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EDITORIAL

BANI, BANI ªI
IAR BANI!
IOANA MUNTEANU
Poker, poker ºi iar poker. De ce vorbeºte lumea atât de mult despre acest joc?
Pentru cã atunci când te referi la poker, vorbeºti de fapt despre bani, cu alte cuvinte:
bani, bani ºi iar bani. ªi pentru cã poker-ul este jucat de milioane de oameni, pentru
cã se joacã peste tot ºi de cãtre toþi, pentru cã este unul dintre cele mai populare
cuvinte din lume, dupã „mama“, iatã de ce am ales sã vorbim despre poker.
Evenimentele care au loc la nivel internaþional adunã foarte mulþi jucãtori din
întreaga lume, care odatã ajunºi la turnee vorbesc cu toþii aceeaºi limbã. Cât de mari
sunt evenimentele la care mã refer ºi ce premii au? Let me just put it this way:
milioane de €!!! Banii fac lumea sã se învârtã în jurul lor. ªi e corect. De ce nu s-ar
întâmpla aºa ceva?
Aici facem referire strict la jocul de poker. Care-i treaba cu jocul ãsta? Pãi e
simplu, chiar foarte simplu: joci-câºtigi, joci-pierzi (în ultimul caz înseamnã cã nu
prea ºtii sã joci sau altul e mai bun ca tine). Ideea de bazã este cã acest joc genereazã
câºtiguri uriaºe pentru cei care îl stãpânesc. Nu vã gândiþi acum cã este simplu, dar
nici exagerat de greu nu e. Ai nevoie de câteva aptitudini (disciplinã, atenþie
distributivã, o bunã cunoaºtere a psihologiei, matematicã etc. – hai cã nu vreau sã
vã sperii) ºi garantat banii trag la tine ca muºtele la... miere.
Tocmai ce a luat sfârºit EPT-ul de la San Remo. Jason Mercier, de care sunt
sigurã cã aþi auzit pânã acum(???) tocmai ce a câºtigat 869,000€, iar al nostru român
Cristian Rajala (aka. „Keke“) a ieºit pe locul 40, din 701 jucãtori - felicitãri! Premiile
de la EPT San Remo au depãºit 3 milioane de €. Iar noi, aici, în mica noastra þarã,
încã mai credem cã poker-ul este un joc ce trebuie renegat... hai sã fim serioºi! Ei
bine, colac peste pupãzã, nici nu ne-am dezmeticit bine ºi aflãm cã la Timiºoara,
între 15-18 mai, are loc un megaturneu, organizat de Casino Senator ºi Dracula
Hold’em, cu premii de 100.000€. Not bad for this country! Oricum, e un început
promiþãtor! Sfat: lãsaþi prostiile ºi apucaþi-vã de poker, asta ca sã nu îmbãtrâniþi
aºteptând mãrirea salariului. Iar dacã vreþi sã daþi dovadã de patriotism, jucaþi direct
pe primul site de poker românesc www.draculaholdem.com.
Baftã la mese!
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INTERVIU

CRISTIAN „KEKE“RAJALQ,
ROMÂNUL DE LA EPT
Proaspãt întors din San Remo, Cristian Rajalã este românul care a
reuºit cea mai bunã performanþã la turneul din circuitul European
Poker Tour organizat în oraºul italian. Clasat pe locul 40 din cei 701
jucãtori participanþi, Cristi s-a întors cu un câºtig de 11.200 € ºi încã o
performanþã de invidiat în palmares. La doar 25 de ani, este deja unul
dintre numele grele ale pokerului românesc, având la activ rezultate
remarcabile atât live cât ºi online. Vicecampion mondial cu echipa
României la Barcelona, Cristian Rajalã a acceptat sã ne ofere un
interviu în exclusivitate despre EPT San Remo, viaþa de jucãtor
profesionist de poker ºi nu numai.
Felicitãri, Cristi! Cum a fost la
San Remo?
Mulþumesc în primul rând! M-am
simþit bine la San Remo, sunt satisfãcut
de rezultat ºi de condiþiile oferite de
organizatori. În plus, San Remo este un
oraº care meritã vizitat.
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701 jucãtori! Ai ieºit pe locul
40. Eºti mulþumit de rezultat?
Sunt mulþumit, dar cu puþin noroc
aº fi putut obþine un rezultat mult mai
bun. Jucãtorul care m-a eliminat a fost
ºi câºtigãtorul turneului. Þinând cont
de faptul cã au participat o sumedenie

de nume grele din pokerul mondial
(Antonio Esfandiari, Daniel Negreanu,
Todd Brunson, Liz Lieu) care au fost
eliminate înaintea mea, cred cã rezultatul este satisfãcãtor.
Nu mulþi au ºansa sau
experienþa de a ajunge la
European Poker Tour. Cum e sã
participi la EPT?
Este o experienþã deosebitã, din
care am avut foarte multe de învãþat despre modul în care trebuie sã abordezi
orice turneu ca un profesionist. Multã
rãbdare, concentrare, odihnã înainte de
turneu ºi disciplinã.
Cum þi s-a pãrut nivelul de joc?
Având în vedere cã structura turwww.chintaroyala.ro

