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EDITORIAL

„NU E{TI PROST
DAC| AI
3 PE LINIE!”

BOGDAN VETU

Încercând sã-mi dau seama ce vrea sã însemne cu adevãrat jocul de
poker când am intrat în contact cu acest sport, am fost puþin încurcat ºi
totodatã fascinat de acesta. Mi-am dat seama cã acesta este precum ai
vedea o femeie frumoasã, greu de abordat, ºi în unele momente greu de
digerat, dar totuºi care te face sã-þi pierzi minþile, raþionamentul ºi chiar
înþelegerea de sine. Însã aceasta este faza de început, dupã ce o cucereºti,
toatã lupta nu a fost în zadar, iar fiecare noapte este un câºtig ºi îþi spui
mereu în gând, sunt cel mai tare, am câºtigat potul cel mare. Aºa este ºi
cu pokerul, nu este uºor, însã dupã cã l-ai învãþat devine un mod de
viaþã. Ajungi sã trãieºti cu el, sã gândeºti prin el, sã te conturezi ca fire
ºi nevoie, pe el. Puþini sunt aceia care ºtiu cã pokerul este un job ca
oricare altul. Te trezeºti de obicei când ceilalþi vin de la muncã, stai în
fotoliul tãu, cu muzica ce-þi place ºi hainele cele mai lejere, jucând cu
oameni din întreaga lume, având în final un singur scop, câºtigul cel
mare. Avantajul unei meserii de acest fel este acela cã tot timpul ai
posibilitatea sã ajungi pe locul 1. Nu ai un ºef de la care sã aºtepþi vreo
promovare sau o mãrire de salariu, ci doar un mouse ºi o minte care te
poate face un om bogat, într-un mod captivant, mai frumos spus, poþi sã
faci bani prin joacã. Însã nu este uºor, lucrurile frumoase niciodatã nu
sunt uºoare. Pentru a ajunge la un asemenea nivel este nevoie de muncã,
disciplinã ºi tãrie de caracter. Toþi cei de la masa de joc îºi propun în
final acelaºi lucru, locul 1, locul pe care tu stai.
Când vrei sã intri în acest mediu poþi pleca de la o premisã ºi pe un
drum greºit, pokerul înseamnã putere, însã aceasta se poate transforma
în viciu, asemenea unei femei frumoase, ai cucerit-o, însã trebuie sã o þii
ºi lângã tine. „Nu eºti prost dacã ai 3 pe linie“, un slogan amuzant care
defineºte cel mai bine jocul de poker, acesta poate fi jucat de toatã lumea,
însã puþini sunt aceia care îl ºtiu cu adevãrat ºi îl controleazã. Pokerul
este un joc al aristocraþilor prin care aceºtia îºi etalaeazã puterea, însã se
transformã în viciu când acesta este mimat ºi în esenþa lui ironizat.
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INTERVIU

DRACULA HOLDEM MASTER
ARE UN CAMPION
A fost odatã ca niciodatã, cã de n-ar
fi nu s-ar povesti ºi cum e de povestit,
iatã cã vã spunem noi. Dracula Holdem
Master a luat sfârºit. Sâmbãtã 16
februarie, Casino Platinum Bucureºti a
gãzduit marele eveniment în valoare de
30.000 euro. Cei 10 finaliºti calificaþi
online pe www.draculaholdem.com
s-au înfruntat live pentru marele premiu. ªi nu-i poveste, unul a ºi câºtigat.
Despre ce s-a întâmplat la masa de joc
ºi cum e sã câºtigi un premiu atât de
mare, vom afla de la câºtigãtorul Dracula Holdem Master, Mark Oancea.
În primul rând felicitãri pentru
performanþã. Cum e sã fii
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campionul Dracula Holdem
Master?
Nu cred cã s-au schimbat foarte
multe, doar mai multã încredere, un
pic de bankroll ºi confirmarea creºterii
nivelului meu de joc în turneele live .
A fost greu? Cum þi s-au pãrut
adversarii?
Uºor sigur nu a fost având în vedere jucãtorii care au participat. Cred cã
nivelul la care s-a jucat a fost foarte ridicat pentru România iar jucãtorii tineri ºi agresivi!
Ai fost cel mai norocos sau
strategia ta s-a dovedit a fi cea
mai bunã?

Nu consider cã am fost cel mai norocos de la masã. Plus cã norocul nu
prea te rãsplateºte cu primul loc! Strategia pe care am adoptat-o s-a dovedit
mai bunã.
Am crescut în stack la începutul
partidei ºi am reuºit sã mi-l pãstrez
pânã în ultimii 4-5. Dupã mâna pierdutã la nivelul 150/300 contra lui Dan
Murariu 77 vs KJ ºi alte coinflip-uri
câºtigate de el, mi-am propus sã încerc
sã nu joc contra lui pânã într-o fazã mai
avansatã a turneului .
În HU am încercat sã mã dublez
relativ repede ºi sã întorc jocul în favoarea mea.
www.chintaroyala.ro

