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EDITORIAL

DE ZIUA EI!
BOGDAN VETU
Este searã... o liniºte adâncã îþi apasã timpanele. Concentrarea îþi
þine loc de somn ºi de foame. Ai ochii cât cepele, te apleci uºor ºi încerci
sã iei pulsul, totuºi nimic nu se schiþeazã. Multe gânduri îþi vin deodatã
în minte, inima îþi bate tare ºi simþi cum sângele îþi pulseazã în vene... e
liniºte. Te uiþi atent ºi încerci sã înþelegi, sã pricepi, sã iei ºi tu parte cu
adevãrat, însã nimic; este pur ºi simplu indescifrabil. Auzi ceasul cum
ticãie, a sunat de fix. A mai trecut o orã, devine din ce în ce mai greu.
Schiþezi un zâmbet, nu ai uitat sã îþi cumperi þigãri. Îþi torni un pahar ºi
rãsufli uºurat, te bucuri cã noaptea este încã lungã. Tic tac, tic tac, timpul
trece, te uiþi la ei ºi parcã ceva nu este bine. Hmm, aproape e de fix, ai
timp 5 minute sã faci un duº. Te dezbraci din mers, intri-ieºi, gata duºul,
eºti iar la locul tãu. Nu ai pierdut nimic. Apa rece se pare cã îþi prieºte...
porneºti muzica. Se pare ca unu’ a cedat nervos... ce ciudat, era atât de
bun! Totul începe sã capete contur, dar degeaba! Stresul este din ce în ce
mai mare. Tic tac, tic tac, a sunat de 0.00, te bucuri cã ai dormit toatã
ziua. Începi sã numeri... încã 400. Primeºti un mesaj, este ea ºi e
nervoasã, ai promis cã o scoþi la film. Îþi dai o palmã, era ziua femeii...
îþi ceri scuze, mâine o duci la restaurant. Shhhh... opreºti muzica... e
liniºte, e clinci... trec 30 de secunde... trece 1 minut juma’... rãsufli
uºurat, mâine o scoþi la munte. Tic tac... s-a fãcut ora 2. Te uiþi în
oglindã ºi esþi roºu ca racu’, pui vinul deoparte. Se þin bine, îþi spui...
greu, tatã! Orele trec... încã 50. Peºtiºorul tãu norocos este la vedere, l-ai
cumpãrat de la mare, în varã. Îl fixezi, se pare cã nu se miºcã prea bine,
îl vezi cam agresiv în ultimele minute, se cam dã la tine ºi îi zâmbeºti
larg... fish-ul lui tata! Tocmai þi-a dublat fericirea. Se apropie de 4, tic
tac, ai rãmas doar tu cu ei, doar 10. Somnul dispare, dai drumul la
muzicã, uiþi cã e 4, boxele îþi zguduie paharul de pe masã. Unul deja a
picat, prostu’ dracu’. Începi sã râzi de unu’ singur, slab moldoveanu’ ãla!
Încã 3 ºi o duci la Roma. Momentul decisiv... þi-ai dat seama cã
energizantul nu se bea cu vin…inima ticãie tare, tic tic tic, muzica
bubuie, bum bum bum, e aproape de 6, tic tac-tic tac…ataci din plin...
totul sau nimic... Îþi ridici ochii în sus, în ei se vede cu adevãrat pasiunea,
ardoarea, beþia bucuriei... ºi strigi: bagã’n gâtu’ mã-tii switch-ul la loc...
tic tac-tic tac, s-a fãcut 6. S-a fãcut liniºte. ’Nea Ion a plecat la muncã.
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INTERVIU

UN NOU NUME ~N POKERUL ROMÂNESC

FLORIN CLAUDIU RADASCIUC
La începutul acestei luni, mai exact pe 2 martie, pokerul românesc
a mai înregistrat un succes important. Florin Claudiu Radasciuc din
Alba Iulia, apãrut ca de nicãieri pe scena pokerului românesc, a reuºit
cea mai mare performanþã înregistratã pânã acum de un român
la un turneu online. Nu mai puþin de 124.000$ a fost câºtigul
obþinut de jucãtorul de 31 de ani pentru ocuparea locului 4 într-un
turneu cu premii totale de 2 milioane de dolari. Dacã vreþi sã aflaþi
cum poate cineva sã câºtige peste noapte 124.000$ stând în faþa
calculatorului, vã invitãm sã citiþi acest interviu cu Florin în
exclusivitate pentru Chinta Royalã.
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CR: În primul rând, felicitãri
pentru performanþã! Eºti cea
mai nouã ºi spectaculoasã
apariþie în pokerul românesc.
De unde aceastã pasiune
pentru poker?
FCR: Am început de la vârsta de
14-15 ani, jucam poker normal. Iar când
am descoperit Texas Hold’em mi s-a
pãrut mult mai interesant ºi am vãzut cã
se pot câºtiga ºi bani din acest joc.
CR: A fost un turneu cu buy-in
destul de mare, e o mizã
obiºnuitã pentru tine sau ai
încercat sã dai un tun?
FCR: Nu era o mizã obiºnuitã pentru mine, dar îmi doream de mult timp
www.chintaroyala.ro

