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EDITORIAL

REGIA’N POKER

BOGDAN VETU

În anii 90’, odatã cu ruperea anumitor bariere multe din tendinþele
occidentului au început sã fie îmbrãþiºate de cãtre români, atât ca lipsã a
lor pânã atunci, cât ºi ca noutate. Odatã cu apariþia internetului, tot mai
mulþi tineri au intrat în contact cu o viziune cât mai largã asupra
divertismentului online.
Am fãcut aceastã introducere pentru a scoate în evidenþã pionieratul
internetului în România. În cãminele din România s-a realizat în
decursul anilor o adevãrata tradiþie privind jocurile de poker intre
studenþi, fiind o formã de distracþie, câºtig ºi socializare foarte îndrãgitã
de aceºtia. La o scurtã privire concluzia este foarte simplã, criticã adusã
jocului de poker privind un fatalism pe care acesta l-ar promova este
complet greºitã. Când vorbim despre primii jucãtori de poker trebuie
luat în considerare cã vorbim despre niºte persoane cu studii ºi stãtut,
actuali sau viitori intelectuali. Din pãcate mulþi dintre romani devin
sceptici privind acest joc, fãrã a ºti cã el este un sport. Vorbim de
combinaþii matematice, de posibilitãþi ºi rapoarte, de un întreg sistem
care nu funcþioneazã fãrã un grad de inteligenþã ºi precizie. Dacã nu
luãm în considerare aceste aspecte înseamnã cã privim superficiali
lucrurile. Trebuie sã înþelegem cã vorbim despre o industrie care produce
campioni, adevãraþi „profesori“ privind psihologia umanã, în intuiþia ºi
strategia de dominare ºi coordonare a jocului. Trebuie sã deschidem
ochii ºi sã înþelegem cã jocul de poker privit ca sport înseamnã
performanþã, profesionalism ºi o inteligenþã nativã. Dacã vom continua
sã privim jocul de poker reticienþi, atunci tot ceea ce vom câºtiga va fi un
decalaj de câþiva ani buni faþã de celelalte þãri civilizate gen, S.U.A,
Norvegia, Suedia, Anglia, unde pokerul este o industrie iubitã ºi
acceptatã în interiorul familiilor de la bunici pânã la copii. Acesta este
pasul pe care trebuie sã îl facem pentru a înþelege adevãrata faþã a
lucrurilor. România a început sã dea campioni în turneele intenationale
tocmai datoritã urmãtorului aspect, o minte limpede ajutã întotdeauna o
mânã bunã.
Cine poate denigra acest joc? Poate cei care nu îl înþeleg, aºa cum
mulþi o fac. Faptul cã în momentul de faþã existã competiþii de poker
care au ca premii zeci de milioane de dolari nu vã face sã vã întrebaþi cât
de „ruºinos“ este pokerul sau nu? Adevãrul e cã 12 milioane de dolari în
buzunar fac din tine un om foarte nesimþit (12 milioane de dolari este
premiul cel mare câºtigat de cãtre Jamie Gold la WSOP 2006 ºi asta
dupã numai douã SÃPTÃMÂNI!!!).
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SECRETELE POKERULUI,
DIRECT DIN VEGAS

Cine nu a auzit de Michael
„The Grinder“ Mizrachi? Ei bine,
Chinta Royalã vã oferã un interviu în
exclusivitate cu fratele sãu geamãn,
Eric Mizrachi, ºi el un cunoscut
jucãtor pro din Las Vegas. Deºi a
intrat destul de rapid în cercul
jucãtorilor de poker profesioniºti,
a reuºit sã îºi pãstreze
disponibilitatea atât pentru media
cât ºi pentru oricine îi împãrtãºeºte
interesele. Aflat în pauzã dintre
douã turnee, a avut amabilitatea de
a ne oferi un interviu despre poker,
România, ºi alte pãreri legate
despre acest legendar joc, care se
pare, în familia Mizrachi este deja o
tradiþie.
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CO: Te-ai gândit vreodatã,
atunci când ai început sã joci
poker, cã vei ajunge un jucãtor
profesionist ?
EM: Uite, aici m-ai prins ! Sunt o
persoanã cu multã încredere în forþele
proprii, ºi da, recunosc cã m-am gândit
la asta. Nu mã aºteptam însã cã totul sã
meargã atât de rapid.
CO: Apropo, când ai început sã
joci poker serios ?
EM: Pe la 16 ani, însã am învãþat
sã joc când aveam cam 7 ani. Probabil
cã l-am avut în sânge dintotdeauna,
pentru cã la mine în familie toatã lumea
joacã poker: Michael (The Grinder),
fratele meu geamãn, Robert ºi Donny,
ceilalþi doi fraþi ai mei, chiar ºi pãrinþii
mei.

