpul vor exista jucători foarte buni. Datorită internetului, avem mai multe 
informaţii la depărtare de un click decât există în toată Biblioteca Congresului. Trebuie doar să 
ştii unde să cauţi şi cum să foloseşti informaţia găsită. 
 
Pentru a deveni foarte bun în orice domeniu ai nevoie de multe ore de studiu. Trebuie să 
studiezi ce au făcut cei dinaintea ta, trebuie să urmăreşti filmele pe care le fac şi să practici 
foarte mult. Teoria, chiar dacă foarte necesară, te poate ajuta doar până la un anumit punct. 
Până când nu-ţi pui banii în joc, nu poţi şti exact cum este să joci poker. Cum te simţi atunci 
când ai o mână decentă, dar nu foarte bună, şi un oponent face un pariu mare? Cum te simţi 
atunci când ştii că ar trebui să faci un bluff într-o anumită situaţie? Poţi să faci acest lucru? 
Dacă da, îţi poţi controla reacţiile fizice? Ţi-o ia inima razna? Clipeşti prea des? Eşti curajos şi 
îi intimidezi pe cei din jur? Sau eşti foarte timid? Ai curajul să te autoevaluezi corect? Acestea 
sunt întrebări foarte importante pentru jucătorii care doresc să se apuce serios de poker. 
Desigur, pokerul este şi un foarte bun mod de a te relaxa. Jocul online nu necesită multe 
dintre întrebările de mai sus. Selectând turneele pe care le poţi juca confortabil din punct de 
vedere financiar, te poţi relaxa şi poţi învăţa în acelaşi timp. 
 
Am observat că cei care câştigă frecvent sunt cei care nu au doar dorinţa de a câştiga şi un 
spirit foarte competitiv, ci lucrează şi foarte mult la jocul lor. Este foarte bine să fii norocos, dar 
dacă vrei să devii un jucător foarte bun trebuie să dedici timp pentru studiu. Norocul te poate 
ajuta, dar este foarte bine să munceşti din greu şi să nu te bazezi pe aşa ceva. 
 
Iată câteva exemple de noroc în turnee. În primul turneu major pe care l-am câştigat, la St. 
Maarten Open, când mai eram trei jucători, aveam cel mai mic stack şi am făcut all-in cu 9h 
8s. Am post plătit instant de către un jucător care avea o pereche de zecari! Flopul J77 nu mi-
a dat nicio speranţă, dar 6-le de pe turn şi 5-ul de pe river mi-au dat o chintă (de observat că 
un 10 nu ar fi fost bun, pentru că oponentul ar fi făcut un full). Iar apoi am câştigat turneul. Ce 
noroc!  
 
Când jucam la un eveniment de no limit holdem la Aviation Club în Paris, acum câţiva ani, am 
ajuns în ultimii 5 jucători de la masa finală, buy-in-ul turneul fiind de 1.000 de euro. Fusesem 
foarte agresiv şi ceilalţi jucători începuseră să se sature de raise-urile mele. Ajunsesem pe 
locul 2 la jetoane după ce la un moment dat aveam cel de-al patrulea stack. În mâna 
respectivă eram în buton şi, după ce făcusem raise şi câştigasem preflop ultimele 3 poturi, am 
primit 2 aşi roşii! Am făcut raise iarăşi, iar de această dată liderul mesei a decis să mă 
plătească. Flopul a fost Ks 3d 2d. 
 

„Indiferent de 
cât de bun eşti, 
pe termen lung 
vei avea la fel 
de mult noroc 
şi ghinion  
ca şi ceilalţi 

jucători”. 
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Spre surprinderea mea, oponentul a făcut all-in! Am plătit şi mi-a arătat Qc Js! Un bluff total! 
Dacă aş fi câştigat această mână aş fi avut peste 80% din jetoanele de la masă şi aş fi fost 
favorit covârşitor la câştigarea turneului. Turnul a venit As. Iar riverul Tc! Şi astfel chinta sa a 
fost mai bună decât setul meu de aşi. Ce ghinion! Exact invers faţă de cazul anterior, când am 
făcut chintă fiind ajutat de turn şi river.  
 
Pe termen lung, norocul se egalizează pentru toţi jucătorii şi ştiinţa este cea care stabileşte ce 
rezultate o să ai, deci indiferent de rezultatele iniţiale, trebuie să-ţi dai seama că va dura mult 
până vei deveni bun şi că mai ai foarte multe de învăţat. Dacă ajungi în bani sau câştigi un 
turneu asta înseamnă ca ai avut noroc la momentele cheie. Este o realizare deosebită, dar 
este doar începutul. 
 
Încearcă să nu uiţi, atunci când eşti copleşit de emoţia victoriei, că eşti încă un începător, nu 
un maestru al jocului. Cei mai buni jucători din lume ştiu că tot timpul mai pot învăţa ceva şi 
niciodată nu se opresc din studiat. Deci, rămâi concentrat şi studiază. Este bine să priveşti 
pokerul atât ca pe o ştiinţă, cât şi ca pe o artă. Cu cât vei învăţa mai mult, cu atât îţi vei da 
seama că mai ai foarte multe de învăţat. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Cu cât înveţi 
mai mult,  

cu atât  
mai bine  

îţi dai seama 
că mai ai multe 

de învăţat”. 

Rezumat Capitolul 22 
 
 
1. Pentru a câştiga un turneu ai nevoie de noroc, dar şi de cunoştinţe. 

 
2. Norocul apare în mai multe moduri. Este crucial să primeşti mâinile 

bune la momentele bune. 
 

3. Trebuie să joci bine pentru a putea profita de faptul că ai putea avea 
noroc. 
 

4. Chiar şi sistemul judiciar in SUA a recunoscut faptul că pokerul este 
un joc care necesită foarte multă îndemânare. 
 

5. Pokerul este un joc al informaţiei - cu cât ai mai multe informaţii 
despre joc şi despre jucători, cu atât este mai probabil să ai succes. 

Joacă şi citeşte cât de mult poţi.  



 
119 

 
 
 
 
CAPITOLUL 23 

 
Tell-uri şi citirea 
adversarilor 
 
 
 
Îţi studiezi oponentul, încercând să afli informaţii preţioase. Flopul vine şi oponentul se uită 
repede în altă parte, după ce s-a uitat pentru o fracţiune de secundă la propriile jetoane. 
Tocmai ai dat de un 'tell' - un mod de comportament al oponentului prin care acesta îşi 
trădează intenţiile şi tăria mâinii. Bazându-te pe ce ai văzut, bănuieşti că are o mână foarte 
puternică. Şi aşa este, pentru că face un bet mare! Faptul că ai fost atent te-a ajutat foarte 
mult, pentru că ai reuşit să ieşi din pot fără să pierzi jetoane suplimentare. 
 
Un tell este o informaţie specifică pe care un oponent ţi-o oferă fără intenţie cu privire la tăria 
mâinii sale. Trebuie totuşi să fii atent! Tell-urile sunt de multe ori foarte exacte atunci când 
sunt făcute de jucătorii amatori, dar dacă sunt făcute de jucători profesionişti este posibil să fie 
doar o încercare de a te înşela. Tell-urile sunt uneori folositoare şi trebuie să fii conştient de 
ele, dar nu este bine să te bazezi în totalitate pe ele. 
 
Citirea adversarului este ceva diferit. Atunci când îţi citeşti adversarul aduni mai multe 
informaţii din mai multe direcţii pentru a-ţi crea o imagine corectă despre acesta. Practic toţi 
jucătorii foarte buni pot sintetiza modul în care ai jucat mâini din trecut, modul în care pariezi, 
conversaţii pe care le-au auzit şi multe alte lucruri pentru a-şi forma o părere despre modul în 
care joci şi pentru a acţiona în consecinţă. Se observă deci că citirea adversarului este mai 
mult o artă şi nu o ştiinţă şi este nevoie de foarte multă experienţă pentru a deveni un expert 
în aşa ceva. 
 
Acum ceva timp, jucam într-un eveniment din Zealand Championship. În cea de-a doua zi, am 
jucat o mână foarte interesantă. Eram în small blind cu blind-uri 400/800/100. Aveam un stack 
de aproximativ 45.000, deci un CSI de 22,5, astfel că nu eram presat de nimic. Oponentul 
meu avea mai multe jetoane decât mine. Toată lumea a făcut fold până la mine şi eu am făcut 
limp cu Ts 8h. Oponentul, un jucător foarte agresiv pe care îl ştiu destul de bine, a făcut 
check.  
 
