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СТРАТЕГИЯ НА МАЛКИЯ СТАК
Преглед

Основи

Как играеш преди флопа?

Кои карти можеш да държиш на флопа?

Как играеш след флопа?

Начален
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Основи

В коя позиция си?

2 късни позиции

3 междинни позиции

3 ранни позиции

2 блинда

Дилър

Лимит Сумата, която трябва 
да имаш в банката си

Сумата, с която да 
седнеш на масата

Купи си чипове, когато 
имаш по-малко от...

Стани от масата, когато 
имаш повече от...

NL10 (0.05/0.10) $50 $2 $1.50 $2.50

NL20 (0.10/0.20) $120 $4 $3 $5

NL25 (0.15/0.25) $150 $5 $3.75 $6.25

NL50 (0.25/0.50) $300 $10 $7.50 $12.50

Управлението на банката ти

Дилърът и играчът вдясно от него са двете късни позиции.

Слеващите трима играчи обратно на часовниковата стрелка са в междинна позиция

Тримата играчи, които седят обратно на часовниковата стрелка от междинните позиции, са в ранна позиция.

Играчите, които трябва да платят малкия и големия блинд, са в позициите на блиндовете.
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Как играеш преди флопа?

Ако никой още не е рейзнал, рейзваш с ... 

Ти си в ранна позиция JJ до AA
AK

Ти си в междинна позиция 99 до AA
AK, AQ

Ти си в късна позиция или на блиндовете 77 до AA
AT, AJ, AQ, AK, KQ

Таблицата на началните ръце

Ако опонентите ти предприемат действия, влизаш ол-ин с ... 

Преди теб е имало един рейз JJ до AA
AK

Преди теб има 2 или повече рейза и ти имаш KK, AA

След теб има рейз TT до AA
AK

Противодействия

Противодействаш с 88 до AA
AJ до AK

При противодействие от опонент, влизаш ол-ин с 99 до AA
AJ до AK

Колко голям е рейзът ти?

Преди теб никой не е рейзнал 4 големи блинда + по 1 голям блинд за всеки играч, 
който е колнал преди теб

Преди или след теб има рейз Директно влизаш ол-ин

Ти или някой друг противодейства Директно влизаш ол-ин
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Кои карти можеш да държиш?

СРЕДЕН ЧИФТ 

Готов чифт от твоите скрити карти и има една по-висока обща карта.

ТОП ПЕЪР  

Чифт от една от твоите скрити карти и най-високата обща карта.

ОВЪР ПЕЪР  

Готов чифт от скритите ти карти и няма по-висока карта в общите карти

ОСД (ОТВОРЕН СТРЕЙТ ДРОУ)  

Четири поредни карти, на които липсва най-ниската или най-високата карта за стрейт.

ФЛЪШ ДРОУ  

Четири карти от една боя, на които липсва петата карта за флъш.

Ти имаш: Флоп:

Ти имаш:

You have:Ти имаш:

Ти имаш:

Ти имаш: Флоп:

Флоп:

Флоп:

Флоп:
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Как играеш след флопа?

Рейзнал си преди флопа:

Играеш:
■  Среден чифт, топ пеър, овър пеър и всяка по-добра ръка + ОСД и флъш дроу

Как да играеш ръката си:
■  Ако никой не е заложил, залагаш около 2/3 размера на пота.

■  Ако някой е направил залог, директно влизаш ол-ин.

■  Ако си заложил и някой рейзне след теб, директно влизаш ол-ин.

■  Ако трябва да използваш повече от половината си стак, за да заложиш, влизаш директно ол-ин.

■  Ако един или повече от опонентите ти само колват твоя залог на флопа, на търна директно 

 влизаш ол-ин. 

Не си ударил нищо?
■  Ако потът в началото на рунда на залагане е двойно по-голям от чип стака ти, влизаш 

 задъжлително ол-ин. 

■  Ако си рейзнал преди флопа и имаш само 1 опонент залагаш задължително около 2/3 от пота.
 Блъфираш и се отказваш от блъфа си, ако опонентът ти не фолдне. 

Не си рейзнал преди флопа:

Играеш:
■  Топ пеър (с най-малък кикър вале), овър пеър и всяка по-добра ръка. 

Как да играеш ръката си:
■  Ако никой още не е заложил, залагаш 2/3 от размера на пота. 

■  Ако някой вече е заложил, влизаш директно ол-ин.

■  Ако си заложил и след теб някой рейзва, влизаш директно ол-ин.

■  Ако за залога си трябва да платиш повече от половината от стака си, влизаш директно ол-ин.

■  Ако един или повече от опонентите ти колва залога ти на флопа,  на търна просто влизаш ол-ин.
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