INTERVIU

neului a fost una lentã, nivelul de joc a
fost foarte ridicat deoarece oricine îºi
permitea sã aºtepte cea mai bunã ocazie
de a-ºi pune fisele în joc.
Te-ai revãzut cu prietenul tãu
Negreanu, pe care l-ai învins la
Cupa Mondialã de la
Barcelona?
Da, ne-am vãzut înainte de începerea turneului, am discutat ºi ne-am urat
reciproc noroc.
Câºtigãtorul acestui turneu lua
peste 800.000 €. Ai simþit
presiunea banilor?
Nu m-am gândit la bani nici o clipã. Singurul lucru pe care mi l-am propus era sã fac masa finalã.
Povesteºte-ne cum ai ieºit din
turneu.
Mai erau 40 de jucãtori ºi eram în
primii 15 ca numãr de jetoane. Am primit AKs (n.r. – As Popa de aceeaºi
culoare) am mãrit potul de 4 ori, Jason
Mercier a fãcut re-raise, iar eu l-am pus
all-in. M-a plãtit cu douã dame, am
primit un flop bun (KK2), dar pe river
a venit singura carte care mã putea elimina, o damã.
Crezi cã ai greºit la acea mânã?
Ai juca altfel acum?
Greºeala pe care mi-o reproºez nu a
fost la acea mânã, ci cu câteva mâini
înainte, contra aceluiaºi jucãtor am
pierdut un pot important ºi astfel l-am
ajutat sã aibã suficiente fise pentru a mã
putea elimina. Având în vedere cã
Mercier este un jucãtor agresiv, era
foarte greu sã arunci o mânã ca AKs
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într-o asemenea situaþie. Aceastã confruntare AK contra QQ este denumitã
„el clasico“, fiind des întâlnitã în turnee
la acest nivel.
De cât timp joci poker?
Am început sã joc la 22 de ani, dar
am început sã iau pokerul în serios în
urmã cu doi ani.
Care este jucãtorul preferat?
Nu am unul preferat, dar sunt mai
mulþi pe care îi admir atât din pokerul
mondial cât ºi din cel românesc cum ar
fi Cristian Dragomir, Cristian Tardea,
Andrei Bucica, Stoian Lucian ºi nu în
ultimul rând Mihai Manole.
Ce parere ai despre primul soft
de poker 100% românesc:
www.draculaholdem.com?
Consider cã este un site care promite din ce în ce mai mult. Îmi plac
promoþiile pe care le oferã, de altfel am
ºi participat la Dracula Hold’em Master unde am fost foarte mulþumit de
condiþiile organizatorice.
Care a fost cea mai mare
performanþã a ta de pânã
acum?
Fãrã îndoialã, cea mai mare reuºitã
a mea de pânã acum este locul doi obþinut împreunã cu echipa României la
Campionatul Mondial de Poker de la
Barcelona în 2007. Satisfacþia cea mai
mare am avut-o dupã heads-up-ul câºtigat împotriva lui Daniel Negreanu.
Cum e viaþa de jucãtor
profesionist de poker?
Ce satisfacþii aduce?
Dar dezavantaje?

Este un stil de viaþã plãcut, în mare
parte, care îþi oferã satisfacþii atât sentimentale, cât ºi financiare, precum ºi
prilejul de a vizita oraºe din toate colþurile lumii. De obicei turneele importante sunt organizate în oraºe turistice
oferindu-þi prilejul de a îmbina utilul cu
plãcutul. Pe de altã parte, pokerul este
o muncã obositoare care îþi poate
provoca multã bãtaie de cap, nopþi
nedormite ºi nervi întinºi la maximum.
Care este urmãtorul tãu obiectiv
în poker?
Pe viitor mi-am propus sã particip
la cât mai multe turnee importante ºi în
special la WSOP în Las Vegas, unde aº
vrea sã fac masa finalã.
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EVENIMENT