CO: În opinia ta, cine este la ora
actualã cel mai bun jucãtor de
poker online ?
EM: Nu pot spune cã sunt foarte
familiarizat cu lumea pokerului online
ºi cu leaderboardul. Joc ºi online destul,
însã cei mai mulþi bani îi fac jucând live
la Bellagio. Din câte ºtiu Annette e tare
online.
CO: Care e cea mai importantã
calitate pe care trebuie sã o
aibã un jucãtor de poker, ca sã
poatã trece de la small stakes
la high stakes ?
EM: Rãbdarea. Fãrã asta nu se
poate realiza nimic. Dacã eºti bun în
ceea ce faci ºi ai rãbdare e aproape imposibil sã nu ajungi unde îþi doreºti.
CO: Pe o scarã de la 1 la 4,
în ce ordine a prioritãþilor
ai aºeza urmãtoarele
motivaþii de a juca poker:
bani, faimã, competiþie,
pasiune?
EM: Bani, competiþie, pasiune,
faimã.
CO: Care e cel mai tare pro
împotriva cãruia ai jucat
vreodatã ?
EM: Grinder! Dar lãsându-l la o
parte pe el, ca sã nu fiu acuzat de subiectivism, cu siguranþa David Phan e
cel mai bun împotriva cãruia am jucat
în turnee.
CO: A fi un bun analist de poker
înseamnã a fi un foarte bun
jucãtor ? Cât de mult conteazã
teoria?
EM: Teoria îþi dã bazele, experienþã e ºi ea foarte importantã pentru cã te
ajuta sã construieºti ceea ce ai învãþat
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din teorie, dar cea care te duce departe
e disciplina. Aºa cã teoria fãrã celelalte
douã e inutilã.
CO: Care e jucãtoarea ta
preferatã ?
EM: Jenniffer Harman.
CO: Te-ai gândit vreodatã sã îþi
alegi un protejat pe care sã îl
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stakuieºti ºi cãruia sã îi fii
coach spre a se lansa ?
EM: Da. Am acordat coaching câtorva jucãtori, mai ales când se aflau la
mese finale în turnee importante. Dar
staking nu am fãcut cu nimeni pânã
acum, însã dacã aº gãsi pe cineva cu
adevãrat bun atunci nu aº ezita. E ca ºi
cum ai investi într-o afacere din care
ºtii cã oricum îþi vei scoate cel puþin cât
ai bãgat, aºa cã de ce nu ?
CO: Am înþeles cã îþi place golful.
Ai jucat vreo datã cu Negreanu?
EM: Da. Îmi place golful, dar sunt
varzã. Negreanu merge biniºor. Michael (The Grinder) a pierdut 12.000 $
jucând cu Dani. Cel mai bun dintre noi
e Phil (Ivey).
CO: Ai întâlnit vreodatã un
român la masa de joc?
EM: E posibil sã fi întâlnit romani
la mese. Sincer sã fiu, nu mã uit niciodatã la þara de provenienþã a jucãtorului, ci mai degrabã ii studiez strategia
de joc, încercând sã obþin un tell cât

mai corect. Am jucat cu Daniel Negreanu, dar el este considerat canadian.
CO: Ce ºtii despre România?
EM: În ultima perioadã am tot cãutat pe internet informaþii despre România. E o þarã frumoasã pe care aº vizita-o cu plãcere. Am auzit cã oamenii
sunt foarte primitori, ºi ca româncele
sunt unele dintre cele mai frumoase
femei din lume.
CO: Ai urmãrit Campionatul
mondial de la Barcelona de anul
trecut?
EM: Da, ºi am avut plãcerea sã observ cã pokerul a luat o amploare fantasticã, în sensul bun al cuvântului. Am
observat atent jocul romanilor în finalã.
Cred cã au fãcut o echipã nemaipomenitã, însã le-a lipsit norocul într-un
moment oportun. Sunt sigur cã va veni
momentul în care romanii vor reuºi sã
obþinã un loc 1... ºi nu e departe acest
moment.
I N T E R V I U R E A L I Z AT D E

CRISTINA OPRESCU
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WOMEN POKER TOUR

SEXUL FRUMOS,
„PE MASA“ DE POKER?
Pokerul este un joc masculin, dar cu
toate acestea, nu mirã pe nimeni prezenþa tot mai mare a femeilor în lumea
poker-ului. Ce le atrage oare? Sã fie
vorba de putere, de usurinþa cu care
poþi câºtiga la o masa de poker cât alþii
într-o lunã? Aº fi tentatã sã spun cã e
mult mai mult.
Într-o lume dominatã de bãrbaþi,
femeile încep sã fie atrase din ce în ce
mai mult de partea masculinã a lucrurilor. Poker-ul se numarã printre acestea.
Nu sunt multe cele care joacã poker, dar
nici puþine. Nu pot sã spun decât cã este
îmbucurãtor faptul cã tot mai multã
lume întelege ce este poker-ul ºi îl
„gustã“ cu tot mai multã poftã. ªi cine
n-ar fi tentat sã o facã, când poker-ul în
sine reprezintã un stil de viaþã.
Imaginaþi-vã ce înseamnã sã domini o masã cu 9 jucatori ºi sã-i priveºti
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din spatele ochelarilor mari ce îþi acoperã faþa. Se mãreºte miza, cãrþile sunt
bune, plãteºti, te-ai concentrat, ai
noroc, câºtigi... 10.000$ la o mânã.
Cum sunã asta? Tentant, nu?
Oare de ce ar fi tentatã o femeie sã
joace poker? Pentru cã nu este greu ºi
nici uºor, pentru cã poþi câºtiga sau poþi
pierde, pentru cã uneori este stresant

alteori nu, pentru cã poþi sã joci la
cacealma sau nu, pentru cã poþi fi bun
sau foarte bun, pentru cã deþii putere
sau nu, toate însã sunt ori aºa ori pe
dincolo. Exact ca femeile. Niciodatã nu
ºtiu ce vor ºi dacã au ceva vor vrea
altceva. ªi mai mult decât atât, pentru
cã femeilor le plac jocurile cu mize mari
ºi asta însemnã poker-ul.
ªi totuºi, ce cred femeile despre
poker? Pãi e simplu. Cele care practicã
jocul îl iubesc ºi îl transformã în
„amant“, asta pentru cã aduce bani ºi
niciodatã nu înºalã, cele care nu îl cunosc nu îl denigreazã, cele ale cãror
iubit este pasionat de acest joc, ba îl
urãsc, ba se ambiþioneazã sã îl invete ºi
asta doar pentru cã aceasta este singura
variantã de a câºtiga mai mult timp cu
iubitul. Scor: 3:1 pentru poker.
Sfat: încercaþi-l ºi voi!
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PROFIL DE JUCQTOR

Cine zicea cq femeile
nu [tiu sq joace poker?
Cineva spunea într-un café de pe
lângã TNB: „ce mai, femeile ne-au fãcut la marketing“. Pentru cei ce cunosc
localul, ºtiu ºi gluma, care de altfel nu e
departe de adevãr. Ideea e cã la WSOP
Europe din septembrie 2007 se remarcã Annette Obrestad (Norvegia) care,
ce credeþi...? yap, e femeie ºi are numai
19 ani!!! Surprize?! Aº spune cã da.
Oricum liniºtiþi-vã, bãrbaþii conduc
lumea poker-ului, iar puºtoaica are doar
19 ani, aºa cã la WSOP-ul din Vegas
nu poate fi prezentã încã, so... guys,
place your bets!
Aºadar avem de-a face cu o puºtoaicã de 19 ani care 5 ani, spunea ea, a
jucat bowling dupã care s-a apucat de
poker (joacã din 2005). Deºteaptã
miºcare! De ce spun asta? Pãi e simplu.
Sã facem puþinã matematicã:

