
X/C as PFR



Czym będziemy się zajmowali podczas dwóch filmów?

1. Kiedy gramy X/C? (Paint

2. Dlaczego gramy X/C? (Paint)

3. Na kogo gramy X/C? (statystyki i korelacje)

4. Jakie ręce gramy poprzez X/C?

5. Jakie grupy rąk możemy X/C?

6. X/C w puli multiway?

7. Kiedy gramy X/C flopa i donkbet turn?



3. Statystyki

Bet vs missed CB (std 55-60%)

Jakie są tendencje gracza po checku?

Fold to CB (std 45-55%)

Czy rywal folduje OP na w sytuacji CO vs BB?

Raise CB (17-22%)

Ile rąk rywal na tej strukturze boardu jest wstanie raisować jako bluff?



Jakie ręce gramy poprzez X/C?

a) Nasza ręka będzie płakać jeżeli ma CB/F

b) Po raise rywala nie możemy callować ale mamy dobre equity na jego range

c) Rywal ma statystyki które nas zachęcają do x/c (duży bet vs missed CB, duży raise CB)

d) Jeżeli gramy CB to izolujemy się na silny range i nie mamy za dobrego planu na grę w turnie

e) Grając CB pozwalamy rywalowi grać bardzo dobrze na nas i z uwagi na grę OOP to my 

będziemy robić więcej błędów.

f) Nie mamy 3 streetów value, często nie mamy 2 streetów value

g) Możemy grać X/C z silnymi rękami jeżeli ciężko z nimi o 3 streety value a rywal sam się może 

powiesić betując i źle czytając nasz X/C range



Jakie grupy rąk możemy grać poprzez X/C?

OP/AA i sparowane boardy. Najczęściej mamy tutaj ręce typu AA+GS gdzie naszym rywalem jest 

przeciwnik który może na tyle często raisować, że CB/fold nie będzie wystarczająco +EV. Możemy 

też grać X/C na sparowanych boardach mając np. dodatkowo BFD albo mając top seta na np. AKT. 

Innymi dobrymi boardami są np. niskie flopy typu 864r gdzie mamy 2BFD. 

Axxx. Gramy X/C głównie z uwagi na fakt iż betem izolujemy się na lepsze ręce oraz dosyć często 

z uwagi na strukture boardu lub stack rywal może raisować jako bluff. Dodatkowo mamy board 

gdzie bardzo często gramy X/F a rywal jest wstanie blefować nasze outy.

Mono boardy. Możemy grać spokojnie X/C z rękami tj. 2P, Top Pair+OE i lepiej, flushe. Kwestia 

dobrania odpowiedniego przeciwnika do danego zagrania.



X/C w puli multiway?

1) Ostatni gracz będzie betował dużo swoich rąk po dwóch checkach (obstawi nas, że foldujemy 

bardzo często)

2) Dowiemy się po jego becie co zrobi pierwszy gracz

3) Będziemy mieli bardzo często po prostu equity z uwagi na dużą pulę

4) Gracze nie są szaleni i w turnie ostatni gracz już rzadko będzie blefował



x/c flop i donk turn

1) SPR wynosi 1:1 i w turnie spada blank a mamy rękę z którą chcemy grać x/c z uwagi na SD 

value a nie draw tej ręki. Powód leada - ludzie na blanku po naszym x/c nie mają specjalnie FE w 

tym momencie więc zagrają check z drawami.

2) Mamy monstera (trafiliśmy go, lub graliśmy slowplay na flopie). Rywal nie będzie dalej 

blefował ani też nie ma value w betowaniu nawet dosyć silnych rąk.

3) Dla protekcji i value. Mamy układ z którym gramy lead/fold, ale opłaca nam się tak zagrać z 

uwagi na to iż rywal nie zabetuje w turnie już drawów ani blefów.

4) Jako bluff jeżeli nasza ręka jest za słaba na x/c a mamy wystarczające FE.
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