Flop a fost Qc Tc 8c. Aveam bottom 2-pair, dar pe masă erau 3 cărţi de aceeaşi culoare şi eu 
nu aveam nicio treflă. Am pariat 1.200 în potul de 2.400, iar oponentul meu a făcut rapid un 
raise până la 3.600. Ce puteam face? După părerea mea nu avea o culoare. Am ajuns la 
această părere fără să mă gândesc în mod conştient la toate informaţiile pe care le aveam la 
dispoziţie, ci pur şi simplu l-am citit ca neavând o culoare. În aceast bătălie pentru blind-uri, 
oponentul meu ar fi făcut raise preflop cu orice pereche, orice as, cei mai mulţi popi şi, deci, 
era puţin probabil să aibă un set sau să aibă asul sau popa de treflă. De asemenea, ar fi făcut 
raise pre-flop cu QT şi probabil şi cu Q8, o mână peste medie. Dacă avea o culoare care nu 
includea asul sau popa de treflă, ştiind cu cine am de-a face, raise-ul de pe flop ar fi fost mai 
mare de 2.400. Dacă nu avea o culoare, un set sau 2 perechi, ce ar fi putut avea? Cel mai 
probabil era top pair, cu sau fără o treflă, sau doar un draw. Mâini precum Qh5c, Td9c, Jc3h 
sau ceva similar. Am decis că am o mână mai bună decât a sa. 
 

„Spre 
deosebire de 
ce vezi în filme, 
tell-urile nu 
sunt atât de 

sigure”. 
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Ştiind că oponentul folosea foarte mult conceptul de fold equity, am decis să fac un re-raise 
destul de mare pentru a-i arăta că eram dispus să pun tot stack-ul în joc şi să-i arăt că nu 
avea fold equity. Am făcut deci un re-raise până la 15.000. Dacă ar fi plătit şi turnul ar fi fost 
orice în afară de o treflă aş fi făcut all-in. Spre surprinderea mea, a făcut all-in. Chiar şi fiind 
ameninţat cu eliminarea eram încrezător că nu are o culoare, o chintă sau un set, cu toate că 
mă gândeam cu grijă la Q8. Dacă nu avea exact această mână, eram sigur că aveam o mână 
mai bună, deci am plătit. A întors Jc7d, adică un draw la culoare şi un draw la chintă în gaură, 
adică 12 outs. Eram favorit 55%/45% pentru a deveni unul dintre liderii turneului când mai 
erau doar 25 de jucători rămaşi. Pe turn a venit un 3h şi acum eram favorit 4:1 dar riverul a 
venit 2c şi am pierdut mâna. Ghinion! Chiar şi atunci când îţi citeşti bine adversarul poţi 
pierde. Ăsta e pokerul! 
 
Un tell este mult mai specific. Un tell presupune observarea unui semn distinct care indică ori  
o mână puternică, ori o mână slabă. De multe ori, dar nu tot timpul, acest semn poate fi creat 
în mod intenţionat pentru a convinge un oponent să ia o anumită acţiune. De exemplu, un 
jucător ar putea să arunce cu putere jetoane în pot pentru a te convinge că are o mână 
puternică, dar de fapt face un bluff (vezi Tell-uri live mai jos). 
 
Live sau online, unul dintre cele mai importante aspecte atunci când încerci să-ţi dai seama ce 
poate avea este să te gândeşti la modul în care a pariat până acum – au sens acţiunile sale? 
Încearcă să-ţi spună ceva? Acţiunea de acum se înscrie în contextul acţiunilor de până acum? 
Dacă nu, ar trebui să înclini spre un call. Dacă da ar trebui să înclini spre fold, cu toate că s-ar 
putea să ai nevoie de motive suplimentare pentru a te convinge să faci fold. 
 
Una dintre metodele de a observa modul de gândire al oponentului tău este să vezi cum a 
jucat mâinile în care a arătat ce cărţi avea. La PokerStars poţi afla foarte repede ce cărţi avea 
un oponent care a pierdut la showdown, dând click pe tava dealerului şi apoi pe Istoric Mâini. 
Uită-te la acţiunile pe care le-a luat de-a lungul mâinii şi vezi cum a jucat. Ia apoi notiţe. 
Aceste informaţii te vor ajuta mai târziu să poţi lua o decizie mai bună împotriva lui. 

 
 
Tell-uri online 
 
Online nu te poţi uita să vezi dacă adversarului îi tremură mâna, dacă are mâinile încrucişate 
sau dacă aruncă priviri fugare la pot, dar există unele lucruri pe care le poţi observa. Cel mai 
simplu lucru este timpul necesar pentru a lua o decizie. Desigur, nu ştim exact care este 
motivul pentru care oponentul ia o pauză lungă înainte de a lua o decizie, dar de cele mai 
multe ori o astfel de pauză are legătură cu modul în care s-a desfăşurat acţiunea până la 
momentul respectiv. Dacă un jucători să gândeşte mult timp şi apoi face check este foarte 
probabil să aibă o mână slabă şi vrea să vadă o altă carte gratis, sperând să te facă să crezi 
că s-a gândit să facă bet. Nu îi da satisfacţie. Fă un bet! 
 
Dacă un jucător se gândeşte foarte mult şi apoi face un bet, fii foarte precaut! De multe ori are 
o mână foarte puternică şi doar se preface că avea nevoie de timp de gândire. Poate s-a 
gândit la un bet pe care să-l plăteşti. Cel mai probabil este, însă, că doar juca teatru, sperând 
să creeze impresia de slăbiciune. Asta este una dintre situaţiile în care este foarte bine să iei 
notiţe. Poate nu eşti sigur de acest lucru prima sau a doua oară când observi un astfel de 
comportament, dar dacă a treia oară se întâmplă la fel este foarte posibil că ai dat de un tell 
foarte important. 
 
Un jucător online foarte cunoscut, al cărui nume nu îl voi dezvălui, aşteaptă foarte mult timp 
înainte de a lua o decizie atunci când are o mână foarte puternică, iar apoi face un raise mare. 
De fiecare dată când a fost plătit, a arătat o mână foarte puternică. Cei mai mulţi amatori 
acţionează foarte rapid atât cu mâinile tari, cât şi cu cele slabe, dar se gândesc atunci când 
nu ştiu ce acţiune să ia cu o mână de tărie medie. 
 
Jucătorii profesionişti sunt mai greu de citit, dar cei mai mulţi încearcă să ia fiecare decizie 
după acelaşi timp de gândire, ca Chris “Jesus” Ferguson. Împotriva amatorilor ar putea 
încerca diferite strategii luând fie decizii rapide şi lente, în funcţie de situaţie şi de scop. Alte 
lucruri de ţinut minte: poziţia are o importanţă vitală. Tu ai fi plătit cu mâna lui din poziţia lui? 
  

„Dacă ai luat 
decizia bună, 

fii bucuros 
chiar dacă 

mâna nu se 
termină  

cum ai fi vrut”. 
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Un indiciu asupra cunoştinţelor pokeristice ale unui oponent este dat de modul în care joacă 
în funcţie de pot odds. A stat pe gânduri înainte de a plăti cu o mână în care oponentul avea 
şanse de 10:1 când potul îi oferea doar 4:1? Dacă nu, de ce? De cele mai multe ori, acest 
lucru înseamnă că nu are o înţelegere bună a conceptului de pot odds şi se ia după inspiraţie. 
Până la urmă, fiecare situaţie este 50-50 pentru el – va câştiga sau va pierde. Ia notiţe despre 
aceşti jucători slabi.  
 
Apoi încearcă să-ţi dai seama dacă înţelege conceptul de pot odds. Ia decizii bazate pe acest 
concept? Plăteşte un draw fără a avea pot odds atunci când oponentul este all-in (deci nu mai 
este cazul pentru implied odds)? Dacă un oponent îşi loveşte draw-ul şi face all-in, îl plăteşte? 
Aceste tendinţe te pot ajuta să câştigi un pot mare mai târziu.  
 
Frecvenţa cu care se implică în poturi este şi ea foarte importantă. Dacă oponentul tău joacă 
80% din mâini înseamnă că joacă foarte mult mâini slabe, precum 9c 7h. Ai putea să întinzi o 
capcană unui astfel de jucător, în special dacă joacă prea agresiv postflop. Fii foarte atent 
cum joacă acest tip de jucător draw-urile şi gândeşte-te cum ai putea beneficia de acest lucru. 
Un bet cu un număr ciudat de jetoane care arată impozant poate fi un alt tell important. Un 
astfel de exemplu ar putea fi un bet de $99 (un stack cu 3 jetoane de $25, 4 jetoane de $5 şi 4 
jetoane de $1). Ideea de bază este că mulţi jucători par să plătească mai uşor un bet care 
pare mai mic decât unul care pare mai mare, şi un bet care este format dintr-un stack mai 
mare, cum ar fi cel de $99, pare mai ameninţător decât unul de $100, care e format dintr-un 
singur jeton. 