Ce ghiduºii a mai fãcut Annette?
 este cel mai tânãr jucãtor de la
WSOP Main Event
 a câºtigat un turneu online cu
180 de participanþi fãrã sã se uite
la cãrþi
 este prima femeie care câºtigã un
event WSOP cu buy in mai mare
de 10.000$
 femeia cu cel mai mare câºtig
la un event : 2.000.000 $ (a

depãºit-o pe Annie Duke)
Prima femeie care câºtigã un
main event
 Ocupã locul 2 la EPT Dublin
2007 (297.000 euro)
 Este cea mai bunã jucãtoare
online
Nu e rãu pentru o fatã, nu? Aºa ziceam ºi eu. Ia uite ce fac adolescenþii
din zilele astea... BANI CU CAP!...
Baftã la matematicã!


Septembrie 2006 – Februarie 2007
 Câºtigã 500.000 $
la PokerStars
 200.000 $ la UltimateBet
 136.000 $ la FullTilt
 17 septembrie câºtigã la WSOP
Europe primul loc în valoare de
2.000.000 $
TOTAL: 2.836.000$... SCURT
www.draculaholdem.ro
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TEXAS HOLD’EM

TIPURI DE JUC|TORI
În numerele anterioare am început
discuþia despre tipurile de jucãtori pe
care le puteþi întâlni la masa, particularitãþile lor ºi modul în care trebuie sã
abordaþi jocul împotriva lor. Pânã
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acum, am prezentat primele douã categorii de jucãtori: tight defensive, numit
ºi rock, ºi loose defensive cunoscut ca ºi
„calling station“, în jargonul pokerului.
Aceºtia reprezintã jumãtatea pasivã a

(III)

holdem-ului, jucãtori care fac mai degrabã check ºi call, decât bet sau raise.
În acest articol, vom discuta despre un
jucãtor din cealaltã jumãtate, cea agresivã.
Am stabilit cã jucãtorul tight defensive este cel care vede puþine flopuri
ºi le joacã pasiv aºteptând în defensivã
ºi asumându-ºi puþine riscuri. Abordarea corectã împotriva acestui jucãtor
este de a îl ataca în permanenþã ºi a-l
face sã renunþe la poturi. Bluff-ul ºi
continuation bet-ul sunt armele principale împotriva lui. De cealaltã parte, jucãtorul loose defensive vede multe flopuri dar, deºi le joaca pasiv este dispus
sã îºi asume multe riscuri ºi în orice
clipã este posibil sã plãteascã un pariu
mare cu o mânã marginalã. Jocul simplu în carte ºi value bet-ul sunt cele mai
bune moduri de a-l exploata, pe când
bluff-ul este exclus.
Un al treilea tip de jucãtor, cel mai
des întâlnit, este jucãtorul tight agressive. Acesta este stilul pe care îl abordeazã în general majoritatea celor care
au depãºit stadiul de începãtori ºi un
procent mare ºi din jucãtorii cu experienþã. Tag-ul, cum este cunoscut în
www.draculaholdem.ro

TEXAS HOLD’EM

jargonul de poker, vede puþine flopuri
având o selecþie riguroasã a mâinilor pe
care le joacã, dar, atunci când se implicã într-un pot o face cu agresivitate.
Dintre toate cele patru tipuri de jucãtori, tag-ul este de departe cel mai
greu de exploatat. Datoritã selecþiei riguroase pe care o face preflop, foarte rar
îl poþi prinde cu o mânã marginalã sau
cu un kicker slab. Totodatã, pentru cã
îþi joacã mâinile agresiv, este neprofitabil sã mergi pe un draw împotriva lui
ºi de obicei este bine sã te dai din calea
lui atunci când pariazã puternic. Deºi
cu aceste avantaje este un adversar
incomod, în nici un caz nu este unul
invincibil. Principalul defect al tag-ului
este de obicei faptul cã este un jucãtor
previzibil ºi îþi joacã mâinile mereu
într-un mod asemãnãtor. Fiind totuºi
un jucãtor tight, blind-urile lui pot fi
furate cu uºurinþã ºi poate fi împins
afarã din pot cu un pariu mare atât preflop cât ºi postflop. De asemenea,
bluff-ul se poate dovedi de multe ori
util împotriva unui tag deoarece nu este
dispus sã plãteascã cu mâini marginale
ºi renunþã uºor. Draw-urile meritã
jucate agresiv contra unui tag pentru al face pe el sã treacã în defensivã ºi a
nu-l lãsa sã parieze puternic. Astfel,
indiferent dacã ºi-ai completat combinaþia sau nu, la ultima rundã de pariere
ai un avantaj. Dacã ai prins chintã sau
culoarea este mult mai greu ca el sã te
punã pe aceastã combinaþie deoarece ai
arãtat forþã înainte ca ea sã fie posibilã.
Dacã din pãcate nu ai reuºit sã formezi
combinaþia, un pariu puternic încã îl
poate arunca din mânã deoarece ai jucat
cu agresivitate pânã acum ºi te poate
pune pe o combinaþie puternicã. ªi
slowplaying-ul poate fi folosit cu succes
împotriva unui tag. Dacã ai lovit flopul puternic, îþi poþi permite sã-l laºi sã
se creadã în faþã ºi sã parieze, sau sã
vadã gratis încã o carte pentru a prinde
ceva. Dacã arãþi forþã, tag-ul este dispus
sã renunþe deoarece, cu excepþia
mâinilor în care a prins un flop bun el
cautã un motiv sã iasã din mânã.
Jucãtorul tight agressive nu se simte
www.draculaholdem.ro