INTERVIU

sã particip la un turneu de acest nivel,
sã ajung la masa finalã ºi, bineînþeles, sã
iau potul cel mare.
CR: Cum a fost competiþia?
Adversarii nu au fost pe mãsura
ta sau ai avut ºi noroc?
FCR: Competiþia a fost foarte
grea, deoarece am jucat circa 15 ore.
Adversarii erau majoritatea profesioniºti. Eu am încercat sã joc cât mai bine
posibil; bineînþeles, am avut ºi noroc în
unele momente, când chiar aveam nevoie, dar ºi ghinion, mai ales la ultima
mânã.
CR: Ce ºanse îþi dãdeai înainte
de a începe turneul?
FCR: Speram sã ajung în ultimii
150 de jucãtori, sã recuperez buy-in-ul,
iar apoi sã înaintez cât mai mult posibil
în joc ºi sã obþin un loc cât mai bun,
deoarece îmi aducea un câºtig mai
mare.
CR: Ce vei face cu banii?
Investeºti tot în poker?
FCR: Probabil o sã îmi deschid o
micã afacere..., iar o parte o voi investi
în poker.
CR: Ce preferi, pokerul online
sau cel live?
FCR: Aº prefera sã joc live, dar încã
nu am jucat niciodatã, doar online.
CR: De ce?
FCR: Pentru cã poþi sã îþi cunoºti
adversarii mai bine ºi e mult mai plãcut
sã fii la masa de joc, nu doar sã priveºti
stai în faþa calculatorului, sã priveºti pe
un monitor.
CR: Ai vreun obiectiv în poker
pentru perioada urmãtoare?
FCR: Vreau sã particip la turnee
live ºi sã încerc sã obþin cât mai multe
performanþe.
CR: Care este jucãtorul tãu
preferat?
FCR: Nu am un jucãtor preferat,
dar admir stilul de joc agresiv al lui Gus
Hansen.
CR: De la ce vârstã joci
poker?
FCR: De la vârsta de 14 ani, dar
Texas Hold’em îl practic de un an ºi
jumãtate.
www.chintaroyala.ro

CR: Este poker-ul pentru tine
doar o pasiune sau este chiar
un stil de viaþã?
FCR: La început a fost pasiune,
dar pe parcurs a devenit un stil de viaþã.
CR: La ce nivel consideri cã

este pokerul românesc? Sunt
jucãtori buni românii?
FCR: Cred cã sunt jucãtori cu mult
potenþial dar, din pãcate, au puþine posibilitãþi sã îºi demonstreze valoarea.
CR: Ce sfaturi ai pentru cei care
îºi doresc sã-þi calce pe urme?
FCR: Sã fie încrezãtori ºi sã joace
cât mai mult posibil, sã ajungã la un
nivel de joc cât mai ridicat, iar rezultatele vor veni pe parcurs.
CR: Ce pãrere ai despre primul
soft de poker românesc Dracula
Hold’em?
FCR: Pentru început este bine, dar
ar mai trebui câteva îmbunãtãþiri la graficã ºi sunet.
CR: Sã ne aºteptãm ºi la alte
performanþe similare în
continuare?
FCR: Pokerul e Poker, totul este
posibil!
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EVENIMENT

INDUSTRIA POKER-ULUI ~N
ROMÂNIA IA AMPLOARE
Încã nu putem afirma cu certitudine cã prejudecãþile legate de aceastã industrie a poker-ului au luat sfârºit în
România, însã trebuie sã admitem cã
acest joc ia amploare chiar ºi aici, unde
sumele vehiculate sunt mult mai mici
în comparaþie cu alte zone.
Cu toate acestea, românii încep
uºor-uºor sã înþeleagã acest joc ºi sã îl
respecte.
În casino-uri se joacã pe mize din
ce in ce mai mari, iar pe lângã jucãtorii
veterani ai acestui sport, tot mai mulþi
tineri încep sã joace; unii sunt chiar
talentaþi ºi simt pulsul jocului. În poker
câºtigi ºi pierzi deopotrivã, dar nu
numai mirajul câºtigurilor te aduce la
masa de joc.
În numãrul trecut ai citit despre
marele turneu „Dracula Hold’em Mas-
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ter“ în valoare de 30.000 euro, desfãºurat la Casino Platinum Bucureºti. Iatã
cã acest exemplu îl urmeazã ºi alte casino-uri. În luna martie, Casino Valoro