 
 
Tell-uri live 
 
Atunci când îţi poţi studia oponenţii pe viu, ai acces la multe informaţii care nu-ţi sunt 
disponibile online. Jucătorii trebuie să se uite acum la flop fără nicio emoţie, să pună jetoanele 
fizic în pot în loc să facă un click de mouse şi să fie nevoiţi să stea faţă în faţă cu jucătorul pe 
care încearcă să-l bluffeze. Schimbări în poziţia corpului, expresii ale feţei, modul în care se 
joacă cu jetoanele şi mişcări ale ochilor sunt vizibile tuturor. Ştiind că sunt observaţi cu 
atenţie, mulţi jucători încearcă să-şi ascundă intenţiile comportându-se, fără să-şi dea seama, 
într-un mod invers faţă de tăria reală a mâinii lor. 
 
Tell-ul clasic poate fi descris foarte simplu - un jucător care vrea să pară slab este de fapt 
foarte puternic şi un adversar care vrea să pară puternic este de fapt slab. Ce înseamnă asta? 
De exemplu, jucătorii care par să nu-şi dea seama că este rândul lor să acţioneze - se uită la 
TV, comandă băuturi, nu fac un bet în mod corect sau par mai interesaţi de ce se întâmplă în 
afara jocului - au de obicei o mână extrem de puternică, mai ales dacă iau o pauză de la ceea 
ce făceau pentru a paria. Pe de altă parte dacă cineva se uită intens la tine, aruncă jetoanele 
în pot într-un mod agresiv sau vorbeşte cu altcineva de la masa probabil că nu vrea să fie 
plătit. Mike Caro a scris o carte excelentă despre tell-uri, care conţine şi poze. Tell-urile şi tell-
urile inverse sunt discutate atât în Kill Phil, cât şi în Kill Everyone. (Vezi anexele pentru lecturi 

recomandate). 
 
Alte tell-uri comune care pot fi întâlnite la jucătorii neexperimentaţi: se pregătesc să arunce 
cărţile înainte de a le veni rândul, se uită intens la flop dacă nu au fost ajutaţi sau se uită la 
jetoanele lor după ce au văzut un flop care le este pe plac. Acestea sunt atât de comune şi 
atât de importante, încât fiecare merită o discuţie separată. 
 
 
Când se pregătesc să facă fold înainte de a le veni rândul 
 
Mulţi jucători începători sunt foarte nerăbdători să vadă ce mână au primit. Dacă nu este o 
mână de jucat îşi pierd imediat interesul şi se pregătesc să facă fold. Dacă eşti cu câteva 
locuri înaintea butonului şi observi câţiva jucători care se pregătesc să facă fold ai putea 
încerca să faci un raise pentru a fura blind-urile. Pentru a evita să faci tu însuţi acest tell, uită-
te la mâna pe care ai primit-o doar atunci când e rândul tău. În acest fel, vei putea să studiezi 
reacţiile celorlalţi jucători în momentul în care se uită la cărţi şi să strângi informaţii preţioase. 

„Pariurile 
ce conţin un 
număr impar 
de jetoane  
pot fi bluff-uri, 
pentru că 
oponentul 
încearcă să 
creeze  
un bet care  
să pară cât mai 
impozant 
şi să reducă 
astfel şansele 

de a fi plătit”. 
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Atunci când se uită intens la flop 
 
Jucătorii neexperimentaţi care se uită intens la flop în general nu au fost ajutaţi deloc de 
cărţile de pe masă. Atunci când flopul îi ajută, se uită, de obicei, în altă parte. Fii atent la acest 
comportament atunci când nu eşti implicat într-o mână, comparând reacţiile oponenţilor la flop 
cu acţiunile pe care le iau şi cu cărţile pe care le arată. Dacă observi o astfel de tendinţă, se 
poate dovedi extrem de folositoare. Este ca şi cum ţi-ar spune exact ce au în mână şi cât de 
mult le place flopul. 

 
 
Atunci când se uită la jetoane 
 
Oponenţii care se uită fugitiv la jetoanele lor se pregătesc să facă un bet pentru că le place 
mâna pe care o au. Poţi folosi acest tell spre beneficiul tău în mai multe moduri. De exemplu, 
dacă ai o mână mediocră, poţi face fold fără să te mai gândeşti. Dacă ai o mână foarte 
puternică şi vrei să ţi se facă raise, fă un limp. Oponentul va face de obicei raise şi apoi îi poţi 
face re-raise.  
 
Un corolar al acestui tell este denumit “loading up.” Unii jucători îşi aşează jetoanele cu care 
au de gând să facă bet în avans. Dacă vezi un jucător că face acest lucru, e ca şi cum l-ai fi 
văzut că se uită la jetoanele sale. Este bine să ai o confirmare a acestui tell înainte de a te 
baza pe el, pentru că unii jucători profesionişti vor folosi acest tell pentru a te convinge să nu 
pariezi.  
 
Atunci când joci cu jucători profesionişti este bine să nu te bazezi prea mult pe tell-uri. Aceştia 
îşi cunosc bine meseria şi, la fel cum antrenorul unei echipe de baseball poate face semnale 
false către jucătorii săi, jucătorii de poker pot face tell-uri false în mod intenţionat, în funcţie de 
modul în care vor să reacţionezi. Acum câţiva ani, jucam într-un turneu de mese de 6 jucători. 
Ben Roberts, un bun jucător profesionist din U.K., era în buton şi îşi ţinea cărţile în mână într-
o poziţie clasică care indica un fold. Pentru că toată lumea a făcut fold până la el, s-a 
răzgândit şi a făcut un raise. Se părea că voia să facă fold şi a ales să facă raise încercând să 
fure blind-urile pentru că toată lumea făcuse fold până la el. Eram în big blind şi am decis să 
nu cedez. La finalul mâinii mi-a arătat că avea aşi! Am fost păcălit complet. 
 
La Aussie Millions în 2007, când mai erau 36 de jucători din cei 700 care începuseră turneul, 
următoarea mână a avut loc. Am făcut raise din middle-position cu Kc 9c şi am fost plătit de 
Gus Hansen în big blind. Flopul avea două dame şi două trefle. Gus a făcut check şi eu am 
făcut un mic bet de 25.000, cam 35% din pot. Gus a făcut apoi un raise până la 75.000. Când 
a făcut raise-ul, am observat că mâinile îi tremurau vizibil. Un mic tremur al mâinii poate indica 
două lucruri diferite. La jucătorii neexperimentaţi poate indica o mână foarte puternică, pentru 
că nu-şi pot ascunde emoţia. De obicei, însă, indică nervozitatea provocată de un bluff. Gus 
este un jucător profesionist şi nu puteam să mă gândesc că acel tremur era provocat de 
emoţia unei mâini foarte bune, dar eram convins că nu juca teatru. Deci am decis că era 
destul de probabil că face un bluff. Aveam un draw bun la culoare şi am decis să fac all-in. 
Gus m-a plătit instant cu Ac Qs! Am citit acel tremur total greşit şi astfel am fost eliminat din 
turneu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Jucătorii care 
se uită fugar  

la jetoanele lor 
se pregătesc 

să facă un 

bet”. 

Rezumat Capitolul 23 
 
 
1. Un tell este o reacţie specifică; citirea unui adversar implică însă mult 

mai multe informaţii. 
 

2. O întârziere a unui bet sugerează o mână puternică, iar o întârziere a 
unui check sugerează o mână slabă. 
 

3. Când un jucător se comportă ca şi cum ar fi slab are de multe ori o 

mână tare, iar când se comportă ca şi cum ar fi tare are o mână slabă. 
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CAPITOLUL 24 

 
Bluff-ul 
 
 
 
Pentru mulţi jucători noi, bluff-ul este sinonim cu pokerul. Nu există sentiment mai plăcut la 
masa de joc decât să faci all-in cu nimic şi să-ţi faci oponentul să cedeze.  
 
Ai fi, însă, surprins să afli că bluff-urile mari, care îţi fac adrenalina să curgă prin tot corpul, 
sunt relativ puţine. Bluff-urile mici de pe flop sau turn sunt relativ comune, dar bluff-urile mari 
necesită mult mai mult curaj. Desigur, se fac ocazional şi bluff-uri mari (mai ales la o masă 
finală televizată), dar normal este ca aceste bluff-uri să fie relativ mici şi să câştige poturi 
relativ mici. Asta nu înseamnă că bluff-urile mari nu au loc şi că ele nu reprezintă o 
componentă însemnată a jocului. Acestea au loc şi sunt importante. Dar de cele mai multe ori, 
un pariu mare este semnul unei mâini mari. Jucătorii buni ar putea să-ţi arate câteva bluff-uri 
mici şi apoi, când vor face all-in la un moment dat, vei bănui că nu au nimic. Nu te baza prea 
mult pe asta.  
 
Primul lucru pe care trebuie să-l înţelegi este că ai nevoie de o mână foarte slabă pentru a 
face un bluff. Dacă ai o mână marginală care ar putea fi bună este mai bine să faci check şi 
call sau să faci un blocking bet pentru a ţine potul mic. Dacă pariezi vei arunca mâinile mai 
slabe, dar cele mai bune vor face fold foarte rar. Pentru a face un bluff ai nevoie de o mână 
fără nicio valoare, cel puţin în acest moment. 