confortabil decât atunci când este sigur
pe cãrþile lui ºi joacã cu reþinere atunci
când are un kicker slab, când board-ul
permite combinaþii puternice sau când
un adversar aratã prea multã forþã. Poþi
folosi acest aspect în avantajul tãu
arãtând forþã atunci când vrei sã-l faci
sã renunþe ºi jucând slow când vrei sã-l
pãstrezi în mânã.
Principala trãsãtura a tag-ului este
grija sa de a juca corect, ca la carte. El
are de obicei o pãrere bunã despre jocul
sãu ºi impresia cã nu prea face greºeli.
De aceea, este mai reticent la a îºi
schimba jocul în funcþie de adversar ºi a

deveni mai loose atunci când este nevoie. Pentru un începãtor, stilul de joc
tag este cel cãtre care trebuie sã aspire
deoarece îi poate oferi un nivel decent
fãrã a avea multã experienþã. Cu timpul, folosind scheletul de joc tag ºi
având capacitatea de a îºi adapta jocul
în funcþie de adversari pentru a deveni
mai loose sau mai defensiv, te poþi
transforma într-un jucãtor de poker redutabil.
În numãrul urmãtor vom discuta
despre cel de al patrulea tip de jucãtor,
pânã atunci, studiaþi-vã adversarii ºi
baftã la mese.
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DRACULAHOLDEM.COM TE TRIMITE
LA CASINOPLATINUM
DraculaHoldem.com garanteazã
douã pachete în valoare de
1.400 de euro pentru marele
eveniment live de la Platinum
Casino. Calificãrile au loc online
numai pe DraculaHoldem.com.
În fiecare zi au loc sateliþi de

calificare pentru finala ce va
avea loc online, finalã care îþi
poate asigura unul dintre cele
douã locuri în valoare de 1.400
de euro. Turneul mare va avea
loc live la Casino Platinum, cu
premii de peste 20.000 de euro.

DraculaHoldem Master se
apropie de final

{TIRI

Turneul online Dracula Holdem Master îºi va
desemna în curând toþi câºtigãtorii. Evenimentul
freeroll în valoare de 30.000 de euro se apropie de
final. Evenimentul va avea loc live în cadrul unui
casino din Bucureºti, toþi cei 10 finaliºti având
asiguraþi câte o mie de euro în urma calificãrii.
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Freeroll în valoare
de 3.000 de euro pe
DraculaHoldem.com
Cei 50 de jucãtori care vor avea cele mai
multe puncte Dracula la sfârºitul promoþiei
Dracula Holdem Master, vor juca un freeroll de 3.000€. Aceºtia for fi înscriºi automat în cadrul turneului gratuit de 3.000€, în
momentul în care se vor anunþa cei 10 jucãtori eligibili pentru turneul Dracula
Holdem Master.
www.draculaholdem.ro

{TIRI INTERNA}IONALE

Jucqtorii de poker ai anului 2007
Pe 6 Decembrie 2007, la Clubul
Aviaþiei din Paris, s-a anunþat clasamentul celor mai buni jucãtori de poker
în 2007. Nume sonore ale pokerului
european s-au adunat în acest loc
pentru evenimentul anual „European
Poker Awards“, dar ºi pentru finalele
europene la poker (European Finals of
Poker), desfãºurate în aceeaºi zi.
Au fost cinci categorii de nominalizãri. Câºtigãtorii acestora sunt :

Peformanþa cea mai notabilã într-un
turneu: Annette Obrestad (Norvegia)
Jucãtorul Anului: Alex Kravchenko
(Rusia)

Poker Staff Person a Anului: Madeleine Harper (Anglia),
Jucãtoarea Anului: Katja Thater
(Germania)
Începãtorul Anului: Soren Kongsgaard (Danemarca).

S-a mai acordat premiul pentru
întreaga activitate jucãtorului austriac
Thomas Kremser.
Nici continentul american nu s-a
lãsat mai prejos, revista „Card Player“
desemnându-ºi la rândul ei jucãtorii
favoriþi în cadrul binecunoscutei gale
Player of the Year de la Los Angeles.
David „The Dragon“ Pham a câºtigat astfel a doua oarã premiul Jucãtorul Anului la categoria Live poker, în
timp ce la categoria Poker on-line,
câºtigãtor a fost desemnat Isaac Baron.

Programul WSOP 2008
A 39-a ediþie a Campionatelor Mondiale de Poker se va desfãºura în acest
an în perioada 30 Mai – 16 Iulie la Rio All-Suite Hotel & Casino în Las Vegas.
Programul competiþiei va include ca ºi în anul precedent 55 de evenimente
diferite. La 28 mai, cu douã zile înainte de evenimentul propriu-zis, vor începe
înscrierile ºi mega-sateliþii. Evenimentul Principal în Valoare de $10,000 pentru
No-Limit Hold’em începe pe 3 Iulie ºi va dura patru zile. Nu vor lipsi
evenimentele tradiþionale precum Ladies Event (8 Iunie) sau Seniors Event (23
Iunie). Calendarul complet al evenimentelor va fi în curând disponibil pe
site-ul www.worldseriesofpoker.com

S-a anun]at programul campionatului
de Heads up Poker
NBC a început în mod oficial sã
trimitã invitaþiile pentru ediþia a-IV-a,
a Campionatului Naþional Anual de
Heads-up Poker. Invitaþiile pentru cei
64 de jucatori au fost trimise, „primele
douazeci“ de invitaþii fiind primite de
câstigãtorii WSOP Championship.
Campionatul National Heads-up Poker va avea loc între Februarie 29-Martie 2 la Caesars Palace în Las Vegas ºi
va putea fi urmãrit în direct pe NBC în
Aprilie. Programul World Series of
www.draculaholdem.ro

Poker editia a 39-a, va începe în Mai
30 ºi va þine pânã pe16 Iulie.