Arad organizeazã un turneu în valoare
de 50.000 de euro.
Din ce în ce mai multe persoane
sunt atrase de acest joc, datoritã complexitãþii sale. Paradoxal, poker-ul se
joacã foarte simplu, însã îþi trebuie ceva
antrenament cã sã poþi înþelege cu
adevãrat ce se întâmplã la masa de joc.
Atât persoane publice, cât ºi oameni
obiºnuiþi joacã poker. Mai nou, tenismenul german Boris Becker îºi doreºte
sã devinã un jucãtor profesionist de
poker, pentru cã îl atrage foarte tare
acest sport. „Mã antrenez încã de anul
trecut, iar ceea ce mã fascineazã cel mai
mult este psihologia jocului. Este interesant sã îmi imaginez ce gândeºte adversarul despre mine ºi ce gândesc eu
despre el“, a spus Becker.
Mulþi confundã acest joc cu oamenii lipsiþi de identitate, dar care au
bani. Poker-ul nu are limite ºi nici un
anume public þintã. Ca orice alt sport
sau joc, poate fi practicat de cãtre oricine, de la bunici la copii, de la oameni
cu studii înalte la adolescenþi, fie cã
sunt de pe acest continent sau de pe
oricare altul. Poker-ul se joacã de cãtre
oricine, oriunde!
www.chintaroyala.ro

PROFIL DE JUCQTOR

POKER
CA
LA
CARTE
Chris „Jesus“ Ferguson – cowboyul mesianic de la WSOP sau expertul
în inteligenþã artificialã? De ce nu
amândouã? Doar el însuºi spunea, cu
referire la modul în care un jucãtor poate câºtiga un turneu de talia WSOPului: „Trebuie sã fii douã lucruri
diametral opuse pentru a câºtiga:
tenace - sã nu renunþi niciodatã ºi sã te
lupþi pentru fiecare chip - ºi totodatã
incredibil de rãbdãtor“.
Nãscut în 1963 ºi crescut în Los
Angeles, California, Chris calcã pe urmele pãrinþilor sãi – amândoi licenþiaþi
în matematicã la UCLA – ºi îºi ia doctoratul în inteligenþã artificialã. Poker a
început sã joace de tânãr ºi... de
plãcerea jocului, care a pus stãpânire pe

el, fãcându-l sã regândeascã strategii
care sã ridice nivelul de joc.
În loc sã-ºi mãreascã ºansele de câºtig, Chris a þintit cãtre cercul select al
jucãtorilor profesioniºti, cãrora le-a
analizat îndeaproape stilul de joc,
cãutând sã-l perfecþioneze în permanenþã.
ªi se pare cã lucrul acesta chiar i-a
reuºit, dovadã cele cinci brãþãri câºtigate numai la WSOP-ul din 2000, performanþã ce l-a propulsat printre cei
mai buni jucãtori de poker ai tuturor
timpurilor. În 2004 ºi 2005, Chris a
participat la peste 150 de evenimente ce
i-au adus câºtiguri însemnate ºi un renume pe mãsurã. Cea mai recentã performanþã notabilã a jucãtorului este

Câºtiguri :
(2008) NBC Heads-Up Championship – locul 1- $500.000
(2007) WSOPPC,Harvey’s Tahoe – locul 1 - $203.751
(2005) WSOP, Pot Limit Omaha – locul 2 – $210.460
(2004) WSOP, World Championship – locul 26 - $120.000
(2003) WSOP, Omaha Hi-Lo – locul1- $123.680
(2001) WSOP, Omaha Hi-Lo Split Eight-or-Better - locul1- $164.735
(2000) WSOP, Seven-Card Stud – locul1- $151.000

www.chintaroyala.ro

câºtigarea Campionatului Naþional
NBC de heads-up poker, cu premii în
valoare de 500.000 de dolari.
Chris Ferguson preferã sã joace în
turnee, mãrturisind cã acestea îi satisfac
gustul pentru competiþie ºi cã îi oferã
posibilitatea de a aplica în joc reguli
generate de computer, în încercarea de
a simplifica jocul. La mese, este
renumit pentru jocul lui tightagressive, deºi declarã cã nu adoptã un
singur stil, ci un amestec de stiluri, în
funcþie de jocul adversarilor.
În prezent, se ocupã de îmbunãtãþirea nivelului de joc din pokerul online, valorificând cunoºtinþele pe care le
deþine ºi ideile proprii. Împreunã cu
echipa lui de jucãtori ºi programatori,
au realizat softul pentru un binecunoscut site de poker.
Pânã în prezent, Chris Ferguson a
încasat în jur de $3.232.623. Impresionant, nu-i aºa?
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TEXAS HOLD’EM