INTERVIU

Care þi s-a pãrut cel mai dificil
adversar?
Îmi este greu sã aleg pe unul anume. Unii dintre ei erau favoriþi prin
prisma experienþei sau nivelului de joc.
Cu siguranþã unul dintre adversarii
dificili era Dragomir dacã ar fi avut un
stack mai mare pe final ºi Tardea dacã
ar fi beneficiat de alte cãrþi.
Ce pãrere ai despre Dracula
Holdem ºi faptul cã a organizat
un astfel de eveniment?
Consider cã Dracula Holdem este
cel mai profesionist site de poker din
România, iar organizarea acestui eveniment sigur va duce la creºterea
numãrului de jucãtori români precum ºi
creºterea nivelului de organizare a
turneelor viitoare.
Acum cã ai câºtigat, ce vei face
cu banii? Investeºti tot în
Poker?
Sigur direcþia banilor este tot poker.
Ai de gând sã porþi brãþara
Dracula Holdem Master?
Nu cred cã purtarea brãþãrii va influenþa jocul meu viitor ºi nici imaginea
mea de jucãtor de poker. O consider un
trofeu ºi va putea fi vizionatã contra
cost!
Bine totuºi cã în poker se câºtigã
brãþãri pentru cã nu m-aº fi vãzut ducând o salatierã cu mine tot timpul.
Care a fost pentru tine mâna
decisivã în acest turneu?
Nu pot alege o mânã singurã care sã
fi avut un impact major! Doar un bluff
neplãtit ºi mâna cu 88 vs K7 în HU
care mi-a relansat jocul .
A fost cineva nedreptãþit de
ºansã în acest turneu?
Ca în orice turneu ºansa sau norocul face diferenþa. Cred cã Ionuþ Simu
a avut douã mâini decisive în care a
plecat favorit QQ vs A6 ºi AK vs A4 pe
care le-a pierdut precum ºi Dragomir
plecând în câteva mâini favorit, dar
ºansa nefiind de partea lui.
Este Dracula Holdem Master
cea mai notabilã performanþã a
ta de pânã acum?
Cu siguranþã, dar nu cred cã mã voi
www.chintaroyala.ro

opri aici .
Ce ºanse îþi dãdeai înainte de
turneu?
Nu mi-am fãcut gânduri foarte
mari ºi datoritã faptului cã am ieºit
bubble cu 2 sãptãmâni înainte la un
turneu din Timiºoara , fiind lipsit de
ºansã la masa finalã .
De cât timp joci poker?
Am început acum 3 ani iar la un
mod mai serios de 2 ani .
Care este jucãtorul tãu preferat
de poker?
Daniel Negreanu ºi Phil Ivey .

Care este urmãtorul tãu obiectiv
în poker?
Nu îmi stabilesc obiective pe termen foarte lung. Doar o îmbunãtãþire
a jocului meu în general ºi
participarea la open-uri din afara þãrii
.
Ai de gând sã îþi aperi titlul la
urmãtoarea ediþie Dracula
Holdem Master?
Da, sigur voi participa la urmãtoarea ediþie, poate chiar þinutã în Timiºoara .
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EVENIMENT

CLUB POSH
DRACULA HOLD’EM

„
A S|RB|TORIT
AL|TURI DE
~MPLINIREA UNUI AN DE... DISTRAC}II!”
La 14 februarie, Club Posh a
fãcut un an, motiv
sã sãrbãtorim. ªi
dacã tot era petrecere, am profitat
de ocazie ca sã vã
invitãm din nou sã
vã simþiþi bine alãturi de noi. Cum
altcumva
decât
jucând poker. ªi
unde? Direct în
Posh!
Fiecare are o pereche de Ziua Îndrãgostiþilor. La masa de joc se întâmplã sã ai chiar douã, dacã nu 3 bucãþi. ªi
pentru cã nu puþini au fost cei care ºiau încercat norocul vã putem spune cã
printre ei s-au aflat ºi domniºoare. Cu
ocazia acestui eveniment, Dracula
Hold’em, împreunã cu frumoasele sale
fete, a împãrtãºit pasiunea ºi dragostea
jocului de poker chiar în incinta clubului, unde a amenajat o masã specialã de
joc, pentru toþi aceia care au dorit sã-ºi
încerce iscusinþa ºi capabilitãþile com-
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petiþionale în cadrul unui mediu inedit. Atmosfera a fost incendiarã,
ca de fiecare datã. Evenimentul a fost
susþinut de cãtre cei mai tari DJ români

printre care amintim pe
Rosario Internullo, Adrian
Eftimie, Raoul Russu, Marco
Briguglia.
„Nu eºti prost dacã ai 3 pe
linie“ a fost sloganul serii,
reuºind sã aducã zâmbetul pe
buze ºi pentru cei pe care Ziua
Îndrãgostiþilor i-a prins singurei.
Dacã ai lipsit, sã-þi fie ruºine
mãcar 5 minute, dar nu rata urmãtoarele evenimente pe care le pregãteºte Dracula Hold’em, evenimente unde distracþia este la ea
acasã, iar jocul de poker, ca
întotdeauna, este vedeta.