 
 
Semi-Bluff 
 
Cel mai comun (şi mai bun) tip de bluff se numeşte semi-bluff. Un semi-bluff se face cu o 
mână care probabil este în spate, dar care poate deveni câştigătoare până la river. De 
exemplu, să presupunem că ai Ah Jh şi flopul este Th 5s 2h. În acest moment, nu ai nici 
măcar o pereche, dar mâna ta are un potenţial ridicat. Dacă prinzi o carte de inimă roşie în 
următoarele două cărţi, vei avea cea mai mare culoare posibilă, iar dacă prinzi un as sau un 
valet poţi câştiga, de asemenea, potul. Cu această mână eşti practic favorit la câştigarea 
potului împotriva unei mâini precum QT sau KT cu două cărţi de venit. Dacă mai adaugi în 
ecuaţie şi fold equity, un raise mare (probabil all-in) este extrem de bun. Dacă oponentul face 
fold, ai câştigat fără nicio luptă. Dacă însă te plăteşte, tot eşti favorit să câştigi un pot foarte 
mare.  
 
Semi-bluff-urile reprezintă o metodă foarte bună de a-ţi crea fold equity. Adu-ţi aminte de acel 
concept extrem de important în poker, pe care ar trebui să-l ştii pe de rost. Este probabil cel 
mai valoros lucru pe care-l poţi învăţa din această carte: 
 

Atunci când faci un bet sau un raise, poţi câştiga potul în două moduri. 
Atunci când faci un call, poţi câştiga potul doar dacă ai cea mai bună mână 
la showdown.  
 
 

„Întotdeauna 
este mai bine 
să fii jucătorul 
care face bet-
uri şi raise-uri, 
decât 
jucătorul 
care face call-

uri”. 
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Dar nu trebuie nici măcar să fii favorit atunci când faci un semi-bluff pentru ca mutarea să fie 
bună. Dacă ai 14 outs sau mai multe, eşti favorit. Dar ce se întâmplă dacă ai 12 outs şi faci 
all-in pentru a-ţi testa oponentul? Acesta nu ştie că tu nu ai decât un draw. Ai putea avea un 
set sau 2 perechi şi deci să fii mai bun decât el. Va face fold o mare parte din timp. Dacă 
turneul său depinde de acel call, este foarte probabil că va face des mult mai des decât dacă 
ar fi avut un stack mai mare şi şi-ar fi permis un call. Combinaţie dintre numărul de outs care-ţi 
vor face mâna câştigătoare şi jetoanele pe care le poţi câştiga dacă face fold face dintr-un 
astfel de semi-bluff un joc bun pe termen lung.  
 
Trebuie să înţelegi, însă, că uneori semi-blufful tău va fi plătit şi vei pierde multe jetoane, 
poate chiar tot stack-ul. Dar asta face parte din joc. Ţine minte: Trebuie să fii dispus să fii 
eliminat pentru a avea o şansă de a câştiga. Dar de multe ori, oponentul tău va ceda la 

semi-blufful tău şi vei câştiga potul sau te va plăti şi vei prinde unul dintre cele 12 outs şi vei 
câştiga un pot foarte mare. Acestea sunt riscuri calculate pe care trebuie să ţi le asumi pentru 
a ajunge la masa finală! 
 
Exemple de mâini cu care se poate face semi-bluff 
 

1. Un draw la chintă sau la culoare cu unul sau două overcards. 
Exemplu: Ai Kh Qc şi flopul este Jd Ts 5h. 
 

2. Un draw la culoare şi la chintă. 
Exemplu: Ai 8h 9h şi flopul este Th – Jc – 4h 
 

3. Un draw la culoare sau la chintă şi o pereche. 
Exemplu: Ai 6s 7s şi flopul este 4 5 6. 
 

4. Un draw la culorea şi la chintă în gaură. 
Exemplu: Ai 8h 6h şi flopul este 5h 9h Ac. 

 
Uneori poţi face semibluff şi pe river. Să presupunem că ai Ad Jd şi flopul este Kd Qc 8s. Ai 
făcut raise preflop şi apoi un c-bet de 70% din flop după ce oponentul a făcut check pe flop, 
c-bet care a fost plătit. Turnul este 3d. Acum ai încă 8 cărţi care-ţi pot da cea mai bună mână 
posibilă (T de caro a fost deja numărat o dată), deci un total de 12 outs. Dacă prinzi un as pe 
river ai putea câştiga potul dacă oponentul tău are doar o pereche fără kicker as. Acum 
oponentul pariază 60% din pot. Desigur, ar putea avea o mână foarte bună precum 2 perechi, 
dar cel mai probabil are o pereche şi vrea să afle cât de bună este acea pereche fără a risca 
toate jetoanele. Deci te testează. Testează-l şi tu. All-in!   
 
Chiar dacă eşti plătit, să spunem de AK, tot vei câştiga ăn 27% din cazuri. Combinaţia dintre 
cele 12 outs pe turn şi fold equity face semi-blufful o armă extrem de eficientă pe care trebuie 
neapărat să o ai în arsenal. 
 
 

Bluff-uri pure 
 
Mult mai puţin obişnuite sunt bluff-urile pure, care nu au nicio şansă de a câştiga dacă sunt 
plătite. Pentru ca acest tip de bluff să aibă succes trebuie să vină o carte pe masă care să îl 
sperie pe oponent şi pe care o poţi reprezenta, ţinând cont de modul în care a decurs 
acţiunea până în acel moment. Iată câteva exemple. 
 
Cum să reprezinţi o culoare sau o chintă sau ambele: Să presupunem că ai Td Tc în 

buton şi plăteşti un raise venit de la un jucător tight şi agresiv din early position de 2.400 de 
jetoane. Blind-urile sunt 400/800/100 şi aveţi fiecare aproximativ 40.000 de jetoane. Flopul 
este 2d 4h 7d. Oponentul tău face un bet de 3.000 şi tu faci un raise până la 10.000. 
Oponentul face call şi astfel intuieşti că are probabil o pereche mai mare decât zecarii tăi. 
Turnul este 9s şi faceţi amândoi check. Riverul este Ad şi oponentul face din nou check. 
Aceasta este o oportunitate perfectă pentru un bluff. Este puţin probabil că vei câştiga dacă 
vei face check. Analizând mâna, poţi elimina o serie de mâini pe care oponentul tău le poate 
avea. Ştii că oponentul este TAG, a făcut raise din early position preflop, a făcut c-bet şi flop şi 
apoi a plătit un raise substanţial. Dacă avea doar un as în mână nu ţi-ar fi plătit raise-ul pe 
flop. Dacă ar fi avut AA, nu ar fi făcut check pe turn şi river.  

„Dacă ai de 
gând să faci 
un bluff pur, 

asigură-te 
că acţiunea ta 
din momentul 

bluff-ului 
se încadrează 

în contextul 
întregii mâini  

şi că reprezinţi 
o mână pe care 

chiar o poţi 

avea”. 
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Dacă a făcut culoare, singura mână cu care ar fi putut face raise preflop este Kd Qd şi asta ar 
însemna că nu a făcut bet pe river, un lucru extrem de improbabil. All-in! 
 
A doua carte ca mărime de pe flop se dublează pe turn: Pentru că mulţi jucători fac call pe 
flop cu middle pair, dacă a doua carte ca mărime de pe flop se dublează pe turn poate aduce 
probleme unui jucător cu top pair. Să spunem că flopul este Ks 9c 7d şi tu ai As 7s. Oponentul 
face un bet mic pe flop şi tu faci call. Turnul este 9h. Dacă oponentul face iarăşi bet, poţi face 
raise, mai ales dacă stack-urile sunt mari în comparaţie cu blind-urile. Ai putea foarte uşor să 
ai 9s în mână în loc de 7s.  

 
Acest bluff este de fapt un semi-bluff pentru că ai 5 outs dacă oponentul are o pereche de 
popi. Pentru că şansele de a câştiga sunt foarte mici atunci când eşti plătit, ai nevoie ca bluff-
ul să aibă mari şanse de reuşită. Un bluff timid în această situaţie nu va avea niciun rezultat. 
Dacă bănuieşti că oponentul va face fold aici cu top pair, fă un raise măcar de mărimea 
potului. Dacă aveţi amândoi stack-uri mari, o alternativă ar fi să faci un mini-raise pe turn 
(indicând tărie) şi apoi, dacă oponentul face check pe river, să faci all-in. O atenţionare, însă: 
când vine vorba de bluff-uri - nu face prea multe. Alege-ţi cu grijă momentele şi apoi fă un 
bluff convingător (de multe ori all-in) dacă decizi că situaţia este bună pentru aşa ceva. Şi 
reţine că un bluff cu outs (semi-bluff) este întotdeauna mai sigur decât un bluff pur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Dacă ai de 
gând să faci 
un bluff cu 
nimic, fă un 
bet puternic. 
Bluff-urile 
timide 
reprezintă 
doar un mod 
de a-ţi arunca 

jetoanele”. 