EPT SAN REMO
A LUAT SFÂRªIT!
ªi pentru cã este subiectul nostru
preferat, hai sã vorbim despre bani...
bani din poker. Între 1-5 aprilie, a avut

loc în Italia, la San Remo, European
Poker Tour (EPT), aflat la cel de-al
IV-lea sezon, turneu unde s-a calificat
ºi jucãtorul profesionist de origine românã Daniel Nergreanu, alãturi de alþi
profeºioniºti din lumea poker-ului,
precum: Lee Nelson, Raymond Rah-
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me, Luca Pagano, Vanessa Rousso,
Isabelle Mercier, Tom McEvoy, ElkY,
dar ºi alþi jucãtori care ºi-au câºtigat
dreptul de a se afla acolo. Buy-în-ul a
fost de 4.700€ + 300, iar turneul s-a
desfãºurat la Casino San Remo, casino
aflat în oraºul cu acelaºi nume, o locaþie
superbã aflatã pe coasta nord-esticã a
Italiei. Oraºul este situat pe þãrmul
Mãrii Mediteranene, ºi are circa 57.000
de locuitori ºi este una dintre cele mai
importante staþiuni de pe Riviera
Italianã. San Remo este locul desfãºurãrii Festivalului anual de muzicã
italianã, dar care în acest moment
gãzduieºte unul dintre cele mai importante evenimente din lumea poker-ului
internaþional. Printre obiectivele turistice importante ale oraºului se numãrã:
vila Nobel (1870), grãdina Zirio (sec.
XIX), muzeul orãºãnesc, catedrala San
Siro (sec. XII), parcul ºi vila Ormond
(sec. XIX), pinacoteca Rambaldi.
Turneul de la San Remo desfãºurat
între 1-5 aprilie a avut 701 jucãtori.
Premiile estimate depãºesc 3 milioane

de €, mai precis – 3.195.860 €. ªi în
sezonul trecut al aceluiaºi turneu s-au
înregistrat câºtiguri foarte mari:
1. Jeff Williams (USA) – 900.000 €
2. Rob Hollink – 635.000 €
3. Gavin Griffion (USA) 1.825.000€
4 Bertrand „ElkY“ Grospellier
(Franþa) – 1,428,571€.
Iatã cã ºi de data aceasta EPT a întrecut aºteptãrile, atât prin organizare,
cât ºi prin surprize. O masã finalã, jucãtori - care au plecat suficient de satifãcuþi de la acest turneu. Credem ºi
noi! Iatã clasamentul turneului EPT
San Remo – sezonul IV, în fruntea cãruia se aflã Jason Mercier:
1. Jason Mercier – €869,000
2. Antony Lellouche – €505,000
3. Dario Minieri – €287,600
4. Eric Koskas – €233,600
5. Gregory Genovese – €188,500
6. William Thorson – €140,600
7. Dag Palovic – €111,800.
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PROFIL DE JUCQTOR

GUS HANSEN sau simplu THE GREAT DANE
Gus Hansen este cu siguranþã unul
dintre cei mai mari jucãtori de poker
profesionist, dar se pare cã nu numai
norocul sau talentul l-au ajutat sã
atingã culmea succesului. Nãscut în
1974 în Copenhaga, Gus a fost dintotdeauna fascinat de numere ºi matematicã, iar prima lui dragoste a fost jocul
de table. A participat la New York, la
diferite competiþii de table ºi gin, aici
cunoscând ºi primele reguli ale poker-ului.
În 1996, participã la primul turneu
de poker, World Series Of Poker, nereuºind însã sã se afirme, câºtigând numai experienþã, de aceastã datã. Dupã ce
a fost eliminat încã din prima zi, a început sã exerseze din ce în ce mai mult,
sã joace mai multe tipuri de poker ºi sã
încerce diferite stiluri. ªi-a dezvoltat un
stil de joc agresiv, care l-a ajutat foarte
mult la prima ediþie a World Poker
Tour din 2002, unde a câºtigat nu
numai un premiu de 10.000$, dar ºi
recunoaºterea în domeniu. La cea de-a
doua ediþie a campionatului, a avut

www.chintaroyala.ro

Câºtiguri importante:
(2007) Aussie Millions Main Event - 1.200.000$
(2006) High Stakes Poker - 575.700$
(2006) FullTiltPoker.com All Star Challenge - 100.000$
(2005) Barcelona Open - 78.000$

dreptul sã participe la o ediþie exclusivistã, Bad Boys of Poker Tournament,
iar de aici pânã la apariþia sa pe Walk of
Fame din cadrul WPT nu a mai fost
decât o chestiune de timp.
The Great Dane, aºa cum este supranumit, a participat la o serie de turnee finale dintre cele mai importante:
FullTiltPoker.Net din Monaco, High
Stakes Poker, unde a reuºit sã îl învingã
pe românul Daniel Negreanu, câºtigând cel mai mare premiu de pânã
atunci de 575.700$ ºi Aussie Millions
Main Event.
Atunci când nu joacã poker, sunt
ºanse mari sã îl gãsim pe terenul de
golf, de tenis sau jucând fotbal cu prietenii, pentru cã, aºa cum spune ºi el:
„Sportul mã ajutã sã-mi menþin
echilibrul psihic de care am nevoie
atunci când joc poker“. ªi dacã mai are
puþin timp liber, îl împarte între familie