www.chintaroyala.ro

PROFIL DE JUCQTOR

PHIL IVEY
DE LA „VAGABOND“, LA SUPERSTAR
A început sã joace poker prin anii
’90 furiºându-se în casinouri ºi folosindu-se de acte false. Numele lui de jucãtor era «No Home Jerome» (Jerome
Vagabondul), pentru cã-ºi petrecea
majoritatea timpului jucând la mesele
de poker ºi nu prea dãdea pe acasã.
Phil Ivey s-a nãscut în Riverside,
California, ºi a crescut în New Jersey.
Cariera ca jucãtor profesionist ºi-a început-o în Atlantic City. La numai 23
de ani, câºtigã primul campionat
World Series, învingând jucãtori mult
mai experimentaþi decât el, precum
Phil Hellmuth ºi Amarillo Slim.
Hotãrârea de a-ºi construi o carierã
ºi un stil de viaþã din poker a luat-o încã
din adolescenþã, când alþi copii mai
visau încã sã devinã astronauþi sau piloþi
de avion. Deºi a întâmpinat o gramadã
de obstacole din cauza gambling-ului
care l-a adus nu o datã în pragul
falimentului, Phil a continuat sã creadã

www.chintaroyala.ro

în visul sãu ºi sã-ºi urmãreascã cu
fermitate obiectivul – acela de a deveni
un nume de renume în pokerul mondial.
ªi iatã cã eforturile lui au fost într-un final rãsplãtite, iar Phil devine
deþinãtorul a 5 brãþãri WSOP înainte
sã împlineascã 30 de ani:
An
2000
2002
2002
2002
2005

Turneu
$2,500 Pot Limit Omaha
$2,500 7 Card Stud Hi/Lo
$2,000 S.H.O.E.
$1,500 7 Card Stud
$5,000 Pot Limit Omaha

Premiu(US$)
$195,000
$118,440
$107,540
$132,000
$635,603

Sã participi an de an la WSOP ar fi
un vis împlinit pentru mulþi jucãtori,
însã ambiþia lui Phil nu s-a oprit aici :
World Poker Tour, European Poker
Tour, European Poker Masters, Monte Carlo Millions nu sunt decât câteva
dintre turneele care i-au umplut buzunarele lui Phil.
Ca ºi cum nu era de ajuns, în
ianuarie 2006, Phil a fost numit Jucãtorul Anului de All In Magazine,
Bluff Magazine si UK Gaming Awards.
Sunt trei lucruri definitorii pentru
jucãtorul de poker Phil Ivey: stil agresiv
de joc, concentrare ºi ambiþie. Iubeºte
pokerul nu atât pentru câºtigurile pe
care i le aduce, cât pentru plãcerea jocului. În afarã de poker, îi plac baschetul, golful ºi, desigur, pariurile. Probabil nu mai este o surprizã pentru
nimeni cã se pricepe la toate acestea.
Phil Ivey demonstreazã încã o datã cã
succesul se obþine prin multã muncã ºi
ambiþie, norocul fiind aleatoriu.
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TEXAS HOLD’EM

TIPURI DE JUC|TORI

(IV)

În cele trei articole anterioare am
vorbit despre primele trei tipuri de jucãtori pe care îi puteþi întâlni la masa de
joc. În acest articol, al patrulea din serie
ºi ultimul, vom discuta despre cel de al
patrulea tip de jucãtor, cel loose
agressive. De departe cel mai spectaculos ca joc, maniacul aºa cum este
denumit, îºi face simþitã prezenþa la
orice masã ºi devine imediat atracþia
principalã.
Face parte din categoria jucãtorilor
loose, ceea ce înseamnã cã va intra în
joc de fiecare datã când are ocazia ºi va
vedea pe cât de multe flopuri i se permite. Agresivitatea îl face sã atace
aproape orice flop atunci când crede cã
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este în faþã sau când are impresia cã îi
poate face pe ceilalþi sã renunþe. Aceste
aspecte îl transformã în cel mai important jucãtor de la masã, capacitatea
de a aborda jocul corect împotriva lui
este vitalã pentru a fi câºtigãtor la acea
masã. Jocul împotriva maniacului se
poate dovedi cel puþin la fel de profitabil ca ºi cel împotriva jucãtorului loose
defensive dar presupune ceva mai multe
riscuri.
Cel mai bun mod de a aborda jocul
împotriva lui este în general sã te transformi parþial într-un calling station.
Tendinþa lui este de a paria indiferent
de cãrþile lui ºi de cele din board atunci
când nimeni nu o face, de aceea principala armã împotriva lui este call-ul. În
funcþie de cât de agresiv este ºi de cât de
mult eºti dispus sã riºti, trebuie sã îþi
ajustezi jocul stabilind eºantionul de
mâini cu care eºti dispus sã plãteºti. În
multe situaþii, este contraindicat sã ieºi
din defensivã cu raise deoarece agresivitatea îl poate speria. Atunci când
deþii o carte puternicã, de cele mai
multe ori se dovedeºte mai profitabil sã
îl laºi pe el sã preia iniþiativa. Slowplayul poate da rezultate excelente atunci
când este fãcut cu cãrþi puternice
deoarece maniacului îi va fi foarte greu
sã renunþe la pot chiar dacã nu are mai
nimic ºi va încerca un bluff. Totuºi, nu
trebuie sã exagerezi cu jocul defensiv.
Atunci când, deºi mâna ta este probabil
în faþã, board-ul este periculos ºi e
posibil ca el sã se afle pe un draw, e
cazul sã ieºi din defensivã. Trebuie sã
eviþi situaþiile de acest gen atacând pe
astfel de board-uri deoarece, în faþa
maniacului, îþi va fi greu sã arunci o
combinaþie puternicã.
Maniacul îºi doreºte sã câºtige cât
mai multe poturi, dacã se poate chiar
toate, de aceea capcanele se dovedesc
de multe ori eficiente. Deºi agresivitatea altora în general îl sperie, o agresivitate exageratã îi poate pãrea suspectã ºi va plãti cu teama de a nu fi cumva
bluffat. De cealaltã parte, ºi un pariu
foarte mic faþã de pot poate da rezultate. Maniacul nu poate rezista ocaziei
www.chintaroyala.ro