JOCUL ~N TURNEE
Deºi regulile jocului de Texas
Hold’em rãmân aceleaºi, oricare ar fi
modul în care acesta este jucat, diferenþele dintre jocul de turneu ºi jocul
cash sau ring te obligã sã foloseºti, pentru fiecare, o abordare diferitã a jocului.
Dacã la jocul cash te poþi ridica de la
masã oricând doreºti ºi la fiecare mânã
ai din nou aceleaºi ºanse ca ºi ceilalþi de
la masã, la un turneu lucrurile stau cu
totul altfel. Odatã înscris în turneu, nu
mai poþi da înapoi ºi trebuie sã joci
pânã când rãmâi fãrã jetoane sau le vei
aduna pe toate. O singurã mânã jucatã
prost îþi poate compromite tot turneul,
iar importanþa fiecãrei mâini devine din
ce în ce mai mare, pe mãsurã ce avansezi în turneu.
Aspectul pe care nu trebuie sã-l
pierzi niciodatã din vedere într-un tur-
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neu este importanþa jetoanelor tale. Deoarece nu existã reload, nici pentru tine
nici pentru ceilalþi, nu-þi poþi permite sã
le iroseºti. Dacã la ring poþi sacrifica
bani doar pentru a prinde stilul de joc al
adversarului, cu speranþa de a profita de
informaþii în poturi mari, într-un turneu
nu îþi prea poþi permite aºa ceva.
Deasemenea, un numãr considerabil de
jetoane acumulate este principala
unealtã pentru a-þi domina adversarii. În
lumina acestor lucruri, stilul recomandat
pentru un începãtor este tight agressive,
urmând sã devinã din ce în ce mai
agresiv, pe mãsurã ce avansezi în turneu
ºi blind-urile se mãresc. Pentru a putea
explica mai bine, vom împãrþi durata
turneului în trei faze.
În faza de început a turneului, deºi
blind-urile mici fac ca toþi jucãtorii sã
www.chintaroyala.ro

TEXAS HOLD’EM

se simtã confortabil cu jetoanele lor, cea
mai bunã tacticã pentru un începãtor
este prudenþa. În primul rând, trebuie
sã te fereºti sã joci mâini marginale, în
special fãrã poziþie. Mâinile puternice
trebuie jucate cu agresivitate, deoarece
jucãtorii sunt mai dispuºi sã plãteascã
în aceastã fazã a turneului, decât mai
târziu. De asemenea, este de preferat sã
îþi construieºti o imagine de jucãtor
solid care are o mânã puternicã de
fiecare datã când se implicã într-un pot.
Pânã la sfârºitul primelor nivele ar
trebui deja sã îþi cunoºti adversarii.
Principalele aspecte pe care trebuie sã le
urmãreºti sunt jucãtorii tight, cãrora le
poþi fura poturile cu uºurinþã, jucãtorii
loose care sunt dispuºi la bluff-uri ºi
call-uri mari ºi jucãtorii solizi, de care e
bine sã te fereºti atunci când pariazã cu
agresivitate.
În faza de mijloc a turneului, blindurile cresc ºi este momentul sã devii ceva mai loose. Este prea devreme sã-þi
faci un obiectiv din a fura blind-uri, dar
acestea sunt destul de mari pentru a
putea pune adversarii allin. Acum este
momentul sã joci cãrþi speculative, ca
perechile mici sau conectorii de aceeaºi
culoare. De fiecare datã când poþi intra
ieftin într-un pot cu o mânã speculativã, nu trebuie sã ratezi ocazia. Cu un
flop favorabil îþi poþi prinde adversarul
în capcanã pe toate jetoanele. Mâinile
puternice trebuie jucate, în continuare,
cu agresivitate ºi poþi încerca bluff-uri
ocazionale, profitând de imaginea de
jucãtor solid.
Dacã totul a decurs bine, în ultima
fazã a turneului ar trebui sã ai un numãr
considerabil de jetoane cu care, alãturi
de imaginea de jucãtor solid, sã îþi
domini adversarii. Este momentul sã
furi blind-uri de fiecare datã când ai
ocazia, atacând jucãtorii cu jetoane puþine ºi pe cei tight. Datoritã blind-urilor mari, se va ajunge mai rar la jocul
postflop; de aceea trebuie sã renunþi la
mâinile speculative în favoarea mâinilor
care pleacã favorite preflop împotriva
unui eºantion mare de mâini. Dacã, din
contrã, lucrurile nu au mers prea grozav
www.chintaroyala.ro