ºi comentariile pe care le oferã atât
pentru televiziunile din America, cât ºi
pentru cele din Danemarca.
Pânã în momentul de faþã, Gus
Hansen a acumulat un câºtig de
5.400.000 $.
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TEXAS HOLD’EM

BANKROLL MANAGEMENT

Deºi aparent un simplu
joc de cãrþi pentru privitorul
din exterior, pokerul este un
joc complex, greu de stãpânit ºi
care implicã aptitudini extrem de
variate. Pare surprinzãtor pentru un
începãtor, dar lucrul bine ºtiut de orice
jucãtor cu experienþã: sã joci foarte bine
poker este o condiþie necesarã dar deloc
suficientã pentru a face bani din acest
joc pe termen lung. Sunt o sumedenie
de alte lucruri pe care nu trebuie sã le
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pierzi din vedere
înainte de a te aºeza ºi în
timp ce eºti la masa de joc, cel mai important dintre ele este probabil bankroll
managementul.
Într-o traducere liberã, administra-

rea banilor, se
referã la deciziile pe care
trebuie sã le ia jucãtorul cu privire la banii pe care este
dispus sã îi investeascã în poker ºi modul în care doreºte sã o facã. Dacã
pokerul este pentru tine doar un mod
de relaxare, poþi juca acolo unde îþi face
plãcere, dar, dacã vrei ca pokerul sã îþi
aducã un profit, este vital sã respecþi cel
puþin niºte reguli elementare. În primul
rând, banii pe care îi ai disponibili
pentru poker ar trebui sã determine
miza la care joci. Existã reguli predefinite de a calcula acest lucru care în
teorie par uºor de respectat, dar, în
practicã, toþi jucãtorii oricât de experimentaþi ar fi, au momente când le
încalcã ºi îºi asumã riscuri prea mari.
Nici o sumã nu este prea micã pentru a
putea juca corect, din punct de vedere
al bankroll-ului, pokerul online îþi oferã
mize începând de la 1c/2c astfel cã ºi o
sumã derizorie este suficientã. Regula
de aur a bankroll managementului este
sã nu joci niciodatã cu bani pe care nu
îþi permiþi sã-i pierzi. Acest lucru nu
numai cã îþi poate crea probleme în
viaþa de zi cu zi, dar în primul rând îþi
va afecta jocul dramatic în rãu. Banii pe
care îi consideri bankroll-ul tãu trebuie
www.chintaroyala.ro
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sã fie o sumã destinatã special pokerului ºi pe care nu ai de gând sã o foloseºti
pentru nimic altceva.
Trecând la lucruri mai concrete,
primul lucru pe care trebuie sã îl iei în
considerare este tipul de poker pe care
vrei sã-l joci. Pentru un joc ring de Texas Hold’em No Limit regula general
acceptatã este de a avea disponibile 20
de buy-inuri maxime. Un buy-in maxim este de 100 de Big Blinduri, deci ai
nevoie de 2.000 de BB-uri pentru a juca în siguranþã la miza respectivã. De
exemplu, cu un bankroll de 1.000 €
miza potrivitã pentru a juca este 0.25

respective. Un bankroll de aproximativ
100 de buy-inuri pentru MTT-uri este
probabil o alegere destul de înþeleaptã.
Aceste cifre nu sunt bãtute în cuie
bineînþeles, orice jucãtor trebuie sã le
foloseascã doar ca o îndrumare ºi sã-ºi
ajusteze bankroll managementul în
funcþie de stilul sãu. Un jucãtor loose
întotdeauna va avea nevoie de mai mult
spaþiu de manevra ºi de aceea este bine
sã aleagã o mizã ceva mai micã, pe când
un jucãtor tight se poate descurca ºi cu
un bankroll ceva mai mic. La fel de
important este ºi rolul pe care pokerul îl

are în viaþa ta. Un jucãtor profesionist
ar trebui sã aibã la dispoziþie un
bankroll mult mai generos decât cel din
exemplu.
Dacã te-ai întrebat vreodatã cum
poate un jucãtor profesionist sã priveascã râzând cum tocmai a pierdut un pot
mare pe un ghinion imens, rãspunsul îl
poþi gãsi în acest articol. În mod sigur
bankroll-ul sãu îi oferã confortul de a
putea recupera. Ca un ultim sfat, data
viitoare când te vei aºeza la masa de joc,
ar trebui sã-þi pui urmãtoarea întrebare:
Îmi permit sã pierd aceºti bani?