de a fura un pot ºi atunci când observã
slãbiciune, încearcã sã o exploateze.
Un alt aspect important atunci când
ai la masã un maniac este selecþia
mâinilor preflop. ªtiind cã, indiferent
de board el va ataca, trebuie sã eviþi pe
cât posibil ºansa de a fi pus într-o situaþie dificilã. De aceea nu este indicat sã
intri cu mâini marginale care pot crea
mari probleme de genul A7 sau K8. De
cealaltã parte, mâini speculative ca
perechi mici sau suited connectors sunt
ideale contra unui maniac. Poþi renunþa uºor la ele pe un flop nefavorabil
pierzând un pot mic dar poþi câºtiga un

pot mare atunci când loveºti flopul.
În concluzie, maniacul poate fi cel
mai bun prieten al tãu sau cel mai mare
duºman. Dacã vei ºti sã abordezi corect
jocul împotriva lui ºi sã-i exploatezi la
maxim agresivitatea, va deveni principala sursã de profit pentru tine. Dacã
însã nu te vei putea adapta la jocul sãu
ºi agresivitatea lui te va pune în situaþii
incomode, va trebui sã te fereºti de el
cel puþin pânã vei reuºi sã îþi adaptezi
stilul de joc.
Pânã data viitoare, vã urez bafta la
mese ºi nu uitaþi sã vã studiaþi adversarii!
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DRACULA HOLDEM HEADS-UP
CHALLENGE
ªtii ºi îþi place poker-ul? Aratã-ne
cã nu te temi de nici un adversar ºi pune mâna pe partea ta
de premii. Nu mai puþin de
12.000$ sunt puºi la bãtaie la
Dracula Holdem Heads-up
Challenge. În perioada 28

Ianuarie-15 Martie unul dintre
cei mai activi trei jucãtori la
Mesele Low sau Mesele High
va pune mâna pe banii puºi în
joc. Vã provocãm! Care este
rãspunsul? Îl aºteptãm pe
www.draculaholdem.com.

{TIRI

Câ[tig de 6.600 de euro
cu numai 20 de euro
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La 12 februarie, în casino Platinum din
Bucureºti, a avut loc un turneu de Texas
Hold’em în valoare de 20.000 de euro.
DraculaHoldem.com a oferit douã pachete
la acest eveniment în valoare de 1.400 de
euro fiecare. Unul dintre cei doi jucãtori
calificaþi de pe site-ul DraculaHoldem.com
a câºtigat suma
de 6.600 de euro în cadrul evenimentului
final. Acest succes s-a realizat cu numai 20
de euro, acesta fiind buy in-ul satelitului
online pe care acesta l-a jucat. Intrã pe
www.draculaholdem.com ºi joacã la
promoþiile Dracula Hold’em pentru a intra
în cursa câºtigurilor.

Câ[tigq 3.000 de euro cu
doar 2 euro la
Jackpot Sweet Sixteen
SNG-ul Sweet Sixteen este un turneu de tip Sit’n Go
normal cu buy-in de 2€ + 0.50€ cu douã mese de câte 8
jucãtori. Pe lângã premiile normale ale turneului, cu doar
acest buy-in mic, poþi câºtiga jackpot-ul de 3.000€. Dacã
reuºeºti sã câºtigi 4 turnee Sweet Sixteen consecutive, pe
lângã banii câºtigaþi ca premiu obiºnuit al turneului, vei
pune mâna ºi pe Jackpot-ul de 3.000€. Acest Jackpot este o
ºansã unicã pentru jucãtorii cu buget mic de a câºtiga un
premiu mare ºi nu numai. Nu mai aºtepta ºi încearcã-þi
acum ºansa la SNG-urile Sweet Sixteen. Cãrþile sunt la
tine, tu ºtii ce vei face mai departe!
www.chintaroyala.ro

{TIRI INTERNA}IONALE

Annie Duke [i Phil Hellmuth, gazdele
unui reality-show despre poker
Show-ul, intitulat sugestiv „Best
Damn Poker Show“ a debutat în februarie pe Fox Sports Net ºi reuneºte
18 jucãtori împãrþiþi în douã echipe, ai
cãror conducãtori sunt jucãtorii profesioniºti de poker Phil Hellmuth ºi
Annie Duke. Miza acestei emisiuni
televizate nu sunt doar banii, cei doi
trebuie sã demonstreze care dintre ei
este cel mai bun profesor la poker.
Bãtãlia nesfârºitã declanºatã la mesele de poker online între cei doi jucã-

tori continuã pe micile ecrane. „Best
Damn Poker Show“ îºi propune sã
descopere cât de buni profesori pot fi
jucãtorii profesioniºti ºi cum îi pot ei
transforma pe jucãtorii de poker obiºnuiþi în adevãraþi campioni.
În urma unei riguroase preselecþii
desfãºurate la Los Angeles, Duke ºi
Hellmuth ºi-au ales pe sprânceanã componenþa echipei. Filmãrile se vor desfãºura în luxoasa staþiune Pechanga din
California ºi vor dura ºapte sãptãmâni.