în primele douã faze, acum te vei afla
într-o situaþie dificilã, cu jetoane puþine
la blind-uri mari, având doar douã
opþiuni: allin sau fold. Cu puþin noroc,
încã te mai poþi redresa, dar este
esenþial sã gãseºti momentele potrivite

sã ataci. Pentru aceasta, trebuie sã iei în
considerare mai multe informaþii:
puterea cãrþilor tale preflop, numãrul
de jucãtori care vor acþiona dupã tine,
posibilitatea de a fi plãtit de jucãtori din
blind-uri. Acesta este unul dintre cele
mai importante ºi mai dificile aspecte
ale jocului de turneu dar, odatã ce
acumulezi experienþã, te vei perfecþiona
în a alege momentele oportune.
Pânã data viitoare, când vom aborda un nou aspect al jocului de Texas
Hold’em, vã urez succes la joc ºi la cât
mai multe turnee câºtigate!
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Bate-l pe Dragomir!
Câ[tigqtorul turneului va
intra în direct la Telesport!
În fiecare luni vã invitam la turneul de calificare Dracula Hold’em (freeroll). Câºtigãtorul va
merge, în direct, pentru a se bate faþã în faþã cu
Dragomir, la Telesport. Concursul se desfãºoarã
în cadrul emisiunii „Chinta Royalã“ luni, de la
orele 23:00.
Dacã reuºeºti sã câºtigi, primeºti, în contul de
la Dracula Hold’em, premii în valoare de sute de
euro.

NEGREANU TRECE
LA ACTORIE

{TIRI

Urmãtorul film X-Men va avea în distribuþie un
jucãtor profesionist de poker. Producãtorii filmului
„Hugh Jackman, X-Men Origins: Wolverine“
s-au gândit la nimeni altul decât Daniel Negreanu
pentru rolul Wolverine. Filmul este programat sã aparã
pe marile ecrane în 2009. Phil Hellmuth urma sã fie
ºi el colegul de platou al lui Negreanu, însã a refuzat
oferta producãtorilor din cauza programului încãrcat al
competiþiilor la care participã anul acesta. Despre scenariu
nu se ºtie mare lucru, decât cã jocul lui Negreanu
va fi întrerupt de un atacator din altã galaxie. Îi urãm sã
aibã mânã de fier!
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Turneu Ruletq Electronicq
la Casino Palace
Turneul de ruletã electronicã se va organiza în
perioada 22 – 23 Martie 2008. Participanþii se
pot înscrie la casieria cazinoului pânã cel târziu
pe data de 22 martie, ora 17.00. Pentru
înscriere este necesar un act de identitate.
Participarea este limitatã la 32 de jucãtori.
Înscrierea la turneu se face gratuit, fãrã taxa de
înscriere. Turneul va premia primii trei clasaþi în
finalã. Câºtigãtorii turneului vor primi premii în
funcþie de locul în care se claseazã, pornind de
la 1.000 pânã la 2.000 RON.

www.chintaroyala.ro

{TIRI INTERNA}IONALE

Boris Becker a lqsat tenisul de câmp
pentru… poker!
Boris Becker, împãtimit al pokerului. Fostul tenismen german Boris Becker declarã pentru jurnaliºtii
de la „Die Welt“ cã a început o carierã de jucãtor profesionist de poker, fiind fascinat de personalitãþile
multiple pe care trebuie sã le arate
un participant al acestui sport. „Mã
antrenez încã de anul trecut, iar ceea
ce mã fascineazã cel mai mult este
psihologia jocului. Este interesant sã
îmi imaginez ce gândeºte adversarul
despre mine ºi ce gândesc eu despre el“, a spus Becker. Boris va par-

ticipa la primul sãu turneu în ca litate de jucãtor profesionist la
Berlin, având în intenþie sã participe
la finala europeanã ce va avea loc în
luna aprilie ºi care va aduna aproximativ 800 de jucãtori profesioniºti la
Monte Carlo. Iatã o nouã provocare
pentru foºtii sãi adversari, cum ar fi
Andre Agassi, Pete Sampras sau
Ivan Lendi.

CEA MAI SEXY JUC|TOARE DE
POKER DIN LUME
Tila Tequila, supranumitã ºi „Poker“ de
când a intrat în familia iPoker, cea mai mare
reþea de jocuri online din lume, a devenit de
curând reprezentanta acestui mare casino. Pe lângã
aceasta atracþie extraordinarã pentru acest joc de
cãrþi, Tila este una dintre
cele mai populare persoane de pe portalul MySpace. Ea va
participa la Campionatul European de Poker Online, în numele
casinoului nou înfiinþat.