Oamenii cautã „poker“
Motorul de cãutare Lycos a publicat
clasamentul celor mai cãutaþi termeni în
2007, iar pentru al doilea an consecutiv,
cuvântul „poker” a ieºit pe primul loc.
Prin urmare, legea americanã care
încearcã sã interzicã jocurile online –
UIGEA (Unlawful Internet Gambling
Act) nu-i poate împiedica pe oameni sã
„caute“. Pokerul a surclasat termeni de
cãutare precum „Britney Spears“, „You
Tube“ sau „MySpace“. Lycos susþine cã
popularitatea pokerului este strâns
legatã de succesul World Tour Poker
(WTP) ºi de televizarea evenimentelor
pokeristice celebre precum World
Series of Poker (WSOP).

S-a lansat PokerTube.com
În 2007, PokerTube.com devine
una dintre cele mai mari comunitãþi de
video-poker. Aceasta cuprinde o listã
extensivã de filmuleþe legate de poker,
inclusiv evenimentul principal de la
World Series of Poker, încã din 1970.
Accesând primul „canal“ dedicat acestui
sport, puteþi afla mai multe informaþii
legate de poker ºi nu numai.

Microsoft, Yahoo ºi Google
taxate pentru reclamã la
gaming-ul online
Giganþii Microsoft, Yahoo ºi Google au fost nevoiþi sã plãteascã daune în
valoare de 31,5 milioane de dolari
autoritãþilor americane pentru publicitatea ºi promovarea online a gambling-ului ilegal, informeazã Associated
Press. Companiile nu au recunoscut cã
ar fi primit bani de la operatorii de
gaming online în perioada 1997-2007.
Microsoft va plãti 21 de milioane de
dolari, o treime a acestei sume urmând
sã fie folositã în scopuri caritabile, în
timp ce Yahoo ºi Google vor porni
campanii publicitare masive de educare
a tinerilor în legãturã cu pericolele
reprezentate de gambling-ul ilegal.
Cele trei companii susþin cã au încetat
încã de-acum câþiva ani sã mai facã
reclamã site-urilor de gambling.
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UTILE

CASINOURI
BUCUREºTI
1. Casino Bucureºti
Bd. Nicolae Bãlcescu 4, sector 1
310 20 20 / 7592
2. International
Calea Victoriei 65-81, sector 1
312 58 06
3. România
Str. Episcopiei 1-3, sector 1
314 72 00 / 314 72 03
4. Plaza Casino Club
Str. Elena Vacarescu 6
232 41 17
5. Berlin
Str. Constantin Mille 4
312 45 90
6. Astoria
Str. Biserica Amzei 4
212 93 57
7. Queen Casino
Calea Dorobanþilor 5-7, sector 1
201 50 99 / 599 11 26
8. Perla Princess Casino
Bd. Regina Elisabeta
312 90 91
9. Sesame Casino
Str. Ion Câmpineanu 26, sector 1
314 64 75
10. Havana Princess
Bd. Regina Elisabeta 13, sector 3,
310 39 10
11. Casino Lido
Str. C. A. Rossetti 13
311 01 01
12. Mirage
Bd. Magheru 8-10
313 89 54
13. Napoleon
Piaþa Montreal 10
319 44 12
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19. MGM
Calea Victoriei 63-81, sector 1
312 58 06/07/08, 0726 141 517,
0723 343 444
20. Novosat Games&Jackpot
ªos. Nicolae Titulescu 12, sector 1
0722 269 376 / 377

6. Casino Timiºoara
Str. Mãrãºeºti 2, Timiºoara
0256 491 601/495 777
7. Casino Bellavita
Str. Simion Bãrnuþiu 42, Timiºoara
0722 836 055

CLUJ

21. Princess Planet
Bd. Nicolae Bãlcescu 3-5, sector 1
315 40 13

1. Bowling Club Cluj-Napoca
Str. Dorobanþilor 30-32, 400117
0264 450 537, 0740 780 184

22. Viva Casino
Bd. Timiºoara 26, sector 6
317 50 05

2. Casino Lido
Parcul Central
0264 439 083

23. Wet Casino
Calea Victoriei 174, sector 1
212 51 32

3. Casino Gold
Str. Voltaire, 400130

24. Casino Merkur
Regina Elisabeta 3

4. Casino Lucky Line
Piaþa Unirii 29, 400098
0744 603 258

25. Regent Slot Club
Bd. Unirii 27
589 52 52

5. Casino Metropolis
Bd. 21 Decembrie 1989, nr 3-5,
400105

26. Casino Victoriei
Calea Victoriei 174
232 00 87

C O N S TA N Þ A
1. Casino Constanþa
Faleza Constanþa,
900733 Constanþa
0241 617 416
2. Casino Bowling Neptun
905550 Neptun
0241 701 720
3. Casino Olimp
905503 Constanþa
0241 731 222
4. Casino Paris Constanþa
Str. Rãscoala 1907 nr. 4,
Constanþa
0241 616 499

TIMIºOARA

14. Admiral Club
Str. Ion Campineanu 28, sector 1
315 97 10 / 527

1. Casino Central
Str. Lenau 6, Timiºoara
0256 295 713

15. Astra Club
Str. Traian 93-95, sector 3
326 76 41 / 326 76 42

2. Casino Bastion
Str. Hector 1, Timiºoara
0256 497 544

16. E&Punto Intern Co.
Calea Dorobanþilor 5-7, sector 1
201 50 99

3. Casino Tiberius
Str. Macin 3, Timiºoara
0256 220 403

17. Game World România
Calea Vitan 55-59, et. 2, sector 3
327 59 96

4. Casino Senator
Str. Lugojului, Timiºoara
0256 230 270

18. Grand Casino
Calea 13 Septembrie 90, sector 5
403 08 00/0723 155 555

5. Casino Caesar
Str. Mãrãºeºti 2, Timiºoara
0256 430 931

G A L AÞ I
1. E-Casino Galaþi
Str. Domneascã 24, 800008 Galaþi
0741 182 403, 0720 101 598
2. Seven Seas Casino
Bd. George Coºbuc 2,
Hotel Sofin,
0236 328 277, 0236 328 151

