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Estratégia Short Stack
resumo

Princípios Básicos

Como jogar Pré-Flop?

Que tipos de mãos podes ter?

Como jogar Pós-Flop?

Básico
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Princípios Básicos

Qual a tua posição na mesa?

2 Posições Finais

3 Posições Médias

3 Posições Iniciais

2 Blinds

   Dealer

Limite Banca necessária
Quantia a levar 
para a mesa

Recarregar quando tiveres 
menos de

Abandonar a mesa quando 
tiveres mais de

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

a

$12,50

 tua gestão de banca

O dealer e o jogador à sua direita estão nas posições fnais.

Os próximos três jogadores (Sentido contrário aos ponteiros do relógio) estão nas posições médias. 

Os próximos três jogadores (Sentido contrário aos ponteiros do relógio) estão nas posições iniciais. 

Os dois jogadores seguintes estão nas Blinds. 
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Como jogar Pré-Flop?

Se ninguém fez raise antes de ti, faz raise quando ...

Estás em Posição Inicial e tens
JJ - AA
AK

Estás em Posição Média e tens
99 - AA
AK, AQ

Estás em Posição Final/Blinds e tens
77 - AA
AT, AJ, AQ, AK, KQ

tabela de mãos iniciais

Se os adversários agirem, vais All-in...

Quando 1 adversário fez raise antes de ti e tens
JJ - AA
AK

Quando 2 ou mais adversários fizeram raise antes de 
ti e tens

KK, AA

Quando um re-raise foi feito depois de ti e tens
TT - AA
AK

Re-roubos

Re-roubas com
88 - AA
AJ - AK

Se um adversário re-rouba, vais All-in com
99 - AA
AJ - AK

Qual deve ser o valor do raise?

Se ninguém fez raise antes de ti
4 Big Blinds + 1 Big Blind por cada jogador que já esteja na 
mão

Quando alguém fez raise antes/depois de ti All-In

Quanto tu ou um adversário re-roubarem All-In
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Par médio

Tens um par médio quando as tuas 2 cartas iniciais formam um par (Pocket Pair/Par de mão), e só há uma 

carta na mesa (Cartas comunitárias) superior ao teu par, desde que não seja um Ás.

Top Pair 

Um Top Pair é formado por uma das tuas cartas iniciais e a carta comunitária mais alta.

OverPair

Um overpair é um Pocket Pair (Par de mão) mais alto que qualquer carta comunitária.

OESD  

Uma OESD (Open Ended Straight Draw) é formada por quatro cartas seguidas, em que uma quinta carta   

no inicio ou fm da sequência completaria a Sequência (Straight).

Flush draw

Um Flush Draw é formado por quatro cartas do mesmo naipe, em que uma quinta carta desse naipe com-

pletaria o Flush. 

Que tipos de mãos podes ter?

Tens:

Tens:

Tens:

Tens:

Tens:

Flop:

Flop:

Flop:

Flop:

Flop:
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Como jogar Pós-Flop?

Se fizeste raise Pré-Flop

Jogas:

■  Pares médios, Top pairs, Overpairs, OESDs, Flush Draws e qualquer mão melhor que estas.

Como jogar a mão:

■  Se ninguém apostou ou fez raise, apostas 2/3 do pote.

■  Se alguém apostou ou fez raise antes de ti, vais All-in.

■  Se apostaste, e alguém fez raise depois de ti, vais All-in.

■  Se uma aposta ou raise custaria mais do que metade da tua stack, vais directamente All-in.

■  Se um ou mais adversários apenas fazem call à tua aposta ou raise no fop, vais All-in no Turn.

E se o Flop não for favorável?

■  Se o pote for o dobro da tua stack ou maior no início de uma ronda de apostas, vais All-in.

■  Se fzeste raise pré-fop e enfrentas apenas um adversário, no fop apostas sempre aproximadamente 2/3 

do pote. Isto é um Bluff. Terás de abandonar o Bluff no caso do teu adversário não fazer fold.

Se não fzeste raise Pré-Flop

Jogas:

■  Top pairs (com Valete ou melhor como kicker), Overpairs e qualquer melhor mão.

Como jogar a mão:

■  Se ninguém apostou, apostas aproximadamente 2/3 do pote.

■  Se alguém apostou, vais All-in.

■  Se apostas, e alguém faz raise a seguir, vais All-in.

■  Se uma aposta ou raise custaria mais de metade da tua stack, vais All-in.

■  Se um ou mais adversários apenas faz call à tua aposta, vais directamente All-in no Turn.
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