Doyle Brunson [i-a confirmat
prezen]a la Irish Open 2008
Dublul campion mondial la poker, Doyle Brunson va participa la Irish Open-ul
de anul acesta, alãturi de alþi jucãtori consacraþi precum Dan Harrington, Andy
Black, Sorel Mizzi, în cadrul garantatului de la Citywest Hotel cu premii în
valoare de 3 milioane de euro ce se va desfãºura în perioada 19 – 24 martie.
Pentru Brunson, aceastã participare este una de douã ori specialã. În primul
rând, Irish Open este primul turneu de renume la care a jucat pe la începutul
anilor ’80, iar în al doilea rând, Irlanda este þara natalã a strã-strãbunicilor sãi.
El a declarat cã abia aºteaptã sã se întoarcã în locul unde s-au pus bazele
carierei sale ca jucãtor profesionist ºi cã doreºte cu aceastã ocazie sã-ºi
exploreze rãdãcinile irlandeze. Asta se numeºte chemarea sângelui!

Circuitul World Series of Poker
se îndreaptq cqtre Harrah’s Rincon
Rincon a devenit o oprire foarte
popularã din cadrul circuitului, deoarece
oferã jucãtorilor ºansa antrenãrii pentru
turneele viitoare din California, cum ar
fi L.A. Poker Classic ºi Bay 101
Shooting Star. Harrah’s Rincon a oferit
de-a lungul anilor ºansa afirmãrii multor
jucãtori profesioniºti precum Chris
„Jesus“ Ferguson, Darrell Dicken ºi
Peter Feldman. Prezenþa la calificãri nu
a fost foarte numeroasã, probabil datoritã numãrului mare de turnee care se
desfaºoarã simultan. Totuºi, sunt în jur
de 300 de participanþi înscriºi la evenimentele care au reunit jucãtori de top
din comunitatea localã de poker. Mario
Valenzuela ºi Rod Dingler au fost foarte
activi în cadrul evenimentelor prelimiwww.chintaroyala.ro

S-a anunþat turneul
inaugural Indian Poker Tour
La toamnã se va lansa primul Indian
Poker Tour (IPT) ce va cuprinde o serie
de patru turnee ce vor avea loc pe continentul indian la Mumbai, Bangalore,
Delhi si Goa. Valoarea totalã a câºtigurilor puse la bãtaie însumeazã un milion
de $. Se aºteaptã ca turneul, primul de
acest gen, sã atragã jucãtorii de top din
India, dar ºi nume de renume mondial,
dupã modelul turneului Asian Poker
Classic de 1 milion $ de anul trecut. Imran Hassan, managerul turneului, a declarat cã scopul Indian Poker Tour este
de a promova ºi readuce pokerul în atenþia publicului indian, mare iubitor de
jocuri de cãrþi. Calificãrile pentru acest
eveniment se vor face prin sateliþii live ºi
online ce vor avea loc începând cu luna
iunie 2008.

Filmul despre poker „The
Grand“ debuteazã în
martie pe marile ecrane
Filmul „The Grand“ a fost fãcut în
tradiþia comediilor ca „Best in Show“ ºi
„This Is Spinal Tap“. Povestea filmului
are ca temã viaþa jucãtorilor profesioniºti
de poker ºi urmãreºte traiectoria a ºase
jucãtori care ajung la masa finalã la
Grand Championship of Poker. Scenariul este semnat Zak Penn ºi Matt Bierman. Filmul o sã aparã pe marile ecrane
în martie anul acesta.

S-a anunþat WSOP No Limit
Hold’em Academy

nare, fiecare adjudecându-ºi câte o
victorie, în timp ce GiGi Dong a câºtigat evenimentul dedicat doamnelor.
Turneul cu buy-in de 5.000$ se anunþã a
fi foarte competitiv ºi interesant din
punct de vedere al jocului, fiind deja înscriºi 150 de jucãtori.

World Series of Poker Academy a
anunþat noile detalii pentru prima tabãra
de poker, unde se va studia o teorie
avansatã a No Limit Hold’em. Aceastã
tabãrã va avea în prim-plan educarea
participanþilor prin seminarii ºi discuþii
live despre poker profesionist ºi turnee.
Jucãtorii probabil cã îºi amintesc ediþia
anterioarã a WSOP Academy
prezentatã de Sally Boyer, care a arãtat
cât de importantã este o tabãrã de poker
participând la WSOP Ladies Academy
de anul trecut ºi continuând sã câºtige
Campionatul „Ladies Event“ din 2007.
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VESUVIUS CASINO BRA{OV
Pentru unii poker-ul reprezintã un
stil de viaþã, pentru alþii un hobby.
Indiferent în ce categorie vã încadraþi,
dacã sunteþi în trecere sau în vacanþã la
Braºov, nu rataþi o vizitã la Casino
Vesuvius.
Casino-ul se aflã la intrarea în oraº,
iar despre ceea ce are de oferit vom afla
în cele ce urmeazã de la Dl. Firez
Cristian, Manager Casino Vesuvius.
Când s-a înfiinþat Casino
Vesuvius?
Casino Vesuvius ºi-a început activitatea la 16 decembrie 2006. Lucrãrile
de construcþie s-au întins pe o perioadã
de 15 luni. În prezent ne mândrim cã
am construit primul obiectiv din România dedicat exclusiv activitãþii de
casino.
Ce înseamnã sã fii manager-ul
unui Casino ca Vesuvius?
Poziþia de manager în cadrul Casinoului Vesuvius înseamnã în primul
rând responsabilitate, responsabilitatea
faþã de cei 100 de angajaþi ºi faþã de
familiile acestora, înseamnã de asemenea o mare realizare profesionalã, zi
de zi am ceva nou de învãþat de la cei cu
care colaborez.
Pot spune cã aceastã poziþie este
una privilegiatã, pe de o parte profesionalismul de care este nevoie pentru a
conduce un casino, pe de altã parte, nevoia de a oferi clienþilor noºtri servicii
de cel mai înalt nivel, fãcând o politicã
de marketing corectã. Toate acestea mau determinat sã îmi dau seama cã am
oportunitatea de a demonstra cã România are nevoie de investiþii de genul
acesta.
Casino-ul se aflã într-o zonã
turisticã în plinã ascensiune.
Aduce acest aspect un plus
casino-ului?
Am ales Braºovul ca loc de amplasare al casinoului, dupã îndelungi cercetãri ºi studii de piaþã. Pe de o parte
datoritã frumuseþii oraºului ºi a zonei,
iar pe de altã parte datoritã estimãrilor
www.chintaroyala.ro