€/0.50 €. Poate pãrea mult prea puþin la
prima vedere, dar atunci când vei avea o
perioadã mai puþin bunã îþi vei
mulþumi pentru cã n-ai încãlcat regulile
de bankroll management. Pentru a juca
ring Texas Hold’em Fixed Limit,
bankroll-ul necesar este considerabil
mai mic, un numãr între 200 ºi 400 de
Big Beturi, în funcþie de cât de loose ºi
de agresiv este stilul tãu de joc. De
exemplu, cu 300 € poþi aborda mesele
de 0.50 €/1 €. Bankroll managementul
se aplicã bineînþeles ºi pentru jocurile
de tip turneu: SNG sau MTT. La
turneele de o singurã masã numite
SNG, un bankroll de 20-30 de buyinuri este recomandat. Pentru a juca
însã turnee MTT cu mulþi jucãtori este
nevoie de un bankroll mult mai generos. Este greu de definit suma necesarã exact, ea este direct proporþionalã
cu numãrul de participanþi la turneele
www.chintaroyala.ro

9

Poker-ul online, dependen]q
sau doar pasiune?
Deºi mulþi suþin cã poker-ul online provoacã
dependenþã, problema principalã pleacã de la relaþia cu
PC-ul propriu-zis. „Relaþia este cu calculatorul,
afirmã unul dintre cercetãrori, prima datã, acesta
devine o „persoanã“ importantã pentru ei. Apoi, ei
încearcã sentimente pe care le-ar putea încerca în
lumea realã“. Faptul cã cineva „trebuie“ sã fie
online 24 din 24, de fapt aceasta e adevãrata problemã, ºi
nu gambling-ul. Oricum, pentru cei care se simt totuºi uºor
afectaþi de acest „virus“, îi poftim sã viziteze site-ul
wwwdraculaholdem.com.

SENATOR
POKER MASTERS

{TIRI

Te poþi califica direct la Casino Senator Timiºoara, sau
online, numai pe www.draculaholdem.com.
Dracula Hold’em organizeazã pe 11 mai un satelit final
pentru acest turneu eveniment. Acest satelit va avea un fond
de premii garantat de 7.500€. Vã puteþi înscrie direct plãtind
buy-in-ul de 300€+30€ sau vã puteþi califica printr-una din
cele douã semifinale de 50€+5€ de pe 25 aprilie, respectiv 9
mai. Fiecare dintre aceste semifinale având câte 5 locuri
garantate pentru satelitul final. Tot aici poþi câºtiga unul
dintre cele 3 pachete în valoare de 2500 € fiecare(2.200€
buy-in + 300€ cheltuieli), oferite de Dracula Hold’em, care
îþi permit intrarea la turneul de 100.000€ garantat!

10

Dracula Hold’em te trimite
în Caraibe!
Evenimentul World Poker Showdown
Ocean World ce va avea loc între 9-18 mai la
Puerto Plata Republica Dominicanã, va avea
premii de peste 2 milioane $. Dracula
Hold’em te trimite acolo! Nu rata aceastã
ocazie de a-þi transforma un vis în realitate!
Acumuleazã 100.000 de Puncte Dracula în
perioada 30 martie – 30 aprilie ºi vei fi
automat înscris în turneul Dracula Hold’em
Caribbean Treasure, un turneu cu premii senzaþionale, 3 pachete pentru WPS în valoare de 7.000$
fiecare. Acest turneu se va juca online pe data de 2 mai.

www.chintaroyala.ro

{TIRI INTERNA}IONALE

Pe locuri, fi]i gata, dezbrqca]i-vq!
Sâmbata trecutã s-a organizat la Londra
un turneu inedit de poker, pe dezbrãcate!
Ideea a aparþinut unui cunoscut agent de
pariuri din Irlanda, Paddy Power: „Am rãmas uimit de câþi oameni s-au arãtat interesaþi de a participa la un joc de poker pe
dezbrãcate. Aºa m-am decis sã organizez
pe bune primul campionat de acest fel“.
Câºtigãtor a fost desemnat cel care a reuºit
sã pãstreze cât mai multe haine pe el pânã
la sfârºit. La ciudata competiþie au participat peste 200 de femei ºi bãrbaþi
din mai multe þãri.

MONTE CARLO GÃZDUIEªTE
EPT GRAND FINAL 2008
Turneul „PokerStars.com European Poker Tour Grand Final 2008“
de €10,000 + €600 este cel mai prestigios eveniment din calendarul de
poker, atrãgând nume mari din lumea poker-ului, precum: Daniel
Negreanu, Dario Mineri, Noah
Boeken, Bill Chen, Vanessa Rousso,
Isabelle Mercier etc. Anul trecut
titlul a fost câºtigat de Gavin Griffin,
încecând, ºi de aceastã datã, sã prindã jackpot-ul cel mare, premiile puse
în joc totalizând milioane de euro.