Rezumat Capitolul 24 
 
 
1. Bluff-ul reprezintă o parte esenţială a pokerului. 

 
2. În poturile mari, jucătorii bluffează mai puţin decât crezi. 

 
3. Un bluff făcut pentru a câştiga un pot mic este mult mai des întâlnit 

decât un bluff făcut pentru a câştiga un pot mare. 
 

4. Ajută-te de fold equity pe cât de mult posibil. 
 

5. Un semi-bluff se foloseşte de fold equity şi îţi dă două moduri de a 
câştiga mâna. 
 

4. Bluff-urile pure sunt uneori posibile dacă masa şi acţiunile tale 

prezintă o poveste credibilă pentru oponent. 
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ANEXA A 

 
Cum să joci Hold'Em 
 
 
 
JOCUL: Holdem este o formă de poker care se joacă cu un pachet de 52 de cărţi. 

 
IERARHIA MÂINILOR: Se foloseşte ierarhia clasică a mâinilor de poker. Dacă nu eşti sigur 

de această ierarhie, consultă Anexa B. 
 
BUTONUL: Reprezintă dealerul şi este aşezat în faţa jucătorului care acţionează ultimul 

postflop, fiind mutat în sens orar după fiecare mână. 
 
BLIND-URI: Două blind-uri, sau pariuri forţate, sunt plătite de către jucătorii din faţa butonului 

pentru a crea acţiune. 
 
ANTE: În fiecare joc, jucătorii plătesc un pariu forţat denumit ante după ce turneul a ajuns la o 

faza avansată. Pentru a afla cât de mare este acest ante şi când se plăteşte, consultă 
structura de blind-uri a turneului. 
 
JUCĂTORII: De obicei sunt 8, 9 sau 10 jucători la o masă. Dacă mai puţin de jumătate din 

locuri sunt ocupate, se spune că jocul este short-handed. 
 
AMESTECAREA CĂRŢILOR: Cărţile sunt amestecate înainte de a fi împărţite jucătorilor 

pentru a asigura o distribuţie random. 
 
ÎMPĂRŢIREA CĂRŢILOR: Dealerul împarte câte două cărţi fiecărui jucător, cu faţa în jos. 
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PRE-FLOP: După ce toţi jucătorii au primit cărţi, au ocazia de a face fold, call sau raise atunci 

când le vine rândul, începând cu jucătorul din dreapta big blindului, în sens orar. Un fold 
reprezintă faptul că jucătorul nu doreşte să joace mâna respectivă şi renunţă la cărţi. Un call 
reprezintă plata unui big blind. Un raise reprezintă un pariu de minim două ori big blindul sau 
de minim două ori valoarea ultimului raise. Raise-ul maxim este all-in, când toate jetoanele 
unui jucător ajung în pot prin intermediul unei singure acţiuni. Orice raise între raise-ul minim 
şi all-in reprezintă un raise legitim. 
 
ARDEREA CĂRŢILOR: Acţiunea de a înlătura cartea de deasupra pachetului înainte de a 

întoarce pe masă o carte comună. 
 
FLOPUL: Dealerul întoarce cu faţa în sus trei cărţi în mijlocul mesei. Acestea sunt cărţi 

comune şi pot fi folosite de orice jucător care nu a renunţat la cărţi preflop.  
  
RUNDA DE PARIERE DE PE FLOP: Acum trebuie să decizi dacă doreşti să continui mâna 

sau nu. O nouă rundă de pariere începe.  
 
TURNUL: După ce a doua rundă de pariere s-a încheiat, dealerul mai întoarce o carte 
comună cu faţa în sus. Această carte este denumită turn. 
 
RUNDA DE PARIERE DE PE TURN: A treia rundă de pariere are loc. 

 
RIVERUL: Dealerul întoarce acum pe faţă ultima carte comună în mijlocul mesei. Această 

carte este denumită river.  
 
RUNDA (FINALĂ) DE PARIERE DE PE RIVER: Toţi jucătorii trebuie să folosească cele două 

cărţi proprii şi cele cinci cărţi comune pentru a compune cea mai bună mână posibilă de poker 
de cinci cărţi. 
 
POT SECUNDAR: Acest lucru se întâmplă atunci când cel puţin 3 jucători sunt implicaţi într-o 

mână şi cel puţin unul dintre ei este all-in. Un jucător care este all-in poate emite pretenţii 
numai asupra potului în care a contribuit cu bani. Dacă unul dintre jucători pariază mai mult 
decât stack-ul unui alt jucător şi dacă jucătorul cu stack-ul mic doreşte totuşi să continue, se 
formează un pot secundar. Jucătorii care nu sunt all-in pot câştiga şi potul secundar, dar 
jucătorul care este all-in poate câştiga doar ce este în potul principal. Uneori potul secundar 
poate conţine mai mulţi bani decât potul principal. 
 
SHOWDOWN: Etapa în care jucătorii care mai au încă cărţi şi le întorc pe faţă pentru a 

determina câştigătorul mâinii. 
 
ELIMINARE: Când cineva este all-in într-un turneu şi pierde potul, este eliminat din turneu 

şi trebuie să părăsească masa. 
 
 
Te poţi înscrie la PokerStars gratuit, după care poţi juca gratuit sau poţi urmări în direct jocuri 
pe bani reali. Îţi recomand să faci acest lucru înainte de a face o depunere, pentru a vedea 
cum decurge jocul. 
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ANEXA B 

 
Ierarhia mâinilor de poker 
 
 
 
1. Cea mai bună mână posibilă este o CHINTĂ ROIALĂ: as, popă, damă, valet şi zece de 

aceeaşi culoare. 
 

2. Următoarea mână ca valoare este o CHINTĂ DE CULOARE, care este compusă din 

cinci cărţi consecutive de aceeaşi culoare. Cea mia mică chintă de culoare posibilă este 
5,4,3,2,as, toate de aceeaşi culoare. Ţine minte că asul poate fi folosit ca 1 pentru a 
completa o chintă sau ca cea mai mare carte din pachet.  
 

3. CAREU - patru cărţi de acelaşi rang. Patru popi sunt mai slabi decât patru aşi şi mai 

buni decât patru dame. Kickerul nu contează dacă ai una dintre cele patru cărţi care 
formează careul în mână.  
 

4. FULL, adică trei de-un fel şi o pereche. Cel mai mare full este AAAKK, iar cel mai mic 

22233. Full-urile sunt comparate întâi după cele trei cărţi de acelaşi rang şi apoi după 
pereche.  
 

5. CULOARE, adică cinci cărţi de aceeaşi culoare. Cea mai tare culoare este A, K, Q, J, 9, 

toate de aceeaşi culoare. Cea mai mică este 7, 5, 4, 3, 2, toate de aceeaşi culoare. 
Toate culorile sunt egale între ele, diferenţierea se face doar la rangurile cărţilor. Dacă ai 
asul de o anume culoare şi faci o culoare vei avea cea mai mare culoare posibilă, 
denumită culoare nut, în afara cazului în care este posibilă şi o chintă de culoare şi vei 
avea cea mai bună mână posibilă dacă masa nu conţine o pereche.  
 

6. CHINTĂ - cinci cărţi consecutive de orice culoare reprezintă o chintă 
 
 

 
 
 
 
 
 

De exemplu, cărţile de mai sus sunt o chintă, dar ţine minte că şi aceasta e o chintă 
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pentru că asul nu este doar cea mai mare carte din pachet, ci poate fi folosit şi ca 1 într-o 
chintă 5-high. Dacă este folosit într-o 'roată', adică o chintă la 5, poate fi bătut de orice altă 
chintă, cum ar fi o chintă la 6.  
 
Dacă configuraţia este: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
atunci mâna 1       este mai puternică decât mâna 2    
 
 
 
 
 
pentru că ambele mâini pot face o chintă, dar cea făcută cu mâna 1 este mai mare. 
 
7. TREI DE-UN FEL. Cea mai mare mână de acest fel este AAA, iar cea ai mică este 222. 

În holdem sunt 3 moduri de a face 3 de-un fel. În primul caz masa poate conţine 3 cărţi 
de acelaşi rang. Aceasta este cea mai slabă mână de tipul 3 de-un fel pe care o poţi 
avea, pentru că ai aceeaşi mână ca şi oponenţii tăi. Dacă nu ai o pereche în mână (şi 
nici a patra carte de acelaşi rang), cele mai bune cărţi pe care le poţi avea sunt AK. 
Dacă cineva are o pereche va face full şi va fi mai tare decât tine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mâna 1 pierde în faţa unui full făcut de mâna 2. 
 