de creºtere pe care acest oraº le are din
punct de vedere economic.
Braºovul este în plinã ascensiune,
ºi, da, acesta este un plus pentru Casino
Vesuvius.
Ce pãrere au clienþii despre
Vesuvius?
Casino Vesuvius este un loc unic,
avem o salã frumoasã, cu un concept
arhitectonic original, suntem dotaþi cu
tehnologie de ultimã generaþie, o mare
varietate de jocuri, avem totul pentru ca
cei care vin la Vesuvius sã se simtã bine.
Clienþii noºtri sunt mulþumiþi, sunt
sigur de asta, fapt dovedit ºi de numãrul
în continuã creºtere, ºi de faptul cã
avem deja formatã o clientelã fidelã.
Dupã pãrerea dumneavoastrã,
ce face Vesuvius sã fie un
casino atât de apreciat?
Seriozitate, profesionalism ºi, cel
mai important, din punctul meu de
vedere, corectitudinea faþã de clienþii
noºtri.
Dacã ar fi sã schimbaþi ceva la
Vesuvius, care ar fi acel lucru?
Da, într-adevãr o întrebare destul
de grea... în acest moment singurul
lucru pe care l-aº face ar fi sã mãresc
parcarea din faþa Casinoului, pentru a
facilita accesul clienþilor noºtri, care
devin pe zi ce trece mai mulþi, parcarea
pe care am prevãzut-o iniþial nemaifã-

când faþã.
Sunt mizele mari la Vesuvius?
În Casino-ul nostru practicãm, în
mare parte, mizele pe care clienþii sunt
obiºnuiþi sã le vadã în casinourile din
România.
Care a fost cel mai mare pot la
Texas Hold’em din istoria
casino-ului?
Îmi pare rãu, dar este o întrebare la
care nu vã pot rãspunde, datoritã politicii nostre faþã de confidenþialitatea
datelor, a codului deontologic ºi din
respect faþã de clienþii noºtri.
Sunt braºovenii amatori de
jocuri?
Pot spune cã da, braºovenii dar ºi
restul clienþilor noºtri care sunt din
toate colþurile þãrii, au descoperit casinoul ca pe un mijloc de divertisment,
vin la casino pentru cã aici pot petrece
o searã frumoasã, se pot distra ºi altfel
decât erau obiºnuiþi.
Credeþi cã românii, în general,
sunt amatori de astfel de
„sporturi“, sau industria
aceasta încã nu este suficient
de dezvoltatã în România?
România este deja un „jucãtor“
important ºi de perspectivã atât pe plan
european cât ºi pe plan mondial.
Care sunt aºteptãrile casinoului în 2008?
Dorim sã avem clienþi mulþumiþi,
sã le oferim tot ce este nou în materie
de jocuri, plãnuim sã organizãm turnee,
competiþii care sã atragã cât mai mulþi
jucãtori sau chiar ºi nejucãtori, oameni
care sunt curioºi sã petreacã o searã frumoasã într-un loc special.
Un sfat pentru amatorii de
jocuri?
Sfatul meu meu este sã priveascã
jocul ca pe un mijloc de divertisment.
Sã vinã la Casino sã se distreze, sã se
relaxeze.
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DRAGOMIR
Numãr de numãr ai posibilitatea sã îi adresezi
cunoscutului jucãtor român Cristian Dragomir o
întrebare legatã de poker. Acesta va rãspunde
atât la nelãmuririle pe care le aveþi legate de
jocul de poker, mâini strategice, cât ºi la alte
aspecte ascunse ale acestui sport. Pentru a-i
adresa o întrebare lui Dragomir scrieþi un e-mail
pe adresa dragomir@chintaroyala.ro.
GP: Numele meu este George P. ºi joc poker de 3
luni de zile. Mi s-a recomandat sã joc pentru început
numai cãrþile mari (AA, KK, QQ, AK etc.) pânã capãt
experienþã, însã de fiecare datã ajung fie short stack,
fie plãtesc cele mai proaste cãrþi ºi ies de fiecare
datã de la masã. Nici nu ºtiu cum sã mai joc, ce îmi
recomandaþi?
D: Bãnuiesc cã întrebarea ta se referã la turnee,
având în vedere faptul cã vorbeºti de situaþia în care
ajungi „shortstacked“ (numãrul fiselor tale nu mai
permite spaþiu de manevra în raport cu mãrimea
blind-urilor) .Recomandarea de a juca „tight“ (a face
o selecþie riguroasã a cãrþilor cu care joci preflop) e
foarte bunã pentru începãtori, ºi nu numai, mai ales
în fazele de început ale turneului. Pe mãsura ce timpul trece, raportul dintre numãrul fiselor tale ºi „big
blind“ (BB) se micºoreazã; acest raport este foarte
uzual în limbaj pokeristic (ex. “am 10 blind-uri”), ºi
exprimã oarecum poziþia ta în turneu. În funcþie de
aceastã „poziþie“, range-ul tãu de cãrþi trebuie sã se
mãreascã, la fel ºi agresivitatea preflop : foloseºte
toate fisele deodatã , joacã all in sau fold, încercând
sã fii tu primul care intrã în mâna respectivã.
Alt mod mai exact pentru a ºti poziþia ta în turneu
este noþiunea de „M“, care exprimã câte orbite (ture)
reziºti în turneu cu fisele pe care le ai: M = stack/
(BB+SB+ante). M>20 zonã verde, 20>M>10 zonã
galbenã, 10<M<5 zonã portocalie, 5<M<1 zonã roºie,
M<=1 zonã moartã. Conºtientizarea acestor zone în
care te afli în fiecare moment al turneului te ajutã
esenþial pentru a determina acþiunea corectã preflop.
Mai multe despre aceste zone, sfaturi ºi strategii
într-un numãr viitor.