IAºI
1. Restaurant Select Iaºi
Piaþa 14 Decembrie 1989,
nr. 2, 700123,
0232.216.440, 0232.210.715
2. Roulette Club Casino Iaºi
Str. Tudor Vladimirescu
0232 261 180
3. Grand Casino

CRAIOVA
1. Royal Casino
Piaþa Unirii
0251 413 794

BRAºOV
1. Vesuvius
Calea Bucureºti 229 A
0268 301 425
2. La Cabana
Str. Apollonia Hirscher 3
0747 049 296
3. Day & Night
Str. 15 Noiembrie 50
4. Electronic
Str. Grãdinarilor 13
0268 472 846

www.draculaholdem.ro
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CASINO PLATINUM BUCURE{TI
E casino. Clar se joacã. Singurul
care deþine certificat ISO de RENAR
România. Pentru ce? Pentru servicii
excelente. Ce trebuie sã faci pentru a
ajunge un casino de renume? Totul despre Platinum cu Gokhan Ozturk,
Assistent Casino Manager.
Când s-a înfiinþat
Platinum Casino?
În decembrie 2006.
De cât timp lucraþi aici?
De la deschidere.
Este greu sã fii managerul unui
casino ca Platinum?
Presupun cã, cea mai grea parte este
cã uneori, îmi vine greu sã-mi imaginez
cât de important este sã fiu un element
al acestei excelente organizaþii. În unele
momente trebuie sã-þi forþezi limitele
pentru a-þi merita locul în echipa
noastrã de profesioniºti. Familia
Platinum este foarte strictã ºi selectivã
în ceea ce priveºte nivelul calitativ ºi
comunicaþional dintre membrii ei. Vã
pot asigura cã nimeni nu-ºi doreºte sã
fie cel care rupe aceastã armonie.
Ce pãrere au clienþii despre
casino? Sunt multumiþi?
Dacã aruncãm o privire de ansamblu asupra rezultatelor ºi statisticilor,
este evident ce pãrere au clientii noºtri
despre noi. S-a scris cã am fi cel mai
bun casino din oraº ºi cã avem cea mai
bunã echipã din þarã. Dar ceea ce apreciez cel mai mult este felul în care se
reflectã acest lucru.
Dacã ar fi sã schimbaþi douã
lucruri la casino
care ar fi acelea?
De fapt, nu „aº schimba douã lucruri“. În calitatea noastrã de familie Platinum, depunem eforturi constante
pentru ca fiecare detaliu sã fie bine pus la
punct, pentru ca totul sã devinã perfect.
Care este diferenþa dintre
Casino Platinum ºi celelalte
casinouri?
Totul... ºi nimic. În casinoul nostru
se plãteºte tot 35 la 1 pentru un straight
www.draculaholdem.ro

up, totuºi, Platinum în sine face diferenþa. Mentalitatea de dincolo de servicii,
viziunea deschisã ºi eforturile enorme
depuse pentru a pune la punct toate
micile detalii. Filosofia Platinum nu se
lasã ºifonatã de strategiile operaþionale.
Privim mereu înainte, cãtre viitor.
Ce face Platinum sã fie atât de
apreciat? În afarã de servicii
ireproºabile?
Clienþii apreciazã multe lucruri la
casinoul nostru, designul, decoraþiunile, confortul, zona operaþionalã extinsã,
evenimentele speciale ºi jocurile.
Totuºi, vã întrebaþi ce apreciazã. Aº
îndrãzi sã spun cã „noi“ suntem ceea ce
ei apreciazã cel mai mult. Felul în care
le zâmbim, le strângem mâna ºi le urãm
bun venit.
Care sunt aºteptãrile
casino-ului pentru 2008?
Aºteptãri? De obicei noi nu aºteptãm sã se întâmple lucruri. În schimb,
proiectãm planuri de acþiune detaliatã
pentru a ne atinge scopurile. Vã asigur
cã Paltinum are un program anual foar-

te bine pus la punct. Consider cã piaþa
va avea multe dificultãþi de înfruntat în
încercarea de a ne ajunge din urmã.
Care a fost cel mai mare pot
la Texas Hold’em
din istoria Platinum?
Dacã nu mã înºalã memoria, cel
mai mare pot a fost de 25.000 de euro.
Dar, dacã vorbim de Texas Hold’em,
ne putem lãuda puþin. Platinum este
leader în ceea ce priveºte jocurile Texas
în România ºi va ramane aºa ºi pe viitor. Cele mai mari ºi mai renumite turnee sunt organizate de cãtre noi. Suntem conºtienti de importanþa acestui
joc ºi vrem sã-l popularizãm cât mai
mult în rândul jucãtorilor.
Sunt mizele mari la Platinum?
De obicei, da. Ca rezultat al nivelului calitativ crescut al companiei, al serviciilor pe care le furnizeazã, al unei
mentalitãþi corecte, profilul de client al
Casinoului Platinum favorizeaza jucãtorii la mize mari.
Un sfat pentru amatorii de
jocuri?
Într-adevãr, n-ai cum sã nu-þi placã
jocurile de casinou. Sfatul meu principal este jucaþi în mod responsabil! Nu
uitaþi cã jocurile de noroc se bazeazã pe
calcule matematice. Casinourile
reprezintã operatori care câºtigã doar
câteva procente din totalul sumelor
jucate.
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POKER PRO

~NTREAB|-L
PE
DRAGOMIR
Numãr de numãr ai posibilitatea sã îi adresezi
cunoscutului jucãtor român Cristian Dragomir o
întrebare legatã de poker. Acesta va rãspunde la
nelãmuririle pe care le aveþi legate de jocul de
poker, mâini strategice, cât ºi alte aspecte
ascunse ale acestui sport. Pentru a-i adresa o
întrebare lui Dragomir scrieþi un e-mail pe adresa
dragomir@chintaroyala.ro.