Al doilea mod în care poţi face 3 de-un fel este să ai o anumită carte în mână şi masa să mai 
conţină două perechi de acelaşi rang. Denumirea pentru această situaţie este 'trips' şi este o 
mână destul de puternică. 
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Ultimul mod de a avea 3 de-un fel se numeşte 'set'. Asta înseamnă că ai o pereche în mână şi 
o carte de acelaşi rang a apărut pe masă. Această mână este cea mai puternică pentru 
că tăria mâinii tale nu e cunoscută oponenţilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 2 PERECHI. Cele mai mari două perechi sunt AAKK, iar cele mai mici 3322. Când se 

vorbeşte de 2 perechi, se spune de obicei prima pereche întâi - aces up (aşi cu) sau, în 
al doilea exemplu, 3s up (treiari cu). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Această mână poate fi citită drept 'nouari cu', dar uneori vei auzi denumirea completă - nouari 
cu pătrari. 
 
9. PERECHE - Cea mai mare pereche este AA, iar cea mai mică 22. Multe poturi în 

holdem sunt câştigate de o pereche. 
 
10. NICIO PERECHE. Cea mai bună mână fără nicio pereche este AKQJ9, cu cel puţin o 

carte de culoare diferită de celelalte. 
 
Nu presupune niciodată la showdown că ai mâna câştigătoare sau că ai mâna pierzătoare. 
Cel mai bine este să-ţi întorci cărţile cu faţa în sus. Online, dacă participi la showdown, cea 
mai bună mână va fi aleasă în mod automat de către calculator. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rezumat Anexa B 
 
 
1. În ordine crescătoare, ierarhia mâinilor este următoarea: nicio 

pereche, o pereche, 2 perechi, 3 de-un fel, chintă, culoare, full, careu, 
chintă de culoare şi chintă roială. 
 

2. Vei face uneori full, dar mâini peste full sunt extrem de greu de făcut. 
Nu te aştepta să faci careuri şi chinte de culoare prea des! Unii 

jucători aşteaptă ani întregi înainte de a face prima chintă roială. 
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ANEXA C 

 
Ierarhia mâinilor preflop 
 
 
 
Tabelul prezintă ierarhia mâinilor de start în holdem. Prima coloană clasifică mâinile pentru 
raise, a doua pentru plata unui bet sau un raise.  

 
IERARHIA MÂINILOR DACĂ EŞTI CEL CE FACE RAISE 

Procent Mâini 
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IERARHIA MÂINILOR DACĂ EŞTI CEL CE FACE CALL 
Procentaj Mâini 

Top 2% J-J+, A-Ks 

Top 4% 9-9+, A-Ko, A-Qs+ 

Top 6% 8-8+, A-Qo+, A-Js+, K-Qs 

Top 8% 6-6+, A-Jo+, A-10s+, K-Qs 

Top 10% 5-5+, A-10o+, A-9s+, K-Js+ 

Top 15% 3-3+, A-9o+, A-4s+, K-Qo, K-10s+, Q-Js 

Top 20% 2-2+, A-7o+, A-2s+, K-10o+, K-9s+, Q-10s+, J-10s 

Top 25% 2-2+, A-4o+, A-2s+, K-10o+, K-7s+, Q-Jo, Q-9s+, J-10s 

Top 30% 2-2+, A-2+, K-9o+, K-6s+, Q-10o+, Q-8s+, J-9s+, 10-9s 

Top 35% 2-2+, A-2+, K-8o+, K-3s+, Q-9o+, Q-6s+, J-10o, J-8s+, 10-8s+, 9-8s, 8-7s 

Top 40% 
2-2+, A-2+, K-7o+, K-2s+, Q-9o+, Q-5s+, J-9o+, J-7s+, 10-9o, 10-7s+, 9-7s+, 8-6s+, 

7-6s 

Top 45% 
2-2+, A-2+, K-5o+, K-2s+, Q-8o+, Q-3s+, J-9o+, J-6s+, 10-9o, 10-6s+, 9-6s+, 8-

6s+,7-5s+, 6-5s 

Top 50% 
2-2+, A-2+, K-4o+, K-2s+, Q-8o+, Q-2s+, J-8o+, J-5s+, 10-8o+, 10-6s+, 9-8o, 9-6s+, 

8-5s+,7-5s+, 6-4s+, 5-4s 

Top 60% 
2-2+, A-2+, K-2+, Q-5o+, Q-2s+, J-8o+, J-3s+, 10-7o+, 10-4s+, 9-7o+, 9-5s+, 8-7o, 8-

5s+, 7-6o, 7-4s+, 6-4s+, 5-3s+ 

Top 70% 
2-2+, A-2+, K-2+, Q-3o+, Q-2s+, J-7o+, J-2s+, 10-6o+, 10-2s+, 9-6o+, 9-3s+, 8-6o+, 

8-4s+, 7-5o+, 7-3s+, 6-5o, 6-3s+, 5-2s+, 4-3s 

Top 80% 
2-2+, A-2+, K-2+, Q-2+, J-4o+, J-2+, 10-6o+, 10-2s+, 9-5o+,9-2s+, 8-5o+, 8-2s+, 7-

5o+, 7-2s+, 6-4o+, 6-2s+, 5-4o, 5-2s+, 4-2s+, 3-2s 

Top 90% 
2-2+, A-2+, K-2+, Q-2+, J-2+, 10-3o+, 10-2s+, 9-4o+, 9-2s+, 8-4o+, 8-2s+, 7-4o+, 7-

2s+, 6-3o+, 6-2s+, 5-3o+, 5-2s+, 4-3o, 4-2s+, 3-2s 

Top 
100% 

Oricare 2 cărţi 
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ANEXA D 

 
Lecturi recomandate 
 
 
 
Kill Phil, de Blair Rodman şi Lee Nelson. Huntington Press, 2005. 

 
Kill Everyone, de Lee Nelson, Tysen Streib şi Kim Lee. Huntington Press, 2007.  
 
Harrington on Hold'em: Volumes 1, 2, 3, de Dan Harrington şi Bill Robertie. Two plus Two 

Publishing, 2004, 2005, 2006. 
 
Pot Limit and No Limit Poker, de Stewart Reuben şi Bob Ciaffone. 1999. 
 
Tournament Poker for Advanced Players, de David Sklansky. Two Plus Two Publishing, 2003. 
 
The Theory of Poker, de David Sklansky. Two Plus Two Publishing, 1994. 
 
No Limit Hold'em  [Theory and Practice], de David Sklansky şi Ed Miller. Two Plus Two 

Publishing, 2006. 

 
 
Dicţionar 
 
 
 
2-pair: Vezi anexa B. 
 
3-of-a-kind: A avea 3 cărţi de acelaşi rang. Vezi Anexa B. 
 
Act: A face fold, call sau raise atunci când îţi vine rândul (Engl. - a acţiona). 

 
Action: O secvenţă în care multe jetoane ajung în pot pe parcursul unei mâini. 

 
Aggressive: A face bet, raise şi re-raise foarte des. 

 
Air: O mână care nu valorează nimic. 

 
All-in: Acţiunea de a paria toate jetoanele de care dispui în orice moment al unei mâini de 

poker. 
 
Ante: Un bet forţat pe care trebuie să-l plătească toţi jucătorii înainte de împărţirea cărţilor. 

 
Around back: A fi în late position. 

 
Bad beat: A pierde o mână atunci când, matematic vorbind, erai favorit detaşat. 
 
Backdoor flush: A face o chintă prinzând două cărţi consecutive de aceeaşi culoare pe turn 

şi river. 
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Bet: A face un pariu într-o mână de poker punând jetoane în pot. 

 
Betting line: O linie la o masă de joc în spatele căreia îţi poţi aranja jetoanele înainte de a 

face un pariu. Toate jetoanele care trec de linia respectivă constituie un bet care nu poate fi 
retras. 
 
Big-bet: Poker jucat în sistem pot limit sau no limit, unde se poate paria mai mult decât un big 

blind de fiecare dată când îţi vine rândul. 
 
Big blind: Cel mai mare bet obligatoriu care trebui plătit înainte de împărţirea cărţilor, scopul 

fiind acela de a stimula acţiunea. De obicei, este plătit de jucătorul cu două locuri în stânga 
butonului. 
 
Bingo: A prinde o carte câştigătoare. 

 
Blank: O carte care nu îmbunătăţeşte niciuna dintre mâinile active. 

 
Blind: Un pariu forţat plătit înainte de împărţirea cărţilor pentru a produce acţiune. În no-limit 

hold’em, small blindul este jumătate din big blind. 
 
Blocking bet: Un bet mic de multe ori pe river, făcut cu scopul de a descuraja oponentul să 

facă un bet mai mare. 
 
Bluff: A face un bet cu o mână slabă, sperând să câştigi potul prin abandonul adversarului. 
 
Board: Cărţile comune care sunt disponibil tuturor celor care sunt activi. 
 
Bricks-and-mortar: Un cazino obişnuit, unde poţi juca poker. 
 
Broadway straight: O chintă compusă din AKQJT – cea mai mare chintă posibilă. 
 
Bubble: Un loc înainte de bani. 
 