S

14

www.draculaholdem.ro

GHIDUL \NCEPQTORULUI

POKER-DEX

E-F

GAMBLER – În poker are mai multe înþelesuri: poate fi sinonim cu
maniac (jucãtor slab care pariazã des deºi nu are mari ºanse); Doyle
Brunson (10 brãþãri la WSOP) spune cã un gambler e un jucãtor de poker
foarte bun care câºtigã deseori la jocuri cu miza ridicatã (high-stakes).
GAP CONCEPT – Termenul este introdus de David Sklansky (jucãtor ºi
autor de cãrþi despre poker). Este un concept strategic în turneele de
poker ºi se referã la faptul cã e nevoie de o mânã mai puternicã pentru a
da call la un raise pre flop decât mâna cu care s-ar da primul raise. În
esenþã, este o distanþa (gap) între mâinile cu care se dã raise ºi mâinile
cu care se da call la un raise. Într-un turneu, „furatul blindurilor“ (stealing
the blinds) este destul de important. Astfel, sunt cazuri în care cineva dã
raise preflop pentru un steal. Totuºi, pentru a da call e nevoie de o mânã
mai bunã pentru cã nu poþi câºtiga în cele mai multe cazuri un pot
preflop dupã un raise.
GRINDER – Cunoscut ºi ca Rounder, termenul se referã la un jucãtor
semi-profesionist care câºtigã deseori la mize mici ºi medii, dar nu se
descurcã la high-stakes.
GUTSHOT – A obþine un Inside Straight (de exemplu a avea o combinaþie
8-9-J-Q ºi a aºtepta un 10). Cunoscut ºi ca Belly Buster.
HALF-HACKED – În Hold’em, la un bluf sau la showdown câºtigãtorul
decide sã arate doar o carte din mâna jucãtorului care a renunþat. Un
exemplu: În timpul Turneului Campionilor Annie Duke avea doua perechi
(KK ºi 99) ºi Phil Hellmuth avea o pereche (KK). Dupã o serie de parieri,
Annie a decis sã dea un re-raise iar Phil a renunþat dupã ce s-a gândit
câteva minute. Apoi Annie i-a aratat doar nouã lui Phill ºi a ascuns popa,
fãcându-l sã creadã cã el a renunþat la o mânã câºtigãtoare.
HEADS UP – Când mai sunt doar doi jucãtori într-un pot sau când
participã doar doi jucãtori la un joc. Existã turnee importante de heads
up în realitate dar în cazinouri nu gãseºti aºa ceva (din simplul motiv cã
ar fi prea multe mese ocupate ºi prea mulþi dealeri ºi nu ar fi rentabil);
pe internet însã sunt destule site-uri care oferã jocuri de 1 vs 1.
HEARTS – Inimã roºie.
HIGH CARD – A avea High Card înseamnã a avea o mânã care nu
conþine nimic special (minim o pereche). Astfel, mâna e definitã de cea
mai mare carte din combinaþie. În astfel de cazuri mâna cu As e cea mai
mare. Este ºi metoda prin care se alege primul dealer în cadrul unui
turneu prin distribuirea unei cãrþi la fiecare jucãtor; cartea cea mai mare
desemneazã dealerul teoretic (culorile sunt ordonate ca la Bridge: inimã
neagrã, inimã roºie, romb, treflã)
HIGH SOCIETY – Denumire datã unui stack de 10.000 chips-uri.
HIGH-LOW – Jocuri de poker în care potul se împarte.
HOLE CARD – Cunoscut ºi ca Down Card termenul se referã la cartea pe
care o primeºti de la dealer cu faþa în jos.
HOURLY RATE – Se referã la cât de mult cineva pierde sau câºtigã pe
orã. De exemplu, dacã cineva pierde/câºtigã 100$ jucând poker 20 de
ore atunci rata este de 5$/orã. A se vedea ºi termenul ROI.
HOUSE – Casinoul sau site-ul care organizeazã jocul de poker.
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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
CAREU – patru cãrþi de
aceeaºi valoare plus încã o
carte oarecare
FULL – trei cãrþi de aceeaºi
valoare plus încã o pereche de
altã valoare
CULOARE – cinci cãrþi de
aceeaºi culoare,
neconsecutive.
CHINTÃ – cinci cãrþi
consecutive de culori diferite.
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.chintaroyala.ro

