Game plan T87r
GAME PLAN
Pytania na jakie powinniśmy znad odpowiedzi:
• Zakres kontynuacyjny Villaina, jaki range targetujemy.
• Analiza kart na poszczególnych streetach.
• Co repujemy.
• Jakie sizingi powinniśmy stosowad.

Game plan dla Hero top value range
Top value range to np.: KdKs
Flop:
Zasięg, który kontynuuje na flopie:

Nie jestem pewny zakresu, który kontynuuje, dodałem floaty z 2over + backdoor flushem.
Cbetujemy dla value, dostajemy call od gorszych rąk.
Turn:
Najlepsze karty do value betowania turna to 2-5, 7-8, Q, K - 8 kart.
Najgorsze to 6, 9-J, A - 5 kart.
Jeżeli pojawi się 2 kolor nasze equity pogarsza się dodatkowo o 2%, a zasięg który będzie kontynuuował
o 8%.
Value cbetujemy na kartach 2-5,7-8,Q,K. Nasze equity wynosi ponad 55%, a nasza ręka jest najlepsza w
65% oraz szeroki zasięg nas sprawdza.
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Czy jest sens rozegrad to po przez XC, XR? Zasięg przeciwnika składa się z top, middle value z drawami
oraz overcards. Zakładam, że top oraz floaty z overcards gra BvM, natomiast middle value z SD value
po przez Xbk.
Zasięg, który Villain może zagrad po przez BvM:

Wydaje się, że XC jest sensowną opcją ponieważ gorsze ręce będą betowały. Pytanie czy jesteśmy w
stanie wytrzymad kolejny bet na river?
Zakładam, że jednak cbetuje ten board na turnie na sprzyjających kartach.
Co jeżeli spadną nie sprzyjające: 6, 9-J, A. Wiemy, że nie mamy value beta czy wobec tego opcją jest XC?
Jeżeli spadnie karta 6-9 i J to zakładam, że będzie betował tylko strity oraz blefy, nie mamy tutaj XC:
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Natomiast na A mamy thin valuebeta:

Podsumowując:
cBet/cBet na kartach: 2-5,7-8,Q,K,A
cBet/X z intencją XF na kartach: 6, 9-J
River:
Cbetowaliśmy na kartach sprzyjających.
Zasięg, który kontynuuje na turnie:
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Najlepsze karty do value betowania rivera: 2-5, 7-8, Q, K - 8 kart.
Najgorsze to 6, 9-J, A - 5 kart - nie mamy value beta.
Czy jest opcja na XC? Zasięg Villaina na river to top oraz middle, z top dostaniemy BvM, natomiast z
middle Xbk. Przypuszczam, że częśd jego top w postaci TP może również Xbk więc lepiej jest to
cbetowad .

Co w przypadku gdy spadnie najgorsze to 6, 9-J.
Wobec tego, że nie ma on tutaj już drawów bez made hand zakładam, że nie będzie na scary card
betował niczego poza stritem, więc na tych kartach gram X z intencją XF.
Podsumowanie:
cBet/cBet{2-5,7-8,Q,K,A}/cBet {2-5,7-8,Q-K} jeżeli dostajemy raise to foldujemy. Na pozostałych kartach
XF.
cBet/X z intencją XF na kartach: 6, 9-J

Game plan dla Hero middle value range
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Game plan dla Hero middle value range
Middle value range to np.: As8s

Nie mamy tutaj value beta, tylko beta dla blefu i nie chcemy rozdawać darmowego equity.

Zasięg, który kontynuuje:

Na jakich kartach możemy kontynuowad agresję? Dające nam FD i będące scary dla przeciwnika. Wiemy
z poprzednich analiz, że kontynuuje na turnie zasięg 75% po callu flopa. Więc zakładam, że będziemy
betowali na flush draw - 10 kart oraz 6, 9, J.
Należy mied też na uwadze, że najprawdopodobniej będziemy musieli również blefowad river.
Wykorzystanie flush draw na turnie:
Zasięg, który kontynuuje:

Cbetujemy dla blefu. Nie mamy tutaj +EV blef ponieważ wymagane FEq przy sizingu 50% pota wynosi
33%, natomiast mam 30%, ale nasze equity wynosi 32%.
EV tego betu +6bb bez założenia implied odds.
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Pytanie na jakich kartach mogę betowad river? Na pewno na 10 diamondach i A. A co z innymi kartami?
Wydaje mi się, że nie, ponieważ jego zasięg na turnie to głównie top i middle value będące
bluffcatcherami i nie sądze, że na blankowych riverach będę miał wymagane FEq. Natomiast nasza ręka
ma niewielkie SD value. Więc X z intencją XF wygląda najlepiej.
Wykorzystanie scary cards na turnie 6,9,J.
Zasięg, który kontynuuje na turnie:

Widzimy ważną informację, że strity to 36% zasięgu. Więc możemy założyd, że na sprzyjających riverach
możemy po raz kolejny blefowad. Najlepsze karty do blefowania to blanki, nie parujące boardu.
Zakładam, że przeciwnik nie sprawdzi już nic poza stritem+, którego ma w 36% przypadkach:

Game plany PFR SRP Strona 6

Sizing 60%, EV=+13bb

Game plan dla Hero bottom value range
Bottom value range to np.: 3d3s
Wobec powyższych analiz mamy tutaj cBeta dla blefu na flopie ponieważ wyrzucamy około
47% rąk. Oraz możemy dalej blefować na scary cards na turnie: 6, 9, J oraz blankowych
riverach.
Podsumowanie:
Trafialność zasięgu 10% na boardzie T87 to głównie (ręce, które kontynuują):
Overpair+ = 17%
TP = 12%
Middle pair z drawami = 10%
Overcards z backdoorami = 12%
Pozostałe
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