ªtiu sã joc! Dacã îþi spui asta ºi crezi cã ai 90%
din ceea ce îþi trebuie pentru a câºtiga la poker,
o sã ai o surprizã neplãcutã. Rãbdare, disciplinã,
reþinere sunt doar câteva din atuurile de care ai
nevoie; de cele mai multe ori atuurile pe care
contezi în viaþa de zi cu zi sunt cele care te vor
ajuta ºi la masa de joc; lecþiile de viaþa sunt lecþii
în poker ºi continuând aceastã paralelã trebuie
sã-þi aminteºti cã orice greºealã se plãteºte. ªi
fiindcã þi-am dat destule veºti proaste , te va
bucura sã auzi ca, în poker, tu decizi preþul
greºelilor tale; asigurã-te cã el va fi cât mai mic,
fiindcã fãrã îndoialã vei face greºeli; alege cu
grijã mizele la care joci ºi familiarizeza-te cu
noþiunea de „bankroll management“ (pe
româneºte, raportul bani disponibili pentru
poker/miza). Partea frumoasã e ca pokerul poate
fi un job la fel de bine cum poate fi un hobby, îþi
poate aduce satisfacþia banilor câºtigaþi cât ºi
farmecul competiþiilor pe muchie de cuþit. Dacã
eºti confuz sau indecis, îþi stau la dispoziþie cu
sfaturi care te pot ajuta sã fii cine vrei sã fii la
masa de joc.
Baftã la mese !

S

14

www.draculaholdem.ro

GHIDUL \NCEPQTORULUI

POKER-DEX

E-F

EARLY POSITION – Poziþia în cadrul sesiunii de pariere în care un jucãtor
trebuie sã acþioneze înaintea celorlalþi (De obicei urmãtorii doi jucãtori
din stânga celor care au pus blinds).
EPT – European Poker Tour

IERARHIA MÂINILOR
~N POKER
CHINTÃ ROYALÃ – o chintã la
as cu toate cãrþile de aceeaºi
culoare
CHINTÃ DE CULOARE – cinci
cãrþi consecutive, toate de
aceeaºi culoare

EXPECTED VALUE – Un termen matematic important în poker.
Reprezintã câte ºanse de câºtig consideri cã ai, într-o mânã, pe termen
lung. De exemplu: ai 50% ºanse sã câºtigi un pot de 12$. Uneori vei lua
12$ alteori 0$. Totuºi, „expected value“ e 6$ în acest caz. Se calculeazã
cu formula: procent de câºtig * mãrimea potului.

CAREU – patru cãrþi de
aceeaºi valoare plus încã o
carte oarecare

FAMILY POT – Când mai mult de trei jucãtori îºi revendicã potul. Se
întâmplã des când sunt jucãtori slabi la mese ºi jocul este foarte loose.
(Se mai foloºeºte Multiway Pot)

CULOARE – cinci cãrþi de
aceeaºi culoare,
neconsecutive.

FEE – Suma opritã de cazinouri pentru participarea la turnee. La un
turneu cu buy in de 5$+0.5$ – acei 0.5$ rãmân la cazino (fee), iar cei
5$ ajung în prizepool.

CHINTÃ – cinci cãrþi
consecutive de culori diferite.

FIFTH STREET – Cunoscutã mai ales sub termenul de river, este cea
de-a cincea carte distribuitã de dealer cu faþa în sus ºi marcheazã runda
finalã de pariere. În Stud este a cincea carte care este distribuitã fiecãrui
jucãtor ºi marcheazã cea de a treia sesiune de pariere.
FISH – Un jucãtor slab care pierde des mulþi bani.
FIXED-LIMIT – O altã denumire datã jocului de limit. Aici sunt seturi de
pariuri fixe. De exemplu, într-un joc limit de 3$-6$, parierea pre flop ºi on
the flop este de 3$ iar parierea pe river este de 6$.
FLOORMAN – Un angajat al casinoului care are rol de reglementare.
FLOP – În Hold’em ºi Omaha flopul reprezintã primele trei cãrþi puse de
dealer pe masã cu faþa în sus, comune tuturor jucãtorilor ºi care
marcheazã a doua sesiune de pariere.
FLUSH – O mânã de poker ce conþine 5 cãrþi de aceeaºi culoare. (trefla,
inima roºie, romb ºi inima neagrã adicã clubs, hearts, diamonds ºi
spades).
FLUSH DRAW – Un jucãtor are 4 cãrþi de aceeaºi culoare ºi mai asteaptã
una pentru a face Flush.
FOLD – A te arunca (renunþa) atunci când îþi vine rândul. Nu poþi arãta ce
cãrþi ai avut dacã mai sunt jucãtori în mânã.
FOUR OF A KIND – Patru cãrþi de acelaþi fel. (Careu, Quads).
FOURTH STREET – Cea de-a patra carte numitã ºi Turn, care marcheazã
a treia sesiune de pariere. In Stud este cea de-a patra carte distribuitã
fiecãrui jucãtor.
FREEROLL – Turneu multi table cu intrare gratuitã ºi premii în bani.
Aceste freerolls au succes în cadrul jucãtorilor ºi sunt o bunã cale pentru
un site sã îºi atragã clienþi.
FULL HOUSE – Trei cãrþi identice ca valoare plus încã o pereche formatã
din alte 2 cãrþi identice. De exemplu As As As 2 2.
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FULL – trei cãrþi de aceeaºi
valoare plus încã o pereche de
altã valoare

SET – trei cãrþi de aceeaºi
valoare plus încã douã de altã
valoare, diferite intre ele.
DOUÃ PERECHI – douã perechi
de valori diferite plus încã o
carte oarecare.
O PERECHE – o pereche de
aceeaºi valoare plus încã trei
cãrþi oarecare
CARTE MARE – cinci cãrþi de
valori diferite dintre care
conteazã cea mai mare.