Burn: Acţiunea de a înlătura cartea de deasupra pachetului înainte de a întoarce o carte 

comună. 
 
Busted: sau Bust-out: Un jucător care a fost eliminat din turneu. 
 
Busted flush draw: O draw la culoare care nu s-a materializat. 
 
Button: Un disc de plastic ce simbolizează dealerul (toate jocurile dintr-un cazino sau online 

folosesc un dealer profesionist). Butonul se mută în sens orar după terminarea fiecărei mâini. 
Astfel se stabileşte poziţia celor două blind-uri. 
 
Call: A plăti o sumă egală cu ultimul bet făcut. 
 
Casino; card room; club; host; house: Locul unde se joacă poker. 
 
C-Bet: Continuation bet. 
 
Chasing: A plăti cu speranţa de a prinde o carte care poate transforma o mână 

necâştigătoarea într-una câştigătoare. 
 
Check-raise: A face check cu intenţia de a face raise dacă un jucător face bet. 
 
Chip-chop: Înţelegere de la masa finală care foloseşte ca standard numărul de jetoane ale 

fiecărui jucător. 
 
Chips: Discuri care ţin loc de bani într-un cazino şi care au diferite valori. 
 
Chip Stack Index (CSI): Stack-ul tău împărţit la costul unei runde de poker (blind-uri şi ante). 
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Chop: A împărţi un pot la doi sau mai mulţi jucători care au aceeaşi mână la showdown. 
 
Chopping: A câştiga multe poturi mici împotriva unui oponent. 
 
Cold call: A face call la unul sau mai multe raise-uri fără a fi investit nimic în pot anterior. 
 
Come: Din 'on the come’, se referă la bet-uri, raise-uri şi semi-bluff-uri făcute cu mâini care au 

puţină valoare, dar mult potenţial. 
 
Come over the top: A face un re-raise sau un re-re-raise. 
 
Community cards: Cărţile aşezate cu faţa în sus în mijlocul mesei, care pot fi folosite de 

orice jucător activ. 
 
Continuation (bet): Un bet pe flop făcut după ce ai făcut raise preflop, indiferent de valoarea 

mâinii. 
 
Cost per round (CPR): Costul unei runde de joc (blind-uri + ante). 
 
CPR: Cost per rundă. 
 
CSI: Chip stack index. 
 
Cut: A plasa partea superioară a pachetului de cărţi sub pachet, gest făcut de obicei înainte 

de a se trece la împărţirea cărţilor. 
 
Cutoff (CO): Poziţia din dreapta butonului. 
 
Dead Money: (substantiv 1) Un jucător care intră într-un turneu fără prea multe şanse de a 

câştiga; (substantiv 2) Jetoane din pot plătite de jucători care nu mai sunt activi. 
 
Deal: (verb) A împărţi cărţile; (substantiv) O înţelegere făcută la masa finală pentru a împărţi 

fondul de premiere 
 
Dealer: Cel care împarte cărţile. 

 
Dominate: Două mâini cu o carte comună, una având un kicker mai mare. Exemplu: AK 

domină AQ. 
 
Donkey: Un jucător încăpăţânat care plăteşte cele mai multe bet-uri. 
 
Double through; Double Up: A câştiga o mână atunci când eşti all-in, dublându-ţi astfel 

stack-ul. 
 
Downcard[s]: Cărţi care pot fi văzute şi folosite de jucătorul care le are. Li se mai spune şi 

“hole cards”. 
 
Drawing dead: Atunci când nicio carte nu îţi poate transforma mână într-un câştigătoare. 
 
Drawing hand: O mână care are nevoie de anumite cărţi pentru a deveni câştigătoare. 
 
Dry pot: Un pot de 3 sau mai mulţi jucători în care un jucător este all-in şi ceilalţi se luptă 

pentru un pot secundar gol. 
 
Early position: Una dintre primele poziţii; primele trei poziţii de după blind-uri. 
 
EV: Expected value (Valoare estimată). 

 
Exposed card: O carte care a fost arătate în mod accidental. 
 
Fear equity: Valoarea dobândită prin joc agresiv şi greu de prezis de către oponenţi. 
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Felted: A elimina un oponent. Adusă în limbajul curent de Phil Laak. 

 
Fish: Un jucător slab. Un jucător care pierde în mod constant. 

 
Flop: Cele trei cărţi comune aşezate în mijlocul mesei după prima rundă de pariere. 
 
Flush: Cinci cărţi de aceeaşi culoare. Vezi Anexa B. 
 
Fold: A renunţa la cărţi şi la orice drept asupra potului. 
 
Fold equity: Valoarea obţinută prin foldul unui oponent în urma unui bet sa a unui raise. 
 
Forward motion: Mişcare a mâinii către pot. 
 
Free card: A permite ca următoarea carte să fie întoarsă fără niciun bet. 
 
Full house: O mână de poker compusă din 3 de-un fel şi o pereche. 
 
Gappers: O mână cu cărţi neconsecutive. Exemplu: 97 este 1-gapper, J8 este 2-gapper, iar 

74 este 3-gapper. 
 
Gestalt: O înţelegere care derivă din cunoaşterea mai multor informaţii despre adversar. 
 
Getting busted: A pierde toate jetoanele 
 
Ghost: O persoană care face numai manevre aparent slabe, dar câştigă constat. 

 
Gutshot: Un draw la chintă care are nevoie de exact o carte. Exemplu: 3567. Doar un 4 va 

complet chinta. 
 
Hand: Cărţile cu care începi. 
 
Heads-up: Joc de poker cu doar 2 jucători. 
 
Hijack: Poziţia cu 2 locuri la dreapta butonului. 
 
Hole: Locul unui jucător la masă. 
 
Hole cards: Cărţile proprii ale fiecărui jucător. 
 
Hollywooding: A juca teatru. 
 
In the tank: A te gândi mult la o decizie. 
 
Inside Straight: A avea un draw la chintă în gaură. Vezi Gutshot. 
 
Insta-call: A plăti pe cineva instant, de obicei însemnând o mână puternică. 
 
Kicker: Carte secundară. 
 
Late position: Una dintre ultimele poziţii de la masă. 
 
Lay down: A face fold. 
 
Leading at the pot: A face primul bet într-un pot. 

 
Limit: Tip de poker unde bet-urile sunt prestabilite pentru fiecare rundă. 
 
Limp: A face call la big blind preflop. 
 
Live hand: O mână care poate fi încă jucată. 
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Live player: Un jucător care joacă foarte multe mâini. 
 
Loading up: A-ţi organiza jetoanele cu care vrei să faci bet sau raise. 
 
Look you up: A plăti un jucător. 
 
Loosey-goosey: Un jucător care joacă prea multe mâini. 
 
Maniac: Un jucător care joacă foarte multe mâini şi foarte agresiv. 
 
Micro-limits: Mize foarte mici, care se joacă online. Limite mici pot fi jucate în cazinourile 

obişnuite. 
 
Middle position: De obicei poziţiile 4 şi 5 de după blind-uri. 
 
Mini-raise: Raise-ul minim. 
 
Misdeal: O anulare a împărţirii cărţilor ca urmare a unei greşeli. 
 
Monster: O mână foarte puternică sau un draw foarte tare. 
 
Move: A face o manevră pentru a câştiga potul, uneori fără mâna mai bună. 
 
Muck: (substantiv) Pachetul de cărţi aruncate; (verb) A arunca o mână pe care nu o mai joci. 
 
No-brainer: O mână care se joacă singură. 
 
No-limit: Implică posibilitatea de a paria toate jetoanele de care dispui în orice moment. 
 
No pair: Cea mai mică mână pe care o poţi avea. Vezi Anexa B. 
 
Nut-flush: Cea mai bună culoare posibilă. 
 
Nuts: Cea mai bună mână posibilă. 
 
Offsuit: O mână care conţine două cărţi de culori diferite. 
 
One-gapper: O mână cu două cărţi cu diferenţă de 2 între ranguri, cum ar fi 97. 
 
Open-ended: Un draw la chintă care poate fi completat în ambele capete. Exemplu: 6789. 
 
Over-bet: A face un bet mai mare decât în mod normal, probabil mult mai mare decât potul. 
 
Over-card: A avea o carte mai mare decât cele de pe masă. 
 
Over-pair: A avea o pereche mai mare decât orice carte de pe masă. 

 
Over the top: A face raise, re-raise sau all-in după ce un alt jucător a făcut bet sau raise. 
 
Pair: Două cărţi de acelaşi rang. 
 
Play back: A face re-raise unui raiser, de obicei unui raiser care este în late position. 
 
Ploy: A încerca să-ţi induci în eroare oponentul cu privire la tăria mâinii tale cu orice mijloace 

permise. 
 
Pocket pair: Două cărţi proprii de acelaşi rang. 
 
Poke: O sumă de bani. 
 
Position: Poziţia în care eşti relativ la blind-uri şi la ceilalţi jucători activi. 
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Post-flop: După flop. 
 