888.COM’S WORLD
POKER CROWN, UN
TURNEU DE $3 MILIOANE
888.com le oferã jucãtorilor ºansa de a deveni regi ai poker-ului, prin
organizarea unui turneu World Poker Crown (WPC), pe 26 Aprilie la 17:00
GMT+3. Participanþii vor primi un tratament de lux: un zbor pânã la Barcelona,
cu cazare în Hotelul de 5 stele „Arts“, unde vor petrece câteva zile, iar apoi direct
spre Peralada Castle Resort, unde va avea loc competiþia. Cei interesaþi trebuie
sã descarce Pacific Poker prin PokerNews, sã se înregistreze cu un nou cont ºi sã
facã o depunere, buy-in-ul la turneu fiind de $1.10. Câºtigãtorul competiþiei va
pleca acasã cu un premiu în valoare de 1.000.000 $.

www.chintaroyala.ro

Monte Carlo a gãsit
câºtigãtorul EPT!
Record total! 842 de jucãtori au
participat anul acesta la turneul „PokerStars.com EPT Grand Final
Champion“, desfãºurat la Monte
Carlo.
Marele cãºtigãtor a fost canadianul
Glen Chorny, acesta intrând la masa
finalã cu cel mai mare numãr de chipsuri, iar dupã mai bine de 13 ore, dupã
ce a eliminat nume precum Denes
Kalo, Maxime Villemure sau Julian
Thew, a reuºit sã-ºi treacã în cont veritabila sumã de 3.198.500 $, cel mai
mare premiu de pânã acum la un turneu european de poker.
Nu putem decât sã-i felicitãm pe
participanþi ºi sã ii invitãm la urmãtorul turneu „PokerNews Cup“, ce se
va desfãºura în Salzburg, Austria.

Deep Stack Extravaganza
Bonus

Venetian propune o nouã serie de
Deep Stack Extravaganza ofertei sale
de poker.
Aceasta se va desfãºura timp de
22 de zile consecutive, între 5-26
aprilie cu evenimente de $300+30 în
fiecare zi.
Evenimentele zilnice vor începe la
4 pm cu 4.500 de jetoane/jucãtor ºi
nivele de 40 de minute, cu jetoane
adiþionale de 1.500, disponibile pentru $10 gratuiþi. Venetian a stabilit
deja seriile Deep Stack Extravaganza
I, II ºi III pentru 2008, DSE II 2008
va deveni DSE III 2008 ºi se va desfãºura între 29 Mai ºi 16 iulie, 2008,
pentru a nu se intercala cu WSP de la
Rio, iar DSE III 2008 va deveni acum
DSE IV 2008 ºi va rãmâne spre a se
desfãºura în Noiembrie 2008.
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SUPERCONCURS

2 MILIOANE DE EURO PREMII!

DRACULA HOLD’EM
TE TRIMITE ÎN CARAIBE
Dracula Hold’em te trimite în Caraibe! ªi nu oricum. Fii unul dintre cei
trei piraþi care vor pleca în cãutarea
comorii din Caraibe! Câºtigã un pachet
la WPS Ocean World!
Evenimentul World Poker Showdown Ocean World va avea loc între 9
ºi 18 mai la Puerto Plata în Republica
Dominicanã. Dracula Hold’em îþi oferã ºansa unicã de a juca poker alãturi de
profesioniºti într-un turneu organizat
în paradisul tropical din Caraibe.
Un pachet pentru WPS Ocean
World valoreazã 7.000$ ºi include:
 bilet de avion dus-întors pentru
Puerto Plata
 cazare hotel de lux all inclusive
pentru 7 nopþi
 loc la turneul WPS Main Event
în valoare de 2.650$
 bani de cheltuialã
Nu rata aceastã ocazie de a-þi transforma un vis în realitate! Pentru a te
califica trebuie sã acumulezi 100.000 de
Puncte Dracula, în perioada 30 martie
– 30 aprilie, ºi vei fi automat înscris în
turneul Dracula Hold’em Caribbean
Treasure, un turneu cu premii senzaþionale, 3 pachete pentru WPS în valoare de 7.000$ fiecare. Acest turneu se
va juca online la 2 mai.
www.chintaroyala.ro

Structura de premiere a turneului
Dracula Holdem Caribbean Treasure:
 Locul I – Pachet WPS Ocean World
de 7.000$
 Locul II – Pachet WPS Ocean
World de 7.000$
 Locul III – Pachet WPS Ocean
World de 7.000$
Dacã nu crezi, intrã pe www.draculaholdem.com ºi convinge-te. Nu mai
aºtepta ºi înscrie-te la acest concurs!
Biletele þi-au fost deja cumpãrate.
Nu numai cã ai ºansa de a câºtiga,
dar te trimitem ºi la distracþii, având
totul plãtit. Tot ce trebuie sã faci este sã
joci pe cel mai bun site de poker
românesc.
Baftã la mese!
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TURNEE

PLÃTEªTI 1€€ ªI POÞI CÂªTIGA
PREMII DE 100.000€€ GARANTAT!!!

