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KISLETÉTES STRATÉGIA
Áttekintés

Játék a flop elõtt

Milyen kezeid lehetnek?

Játék a flop után

Kezdõ

Alapok
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Alapok

2 hátsó pozíció

3 belsõ pozíció

3 korai pozíció

2 vak pozíció

Osztó

Játéklimit Szükséges bankroll
A következõ 

Újratöltesz,

NL10 (0.05/0.10) 50$ 2$ 1,5$ 2,5$

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$ 7,5$

A következõ három játékos, aki az óramutató járásával ellentétes irányban ül a hátsó pozícióktól, belsõ pozícióban van.

A következõ három játékos, aki az óramutató járásával ellentétes irányban ül a belsõ pozícióktól, korai pozícióban van.

Azt a két játékost, aki a kisvakot illetve a nagyvakot kifizette, vakoknak (Blinds) nevezzük.

Melyik pozícióban vagy?

A bankroll-menedzsmented

12,5$

Az osztó és az õ jobb oldalán ülõ játékos helye a két hátsó pozíció.

összeggel 
ülsz asztalhoz ha kevesebbed van, mint

Elhagyod az asztalt,
ha többed van, mint
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Játék a flop elõtt

Ha még senki nem emelt elõtted, a következõ lapokkal emelsz...

Korai pozícióban
JJ-tõl  AA-ig
AK

Belsõ pozícióban
99-tõl  AA-ig
AK, AQ

Hátsó pozícióban vagy a vakok helyén
77-tõl  AA-ig

Ha valaki emelt, all-in mész a következõ lapokkal...

Elõtted egy emelés volt
JJ-tõl  AA-ig
AK

Elõtted 2 vagy több emelés volt KK, AA

Utánad emelés történt
TT-tõl  AA-ig
AK

Visszalopások

Visszalopsz
88-tól  AA-ig
AJ-tõl AK-ig

Az ellenfél visszalopására all-in mész 99-tõl  AA-ig, AJ-tõl AK-ig

Mekkora legyen az emelésed?

Elõtted még senki nem emelt
4 nagyvaknyi összeg
+ 1-1 nagyvak minden elõtted beszálló játékos után 

Elõtted vagy utánad emelés történt Közvetlenül all-in mész

Visszalopsz / visszalopsát kapsz Közvetlenül all-in mész

A kezdõkéztáblázat

AT, AJ, AQ, AK, KQ
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Akkor van közepes párod, ha két kezdõlapod párt alkot, és a közös lapok között pontosan egy magasabb 

Top pár  

A legmagasabb pár vagy top pár olyan pár, ami a két kezdõlapod egyikébõl és az akkor épp legmagasabb 

Fölépár  

A fölépár olyan kész pár, ami a két kezdõlapodból áll, és kezdõlapjaid magasabbak mindegyik közös lapnál.

Nyíltvégû sorhúzó (OESD)  

Akkor van nálad nyíltvégû sorhúzó, ha négy, egymással közvetlenül szomszédos lapot tudsz felmutatni, 

Flösshúzó

Akkor van flössshúzód, ha négy azonos színû lapod van, és egy lap hiányzik a flösshöz.

Milyen kezeid lehetnek?

Közepes pár

lap van.

közös lapból áll.

amihez alul vagy felül egyetlen lap hiányzik a sorhoz.
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