Evenimentul inaugural Bodog Poker
Open s-a încheiat
Shawn „phatcat“ Luman a câºtigat premiul cel mai mare din toatã istoria
Bodog, de la evenimentul principal de la Bodog Poker Open de duminicã,
luptându-se cu un numãr de 596 de jucãtori ºi luând acasã $76,280.
Michael „The Finisher“ Berra a fost pe locul doi, dar a câºtigat totuºi o sumã frumuºicã de $45,768, din premiul total de $305,120
care a fost cel mai mare din toatã istoria Bodog.
Evenimentul Principal a plãtit 54 de locuri ºi
Bodog a adãugat $25,000 la acest premiu
total. Acest eveniment a avut ºase turnee
ºi a plãtit peste $675,000, iar suma de
$75,000 a fost adãugatã de Bodog
pentru a îndulci premiile totale.

www.chintaroyala.ro

European Poker Tour a
ajuns în Polonia
Open-ul din Polonia din cadrul
European Poker Tour, desfãºurat zilele
acestea la casino-urile Poland Hyatt
Regency din Varºovia a avut înscriºi
anul acesta 359 de jucãtori, faþã de 289
anul trecut, cu un buy-in de
aproximativ 5.750 de euro ºi un fond
de câºtiguri estimat la 2 milioane de
euro. Ziua a doua a turneului a început
cu 168 de jucãtori ºi s-a sfârºit cu 61;
nume mari au pãrãsit competiþia.
Recentul câºtigãtor Premier League,
Andy Black, i-a eliminat pe Dave
Colclough, Thomas Wahlroos ºi
Arnaud Mattern. Greg Raymer, Luca
Pagano, William Thorsson ºi Soren
Kongsgaard au fost, la rândul, lor învinºi în mod neaºteptat. În competiþie
au rãmas jucãtori precum Julian Thew,
Liz Lieu, Jonny Lodden.

World Poker Tour
Invitational 2008
WPT a încoronat prima femeie
campion în cadrul celei de-a ºasea gale
anuale WPT Invitational, gãzduite de
Commerce Casino. Acest eveniment
special marcheazã prima oarã când o
jucãtoare de poker câºtigã un turneu
televizat important WPT. Van Nguyen, soþia jucãtorului profesionist Men
„The Master“ Nguyen, a învins 444 de
jucãtori ºi a câºtigat mai mult de
jumãtate din generosul premiu oferit
de Commerce Casino pentru evenimentul de 3 zile WPT Invitational
de anul acesta. Acest turneu a captat
toatã atenþia datoritã prezenþei unor
staruri hollywoodiene precum James
Woods, Oliver Hudson, Tia Carrere,
Mimi Rogers, dar ºi pentru cã este
primul din istoria WPT cu o masã
finalã la care au rãmas 5 jucãtori: Elias
Madias, Justin Marchand, Billy
Baxter, Ethan Ruby ºi desigur,
câºtigãtoarea – Van Nguyen. De
menþionat cã majoritatea câºtigurilor
au fost donate unor organizaþii
caritabile.
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ACCESORII ~N POKER
Pokerul te îmbracã din cap pânã în
picioare. Jucãtorii împãtimiþi ºi nu doar
ei, ºtiu prea bine la ce mã refer. La bani.
În fond, pentru asta jucaþi, nu?
Mecanismul, simplu ºi logic, este
urmãtorul: joci, câºtigi sau pierzi –
dupã caz, investeºti – în haine, de ce nu
– ºi... joci din nou. E ca circuitul apei în
naturã. Nu se terminã niciodatã.
Aºa e pokerul – adictiv, deºi unii
s-ar putea sã mã contrazicã, probabil
pentru cã pierd prea mult ºi se lasã. Mai
citiþi o carte, oameni buni, eventual
scrisã de Doyle Brunson sau niºte
reviste de specialitate – recomandare
specialã „Chinta Royalã“.
Dar sã ne întoarcem la þoale, care
între noi fie zis, la masa de joc nu conteazã foarte mult dacã nu sunt însoþite
de o atitudine pe mãsurã. Amatori sau
profesioniºti, campioni sau nu, vã facem câteva sugestii, cu rugãmintea expresã de a nu uita de atitudine:
Pãlãria, cât mai trãsnitã sau ºapca
purtatã invers, este popularã printre jucãtori ºi deloc scumpã.
Tricoul poate urma liniile clasice,
cu glugã sau fãrã, sau poate îmbrãca
forme avangardiste – din mãtase, cu logouri strãlucitoare sau bijuterii aplicate,
pentru cei mai extravaganþi ºi excentrici
jucãtori.
Ochelarii: ochelarii de soare reprezintã un accesoriu la mare cãutare printre jucãtori. Fie rotunzi ºi portocalii ca
ai lui Greg Raymer, fie purtaþi invers ca
ai lui Marcel Luske, ochelarii fac parte
din arsenalul unui jucãtor care se
respectã.
În lumea cazinourilor, ochelarii dau
naºtere la controverse: unii spun cã
aceºtia ar trebui interziºi. De ce?
O persoanã care poartã ochelari de
soare se aflã singurã cu gândurile ei, nimeni nu o poate privi direct în ochi ºi
descifra sau mãcar intui ceea ce gândeºte sau în ce direcþie se uitã, mai ales
dacã ochelarii sunt cenuºii ºi foarte
mari. Jucãtorii de poker care poartã
www.chintaroyala.ro