Senator Poker Masters
Mare ºtire mare, dar mai mari
sunt premiile: 100.000€€ garantat!
Despre ce, unde, când, cum,
puteþi citi în cele ce urmeazã.
Între 15-18 mai, Dracula Hold’em
împreunã cu Casino Senator Timiºoara
organizeazã cel mai puternic turneu de
poker din România. Te poþi califica
live, la Casino Senator din 15 aprilie,
sau online doar pe , unde cu doar 1€,
poþi câºtiga unul din cele 3 pachete garantate în valoare de 2500€ fiecare
(2.200€ buy-in + 300€ cheltuieli), pachete ce permit intrarea la turneul de
100.000€ garantat.
Dracula Hold’em organizeazã pe
11 mai un satelit final pentru acest
turneu eveniment. Acest satelit va avea
un fond de premii garantat de 7.500€.
Vã puteþi înscrie direct plãtind buyin-ul de 300€+30€ sau vã puteþi
califica printr-una din cele douã
semifinale de 50€+5€ de pe 25 aprilie,
respectiv 9 mai. Fiecare dintre aceste
semifinale având câte 5 locuri garantate pentru satelitul final.
Zilnic puteþi câºtiga un loc în aceste semifinale prin sateliþii cu buy-in în-

cepând de la 1€, care oferã oricui ºansa
de a participa la acest turneu.

Se pare cã românii gustã din ce în
ce mai mult astfel de turnee ºi, în acelaºi timp, acest fel de competiþii au
premii din ce în ce mai mari. ªi de ce
nu? De la începutul anului, numai
Dracula Hold’em ºi Casino Platinum
Bucureºti au mai organizat un turneu
cu premii totale de 30.000€, dar asta
deja ºtiþi, turneul fiind urmat de un
altul, cu premii de 50.000€.
Dacã în prezent aveþi ºansa sã
participaþi la un astfel de turneu, nu
rãmâne decât sã speram ca urmãtorul
turneu de acest gen sã aibã premii ºi
mai mari.
Aºa cã nu mai staþi pe gânduri ºi
participaþi! Vã aºteptãm la Timiºoara sã
ne luaþi banii! Baftã la mese!

FULL DE RÂS

Patru prieteni jucau poker. Pe masã þigãri, telefoane
mobile, scrumiere pline etc.
La un moment dat sunã un telefon. Unul dintre ei
rãspunde:
- Da... bine dragã, cu niºte prieteni... Ce spui?... O
blanã?... 2.000 de dolari?... Dar nu-i cam mult?... A, e
naturalã...?! Bine cumpãrã-o!
Închide telefonul, mai joacã ce mai joacã, sunã din nou.
Rãspunde.
- Da... nu þi-am zis? Cu niºte prieteni... Þi-ai gãsit
maºinã? Cât costã?... 20.000 de dolari?!? Da’ nu-i cam

14

mult?... A, e nouã?!... Scaune de piele...full-options...
Bine, cumpãrã-o.
Închide telefonul ºi se apucã din nou de jucat. Peste
câteva zeci de minute sunã din nou. Rãspunde.
- Da... þi-am mai zis, cu niºte prieteni... A venit omul cu
casa?!? Ce casã? Ce om? A... Agentul.... Cât costã?... 500.000
de dolari?!?! Dar nu-i cam mult?... A, are 20 de camere...?! 8
bãi... Doar ne mutãm... Bine, bine, cumpãrã-o! Pa!
Închide telefonul, dupã care îl aruncã pe masã ºi zice:
- Al cui dracu’ e telefonul asta, cã a început sã mã
enerveze?!
www.chintaroyala.ro

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.

POKER-DEX

L-M

LADIES - O mânã ce conþine douã dame (QQ).
LATE POSITION - Jucãtorii aflaþi într-o poziþie finalã în runda de pariere:
dealerul ºi cel dinaintea sa. Aceºti jucãtori au un avantaj pentru cã vãd
acþiunile celorlalþi jucãtori înainte sã ia o decizie.
LIMIT POKER - 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$. Nu poþi merge ALL-IN decât forþat de împrejurãri (chipsuri mai puþine sau egale cu valoarea bet-ului).
LIMP IN - Când se intrã în pot doar prin plata big blind-ului ºi fãrã sã
pluseze.