CELE MAI BUNE MÂINI
DE ~NCEPUT ~N

TEXAS HOLD’EM
1. As-As, mâna de început perfectã în hold’em
2. Popã-Popã, numitã ºi „cowboys“
3. Damã-Damã, o pereche de dame sau regine

4. Valet-Valet, o pereche de valeþi, numitã ºi „hooks“
5. As-Popã de aceeaºi culoare, numitã ºi „big slick“
6. 10-10, o pereche de zecari, numitã ºi „dimes“
7. As-Popã de culori diferite, denumitã tot „big slick“
8. As-Damã de aceeaºi culoare, numitã ºi „big chick“
9. Popã-Damã de aceeaºi culoare, sau „royal couple“
10. As-Valet de aceeaºi culoare, numitã ºi „blackjack“

www.draculaholdem.ro

Dan Bâra va prezintã

PARIURI PE INTERNET
Avantajele pariurilor online
Cum începem
Atunci cînd vreþi sã începeþi sã pariaþi pe Internet trebuie sã
aveþi o strategie bine pusã la punct, care sã fie bazatã pe un scop
bine definit. Dacã vã propuneþi sã vã dublaþi banii într-un
interval de o lunã, atunci trebuie sã rãmîneþi fidel acestei idei,
indiferent de rezultatele intermediare. Propuneþi-vã o limitã de
pariere pentru fiecare zi ºi nu o depãºiþi, chiar dacã acest lucru
poate pãrea tentant la un moment dat.

Site-ul pariori.ro oferã celor mai pasionaþi dintre cititori
ºansa de a deveni tipsteri. Astfel, membrii comunitãþii noastre
care se fac remarcaþi prin calitatea comentariilor ºi a
pronosticurilor oferite au posibilitatea de a deveni Tipsteri
Juniori. Acesta este primul pas pe drumul cãtre afirmarea ca
Tipster profesionist pe cel mai mare site de pariuri din
România.

Pariuri speciale
Managementul banilor
Managementul banilor este unul dintre cele mai importante
aspecte de care trebuie þinut cont, alãturi de documentare. Dacã
doriþi sã aveþi o eficacitate maximã, este important sã vã stabiliþi
un procentaj din suma alocatã pariurilor, pe care sã îl mizaþi pe
fiecare meci în parte. Un parior profesionist nu va risca
niciodatã mai mult de 10-15% din banii pe care îi are în cont.

De reþinut
Foarte important este ca atunci cînd aþi obþinut un cîºtig
mare sã nu creºteþi miza, la fel ca ºi în situaþia cînd pierdeþi. Nu
vã lãsaþi duºi de val atunci cînd traversaþi un moment prielnic,
iar atunci cînd aþi pierdut nu încercaþi sã vã recuperaþi banii
mizînd sume mari pe meciuri pe care le alegeþi din impuls. Din
când în când faceþi câte o pauzã ºi îndepãrtaþi-vã puþin de
aceastã activitate, pentru a reveni apoi cu forþe proaspete ºi cu
o viziune mai limpede.

Tutoriale pentru începãtori
Pentru cei care fac primii paºi în lumea pokerului sau a
pariurilor sportive, pariori.ro a pregãtit articole de iniþiere ºi
tutoriale speciale: aflaþi care sunt cardurile de care aveþi nevoie
pentru a vã dechide un cont pe un site de pariuri sau de poker,
care sunt agenþiile recomandate, parcurgeþi pas cu pas metodele
detaliate de înscriere ºi dicþionarele cu termenii cei mai folosiþi.

Concurs
Site-ul pariori.ro vã invitã sã vã înscrieþi la concursurile
zilnice, organizate împreunã cu unele dintre cele mai mari
site-uri de pariuri de pe internet. Puteþi cîºtiga premiul cel mare
de 100 de euro la concursul lunar de pronosticuri Bwin sau cîte
10 euro pe zi la concursul Gamebookers, oferind pronosticuri
pe parcursul Cupei Africii 2008.

EURO 2008
Puteþi paria deja pe meciurile României la EURO 2008!
„Tricolorii“ au cota 4.20 pentru o victorie în faþa Franþei, la fel
ca ºi în meciul cu Italia, iar o victorie în faþa Olandei are cota
3.30. Cei care pariazã pe câºtigarea grupei de cãtre echipa
noastrã ar putea cîºtiga de 14 ori suma investitã (cote de la
Interwetten). Germania este favoritã la cîºtigarea trofeului,
având cota 5.00 la Gamebookers, ea fiind urmatã de Spania,
cota 7.00 ºi Italia ºi Portugalia, ambele cu cota 7.50.
La Bwin, Miroslav Klose (Germania) este considerat
favorit la câºtigarea titlului de golgheter al turneului, fiind
creditat cu cota 6.00.
Slovacul Lubos Michel este considerat favorit pentru a fi
desemnat arbitrul finalei Euro 2008.
Liga Campionilor
Barcelona si Manchester United sunt considerate drept
principale favorite la câºtigarea Ligii de cãtre Gamebookers
(cota 2.00, respectiv 3.00). Ele sunt urmate în clasamentul
echipelor cu cele mai mari ºanse la cucerirea trofeului de
Chelsea (cota 3.75) ºi Inter Milano (cota 4.00).
Liga I
Bursa pariurilor pentru campionatul intern o situeazã pe
primul loc pe CFR Cluj (cota 1.45). Dupã ardeleni, cele mai
multe ºanse le au Rapid (cota 4.50), Steaua (cota 6.00) ºi
Dinamo (cota 15.00).
Liga de poker pariori.ro
Comunitatea de poker de pe pariori.ro organizeazã
sãptãmânal turnee de poker cu intrare gratuitã sau cu buy-in,
special organizate pentru cititorii site-ului nostru. Înscrie-te ºi
tu acum ºi poþi beneficia de bonusurile ºi promoþiile noastre
speciale.

Tipsteri Juniori
Sunteþi pasionat de fotbal sau de alte sporturi? Doriþi sã pariaþi pe internet?
Înscrieþi-vã acum la concursul lunar de pronosticuri organizat de site-ul www.pariori.ro ºi puteþi câºtiga
premii în valoare totalã de 300 de euro! Detalii ºi regulamentul concursului pe www.pariori.ro
Intrã acum pe www.pariori.ro pentru a afla mai multe despre pariurile online
ºi pentru a citi pronosticurile zilei.