ochelari de soare încearcã sã-ºi punã în
dificultate adversarii.
„Port ochelari de vedere cenuºii“,
spune un jucãtor, „îmi plac la nebunie
pentru cã mã fac sã mã simt de temut
ºi, în plus, mã pot uita în voie la ceilalþi

atunci când îºi privesc cãrþile, flopul,
fãrã ca ei sã-ºi dea seama cã eu mã holbez practic la ei. Ochelarii sunt cruciali
pentru descifrarea intenþiilor adversarilor mei. Când oamenii nu ºtiu cã îi
priveºti, încep sã facã greºeli...“
Criticile mai dure spun cã ochelarii
sunt în poker asemeni dopajului în ciclism sau atletism ºi cã, prin urmare, ar
trebui interziºi. Însã nu putem condamna atât de vehement ochelarii, atâta timp cât îi fac pe jucãtori sã se simtã
bine. „Limbajul“ ochilor nu este singurul care-l poate da de gol pe un jucãtor;
mai sunt gesturile, cuvintele. Însã aveþi
grijã sã nu pãþiþi ca Phil Ivey, care
recunoaºte cã o datã, la World Series, a
pierdut mâna pentru cã ochelarii l-au
împiedicat sã-ºi vadã clar cãrþile: „I-am
aruncat la gunoi: mã costaserã 1.100 de
dolari ºi... un pot de 100.000 de dolari.“
În poker nu conteazã atât stilul vestimentar, cât stilul de joc prin care pokerul se impune mai departe, ca stil de
viaþã. De fapt, stilul unui jucãtor nu
face decât sã-l diferenþieze pe acesta de
ceilalþi, într-o industrie care produce
milioane.
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~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 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.
Salut,
Numele meu este Marius ºi sunt din Brãila. Joc poker de
aproximativ un an. Am început cu freeroluri ºi, uºor-uºor, din profit
am urcat mizele. Cel mai departe am ajuns la 50NL deºi am jucat
destul de mult în toatã aceastã perioadã. Pur ºi simplu nu pot
depãºi aceastã mizã. În cele mai multe zile ies în profit, dar atunci
când am o zi proastã, pierd destul de mult, astfel încât într-o zi
pierd tot profitul pe o sãptãmânã. Precizez cã joc în bankroll, iar
nivelul meu de joc îl apreciez cã destul de bun pentru aceastã
limitã. Aº dori un sfat de la dumneavoastrã despre ce aº putea
face pentru a depãºi acest impas. Vã mulþumesc.
Dacã ai jucat „freerolls“, felicitãri, asta înseamnã cã nu ai
început sã joci poker investind bani, ci timp; acest lucru îþi
poate da încredere cã o poþi lua oricând de la zero, situaþie în
care, din nefericire, se pot gãsi chiar ºi cei mai disciplinaþi.
Situaþia în care te afli nu este una neobiºnuitã, ba
dimpotrivã, peste 70% dintre jucãtorii de poker pe care îi
cunosc au, sau au avut, aceeaºi problemã; existã câteva
scenarii posibile:
1. Graba de a mãri miza fãrã a fi convins cã eºti câºtigãtor
la miza imediat inferioarã; acest lucru nu se mãsoarã în
sesiuni câºtigate!!! (ex. 3 din 5 , 6 din 7) ci în numãrul de
blinduri/orã de joc, ºi asta dupã un numãr mare de mâini
jucate (minim 10.000).
În acest caz, sfatul meu este evident: gãseºte miza cea
mai profitabilã pentru tine.
2. Inconstanþa în joc generatã de lipsa unor idei de joc
clare ºi o strategie corectã.
Aceasta este o carenþã gravã în joc ºi se remediazã prin
studiu (cãrþi ºi articole despre poker).
3. Factorul psihologic: pierzi ºi nu îþi poþi controla
frustrarea, te enervezi ºi joci sub nivelul tãu obiºnuit.
Fixeazã-þi limite ca timp de joc, indiferent de profit, sau limite
inferioare pentru profit/sesiune.
Gândeºte-te bine, gãseºte hiba din jocul tãu înainte sã
continui ºi acþioneazã în consecinþã. Baftã la mese!
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GHIDUL \NCEPQTORULUI

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 între ele.