SET – trei cãrþi de aceeaºi
valoare plus încã douã de altã
valoare, diferite între 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

LIMP RAISE - A face un mic raise pre-flop. De obicei când ai AA ºi te
aºtepþi la un re-raise.

1. As-As, mâna de început perfectã în hold’em

LONGHAND - Joc de poker cu minim 7 participanþi.

3. Damã-Damã, o pereche de dame sau regine

LOOSE - Un jucãtor care joacã foarte multe mâini.

4. Valet-Valet, o pereche de valeþi, numitã ºi „hooks“

MANIAC - Tipul de jucãtor haotic care pluseazã mult ºi blufeazã des. În
general astfel de jucãtori pierd mulþi bani.

5. As-Popã de aceeaºi culoare, numitã ºi „big slick“

MONSTER - Termen atribuit mâinilor „mari“, care au câºtigat ºi poturi
importante. A monster hand = o mânã monstru.

7. As-Popã de culori diferite, denumitã tot „big slick“

MTT - Multi Table Tournament.
MUCK - Are douã înþelesuri: 1) A ascunde cãrþile la un fold sau chiar la o
mânã câºtigãtoare (când a renunþat celãlalt). 2) Locul unde sunt puse
toate cãrþile arse de dealer ºi cele la care au renunþat jucãtorii.
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2. Popã-Popã, numitã ºi „cowboys“

6. 10-10, o pereche de zecari, numitã ºi „dimes“
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

vã prezintã

PARIURI PE INTERNET
Totul despre pariurile online

PARIURI LA FINAL DE SEZON
Ultimele etape

EURO 2008

În fiecare sezon, în ultimele etape ale campionatului, formaþiile mici produc de multe ori surprize, iar rezultatele devin
greu de anticipat. Echipele angrenate în lupta pentru evitarea
retrogradãrii trag cu dinþii pentru a se salva ºi, nu de puþine ori,
reuºesc sã încurce cluburile importante. Unii dintre marii
favoriþi, mai ales cei care au „defilat“ prin campionat, îºi ating
obiectivele, alþii se împiedicã.

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 câºtiga de 14 ori suma investitã,
iar un posibil succes în finalã are cota 29!
Germania este favoritã la câºtigarea trofeului, având cota
5.00 la Gamebookers, ea fiind urmatã de Spania, cota 7.00 ºi
Italia ºi Portugalia, ambele cu cota 7.50.

Cupele europene
Formaþiile aflate în jumãtatea superioarã a clasamentului
încercã sã obþinã calificarea într-o cupã europeanã, performanþã
care le va aduce prestigiu, dar ºi bani. De aceea, atunci când
pariem, trebuie sã þinem cont de obiectivele cluburilor ºi
poziþiile din clasament. În plus, echipele care au ajuns pânã în
fazele superioare ale cupelor europene au jucãtorii mai obosiþi
ºi este posibil ca antrenorii sã îi menajeze în anumite meciuri
din campionat, considerate mai facile.

Pariuri pe golgheteri

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.

Unde pariem
Dacã nu aveþi un cont de pariuri, vã invitãm sã aflaþi pe
site-ul pariori.ro care sunt agenþiile recomandate, modalitatea
de înscriere ºi bonusurile pe care le veþi primi la înscriere.

Cristiano Ronaldo, Huntelaar, Mutu, Luca Toni sau Luis
Fabiano sunt golgheteri aflaþi în formã maximã în acest sezon.
Ei pot oricând sã facã diferenþa într-un meci ºi marcheazã
foarte des, iar cotele pentru un gol marcat sunt atrãgãtoare.

Pariuri pe campioane
În funcþie de forma de moment, de jucãtorii apþi de joc, de
starea de obosealã din cadrul lotului ºi de ultimele meciuri
rãmase de disputat, puteþi paria pe câºtigãtoarele campionatelor. De exemplu, în Anglia, Manchester United este favoritã
la cucerirea titlului, însã Chelsea mai poate ºi ea sã spere, cu
atât mai mult cu cât cele douã formaþii se vor întâlni în meci
direct pe Stamford Bridge, terenul londonezilor.

Pariuri la retrogradare
La polul opus se aflã pariurile efectuate pe echipele ce vor
retrograda. Luând în considerare factorii menþionaþi mai sus,
puteþi miza pe cluburile care, începând de sezonul viitor, ar
putea evolua într-o ligã inferioarã.

Foto: Gazeta Sporturilor

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.