Pot: Jetoanele sau banii care sunt în joc. 
 
Pot-committed: A face un bet sau un raise care este îndeajuns de mare astfel încât a face 

fold în cazul unui raise este incorect. În această carte, se recomandă ca, dacă vrei să 
investeşti cel puţin o treime din stack printr-o anumită acţiune, e mai bine să faci direct all-in, 
pentru că eşti pot-committed. 
 
Pot-limit: Un bet care este limitat de mărimea potului. 
 
Pre-flop: Acţiuni luate înainte de flop. 
 
Profiling: A categorisi stilul de joc al oponenţilor. 
 
Quads: Careu. Vezi Anexa B. 
 
Rainbow (flop): Un flop cu toate cele trei cărţi de culori diferite. 
 
Raise: A face un pariu de cel puţin două ori mai mare decât ultimul bet. 
 
Read: A aduna informaţii din mai multe surse pentru a-ţi da seama de cărţile pe care le poate 

avea un adversar. 
  
Represent: A face un bet sau a acţiona într-un fel care să-l convingă pe oponent că ai o altă 

carte decât cea pe care o ai de fapt. 
 
Re-raise: A face raise unui raiser. 
 
Re-steal: A face un re-raise unui jucător despre care crezi că a făcut un raise cu o mână 

slabă în late position cu scopul de a fura blind-urile. 
 
Ring game: Un joc pe bani cu masa plină (nu un turneu), de obicei cu minim 8 jucători la 

masă. 
 
River: Ultima carte comună din holdem. 
 
RNG: Generator de numere aleatorii. 
 
ROI: Profit. 
 
Royal Flush: Cea mai bună mână posibilă în holdem, o chintă de culoare la as. Vezi Anexa B 

 
Runner-runner: A prinde două cărţi perfecte pe turn şi river, transformând astfel o mână 

pierzătoare într-una câştigătoare. 
 
Rush: (substantiv) A câştiga o serie de mâini consecutive într-un timp scurt; (verb) A avea un 

sentiment plăcut în urma unui joc bun. 
 
Satellite: Un turneu în care câştigătorul avansează la un turneu mai scump. 
 
See: A plăti pentru a vedea următoarele cărţi comune. 
 
Set: O pereche plus o carte de acelaşi rang pe masă. 
 
Semi-bluff: A face un bet sau un raise cu o mână care probabil nu este cea mai bună la 

momentul respectiv, dar care are potenţial de a se îmbunătăţi. 
 
Shorthanded: Joc cu cel mult 6 jucători. 

 
Showdown: Etapa în care jucătorii îşi întorc cărţile pe faţă pentru a determina câştigătorul. 
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Shuffle: Amestecarea cărţilor pentru a asigura o distribuţie aleatoare a cărţilor. Online, acest 

lucru este obţinut cu ajutorul unui generator de numere aleatoare (RNG). 
 
Side pot: Un pot secundar care se creează dacă un jucător este all-in şi cel puţin doi alţi 

jucători mai au jetoane de pariat. 
 
Sit-n-go (SNG): Un turneu de o masă sau 2 mese. 

 
Slow roll: A arăta mâna câştigătoare după ceva timp de gândire. Acest obicei este considerat 

drept o ofensă la masa de joc. 
 
Small blind: Un bet obligatoriu egal cu jumătate din big blind, plătit de jucătorul din stânga 

butonului. 
 
SNG: Sit-n-go. 
 
Sooted: Jargon pentru suited, de aceeaşi culoare. Este folosit deseori cu adresă la jucătorii 

care joacă prea mult cărţi suited. 
 
Spike: A prinde o carte câştigătoare. 
 
Stack: 1) 20 de jetoane de o anumită valoare; 2) Numărul total de jetoane de care dispui. 
 
Stacked: Expresie din pokerul modern care indică faptul că ai câştigat tot stack-ul unui 

adversar. 
 
Standard raise: În no limit holdem, un raise de 3 big blind-uri. 
 
Stare-down: A te uita intens la un oponent pentru o perioadă mare de timp, în căutarea unei 

informaţii care să te ajute în luarea deciziei. 
 
Steal: A încerca să câştigi un pot fără a avea cea mai bună mână.  

 
Steal position: Late position, de obicei buton, hijack sau cutoff. 
 
Stone-cold: Absolut. Folosit deseori pentru a descrie un bluff sau cea mai bună mână 

posibilă. “He was on a stone-cold bluff” sau “He had the stone-cold nuts”. 
 
Straight: Cinci cărţi consecutive, indiferent de culoare. Vezi Anexa B. 

 
Straight flush: Cinci cărţi consecutive de aceeaşi culoare. Vezi Anexa B. 
 
Street: O rundă de pariere care urmează după fiecare carte comună. 
 
Structure: Structura blind-urilor într-un turneu. 
 
Stud: Un gen de poker în care unele cărţi proprii sunt pe faţă, iar altele pe spate. 
 
Suited: Două cărţi de aceeaşi culoare. 
 
Suited ace: Un as însoţit de o carte de aceeaşi culoare. 
 
Suited hand: O mână cu cărţi de aceeaşi culoare. 
 
Table stakes: Specifică faptul că nu poţi paria decât ce ai pe masă înainte de începerea 

mâinii. 
 
Texture: Textura mâinii/mesei/jocului. 
 
Three bet: Un re-raise. Un raise care urmează după un bet şi un raise. 

 
Tilt: A juca slab pentru că ai pierdut un pot recent, uneori ca urmare a unui bad beat. 
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Trap: A întinde cuiva o capcană, convingându-l să pună jetoane în pot atunci când ai o mână 

foarte bună. 
 
Trips: A avea două cărţi de acelaşi rang pe masă şi o a treia în mână. Vezi Anexa B. 
 
Tournament: un eveniment în care participanţii sunt eliminaţi în mod constant până când un 

singur jucător are toate jetoanele. 
 
Turbo: Un turneu în care blind-urile cresc mai repede decât de obicei. 
 
Turn: Uneori denumit şi 'fourth street'. Denumire pentru cartea comună care apare după ce 

runda de pariere de pe flop s-a încheiat. 
 
Underdog: O mână care are sub 50% şanse de câştig. 
 
Under the gun: Primul jucător care trebuie să acţioneze după împărţirea cărţilor. 
 
Unsuited: Două cărţi de culori diferite. 
 
Up card[s]: O carte care este expusă vederii. 
 
Up front: Unul dintre primii 3 jucători care trebuie să acţioneze. 
 
UTG: Under the gun. 
 
Value bet: Un bet făcut de un jucător care consideră că are cea mai bună mână. 
 
WCOOP: World Championship of Online Poker. 

 
Weak lead: A face un bet mic pe flop sau turn. 
 
Weak-tight: Un jucător pasiv. 
 
Wheel: O chintă la 5. 
 
WPT: World Poker Tour. 
 
WSOP: World Series of Poker. 
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Acum că ai citit Să jucăm poker, scrisă de campionul Aussie Millions, component al Team 

PokerStars Pro, Lee “Final Table” Nelson, ţi-ar fi de folos să citeşti şi celelalte două cărţi ale 
sale: Kill Phil şi Kill Everyone. 

 
 
 
Kill Phil – The Fast Track to Success in No-Limit Hold ’Em 
Poker Tournaments, de Blair Rodman şi Lee Nelson.  

 
Cartea te învaţă cum să joci astfel încât, ca jucători începător 
să poţi concura împotriva celor mai buni jucători ai lumii. 
  
* Foloseşte strategiile avansate prezentate în Kill Phil pe 
măsură ce câştigi experienţă. 
* Ajustează-ţi jocul pentru turnee online, SNG-ul şi sateliţi de o 
singură masă. 
 
 
 
 
 
 
 
Kill Everyone – Advanced Strategies for No-limit Hold ’em 
Poker Tournaments and Sit-n-Go’s, de Lee Nelson, Tysen 

Streib şi Kim Lee. 
 
Kill Everyone începe în punctul în care s-a terminat Kill Phil. 
Este combinaţia perfectă între experienţa de joc, matematică şi 
putere de calcul pentru a crea cele mai noi concepte şi cele mai 
avansate strategii pentru turnee SNG şi pentru sateliţi. Cartea 
explică modul în care poţi alege strategia potrivită fiecărui joc, 
îţi prezintă tacticile pe care le poţi folosi şi îţi arată toate armele 
de care ai nevoie în arsenalul tău. Inclusiv: 
• fear şi fold equity 
• jocuri în echilibru 
• factori de bubble 
• strategii pentru jocul de final 
• jocul optim de heads-up  
• şi multe multe altele! 
 
Pentru jucătorii de jocuri obişnuite pe bani, a fost inclus un capitol bonus, scris de jucătorul 
profesionist, deţinător al unei brăţări 2007 WSOP, Mark Vos, special pentru jocurile short-
handed no-limit hold ’em. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