Dan Bâra vã prezintã

PARIURI PE INTERNET
Sfaturi pentru începãtori
Cardul bancar
Primul pas pe care un începãtor trebuie sã îl facã atunci cînd
se hotãrãºte sã intre în lumea pariurilor online este acela de a
achiziþiona un card cu care va face plãþile ºi pe care va încasa
apoi câºtigurile. Cel mai simplu este sã vã procuraþi un debitcard VISA Electron de la ING sau BCR. Costã aproximativ 10
RON ºi dureazã 3-5 zile pânã când îl veþi primi. Alte metode de
platã des utilizate sunt cele efectuate prin transfer bancar, prin
cec sau prin banca virtualã (online) Moneybookers.

Deschiderea unui cont
Dacã deja aveþi un card acceptat pentru tranzacþii pe
internet, puteþi sã faceþi urmãtorul pas: deschiderea contului de
jucãtor. Site-ul www.pariori.ro vã prezintã cele mai bune case
de pariuri, avantajele oferite de acestea ºi bonusurile pe care le
veþi primi la înscriere.

Bonus la înscriere
Trebuie sã ºtiþi cã aproape toate casele de pariuri online
oferã un bonus la prima depunere. Depuneþi de pe card suma
doritã ºi veþi beneficia de promoþiile speciale destinate noilor
înscriºi: bonus de 150 lei la Gamebookers, 500 lei la Bet365 sau
90 lei la Bwin. Aceste bonusuri se acordã doar celor care fac o
primã depunere la una dintre agenþiile de pariuri.

sau mai mult de douã. De asemenea, puteþi paria pe marcatori
(de exemplu, cã Adrian Mutu va marca în urmãtorul meci al
Fiorentinei), pe scorul corect, pe handicapuri asiatice sau pe
varianta rezultat la pauzã, rezultat la final.

Discutã ºi întreabã
Acum, când deja aþi luat contact cu lumea pariurilor,
misiunea dumneavostrã principalã este aceea de a vã informa.
Pentru a afla cât mai multe despre meciurile pe care doriþi sã
pariaþi este bine sã aflaþi cât mai multe despre echipele de start,
despre jucãtorii indisponibili, motivaþia acestora, transferurile
de ultimã orã etc. Toate aceste informaþii te aºteaptã zilnic pe
blogul www.pariori.ro/blog.

Tipsteri Juniori
Tipsterii sunt acei pariori care au o experienþã mai mare ºi
care propun diferite pronosticuri pentru a-i informa pe cititori.
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 Senior pe cel
mai mare site de pariuri din România.

Pronosticuri zilnice
1X2
V-aþi procurat un card, aþi deschis un cont... nu mai rãmâne
decît sã începeþi sã jucaþi! În oferta agenþiilor online veþi gãsi o
mare varietate de oportunitãþi de joc care, cel puþin la început,
vã pot induce în eroare. Sã începem cu inceputul: 1,X,2 sunt
cele mai cunoscute semne, cu care cei mai în vârstã dintre noi
ne-am obiºnuit încã de dinainte de 1989, de pe vremea când
Pronosportul era regele pariurilor în România. Ce reprezintã
deci 1, X, 2? 1 punem pe biletul de joc atunci când, într-un
meci, credem cã va învinge echipa gazdã. X este semnul pentru
remizã, iar 2 este cel folosit pentru victoria oaspeþilor. Aceste
variante se pot folosi ºi combinat, rezultând „duble“ (1X, X2
sau 12).

Site-ul www.pariori.ro vã prezintã zilnic pronosticuri ºi
analize bine documentate pentru cele mai importante partide,
atât din fotbal, cât ºi din alte sporturi. Puteþi discuta ºi pune
întrebãri tipsterilor în legãturã cu ponturile oferite, beneficiind
de sfaturile ºi de experienþa acestora.

Concursuri
Un alt punct de atracþie pe site-ul pariori.ro sunt concursurile de pronosticuri. Astfel, puteþi participa la concursul Bwin,
cu premii de 300 de euro, sau la concursul Interwetten, cu
premii de peste 150 de euro. Tot aici vã oferim ºi posibilitatea
de a participa la turneele de poker Dracula Hold’em din cadrul
Ligii de poker pariori.ro.

Alte variante de pariere

Liga de poker pariori.ro

Odatã ce v-aþi familiarizat cu pariurile simple, veþi fi tentaþi, probabil, sã încercaþi ºi alte variante. Foarte des folosite
sunt pariurile pe numãrul de goluri marcate (under 2.5, over
2.5), ceea ce înseamnã cã se vor marca mai puþin de trei goluri

Comunitatea de poker de pe pariori.ro organizeazã sãptãmânal turnee de poker cu intrare gratuitã sau cu buy-in, special
pregãtite pentru cititorii site-ului nostru. Înscrie-te ºi tu acum ºi
poþi beneficia de bonusurile ºi promoþiile noastre speciale.

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.