POKER-DEX

i-j-k

IN THE MONEY – A rãmâne mult timp într-un turneu multi-table (a ajunge
pânã la locurile plãtite; asta poate însemna primii 3, primii 10, primii 30
sau chiar mai mult, în funcþie de numãrul de participanþi înscriºi).
INSIDE WRAP – Situaþie întâlnitã în Omaha atunci când mâna unui
jucãtor e formatã din trei cãrþi de genul (9-7-5, 8-6-4, s.a.), care
combinate cu douã cãrþi din flop pot forma cinci cãrþi consecutive,
lãsând foarte multe ºanse la un straight final. De exemplu, cineva are
cãrþile 8-6-4-A, iar flopul vine 5-7-K. Acesta poate face chintã cu nu mai
puþin de 17 cãrþi: orice 8,6,4,9 sau 3. (Nu a fãcut straight direct din flop
pentru cã în Omaha poþi folosi doar douã cãrþi din mânã – ºi obligatoriu
douã).
JOHNNY MOSS – Mâna de start As-10, denumitã astfel dupã numele
legendarului jucãtor.
KEY CARD – O carte cu potenþial foarte mare de a determina mâna
câºtigãtoare.
KICKER – Cea mai mare carte neîmperecheatã din mâna unui jucãtor.
De exemplu cineva cu A-K-K-4-5 are doi Popi ºi un As kicker. Acesta este
folosit pentru a departaja mâini aparent egale. Mâna de mai sus va
câºtiga în faþa uneia ca J-K-K-4-5. (termen identic cu High Card)

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“

KOJAK – O mânã ce conþine K-J.
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vã prezintã

PARIURI PE INTERNET
Totul despre pariurile online
O nouã interfaþã

EURO 2008

Pariori.ro v-a pregãtit o surprizã, oferindu-vã o nouã interfaþã graficã, mult îmbunãtãþitã! Noua platformã este prezentatã
într-un mod atractiv, beneficiind de o dispunere intuitivã ºi
extrem de simplã.
Pe pariori.ro gãsiþi zilnic cotele principalelor evenimente
sportive, pronosticuri oferite de cei mai buni tipsteri, informaþii
de ultimã orã ºi tutoriale pentru începãtori.

„Naþionala“ noastrã are cota 29.00 pentru câºtigarea
Campionatului European, iar favoritele competiþiei sunt Germania (5.50), Italia ºi Spania (ambele cu aceeaºi cotã, 7.00).
Germanul Miroslav Klose este principalul candidat la titlul
de golgheter al turneului; el este urmat de doi dintre atacanþii
adversarelor noastre din grupã, olandezul Ruud Van Nistelrooy
(cota 8,50) ºi italianul Luca Toni (cota 11.00). Adrian Mutu
are cota 51.00 pentru a deveni golgheterul EURO 2008. (cote
de la Gamebookers ºi Bwin).

Concursuri cu premii
Puteþi cîºtiga lunar premii consistente la concursurile organizate pentru cititorii pariori.ro. Bet-at-home pune la bãtaie
câte 400 euro lunar, Bwin oferã 300 euro iar Interwetten – 100
euro! La acestea se adaugã bonusurile la înscriere, începând de
la 90 lei.

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.

Pariuri speciale
Momentan, unul dintre cele mai nonconformiste pariuri
este cel privind partida Germania – Polonia din cadrul Grupei
B de la EURO 2008, reeditarea întâlnirii de la Campionatul
Mondial din 2006:
Va marca Germania golul victoriei în minutele de
prelungire?
Cei care mizeazã pe aceastã variantã pot câºtiga de 50 de ori
suma pariatã la agenþia Unibet.

Un român a pariat 1 euro ºi a câºtigat
25.000!
Unul dintre cei mai inspiraþi pariori a fost un român care a
pariat 1 euro pe un bilet conþinând 4 partide din Champions
League. El a mizat pe varianta „scor corect“, prinzând toate cele
4 rezultate.

Pariuri live
Unul dintre avantajele pariurilor on-line este acela cã se
poate miza live, în timpul desfãºurãrii meciurilor. Site-urile de
pariuri au o ofertã bogatã de pariuri live (tenis, fotbal, handbal,
hochei etc), iar posibilitãþile de a paria sunt variate: cine va
câºtiga urmãtorul punct, cine va marca urmãtorul gol, felul în
care se va marca urmãtorul gol (ºut, loviturã liberã, din penalty,
cu capul, autogol). Pentru a paria live trebuie sã aveþi un cont
deschis la o casã de pariuri dintre cele recomandate pe site-ul
www.pariori.ro.

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.

