Board K62r
BTN opens 2bb, SB folds, Hero calls

BTN RFI 44%:

Hero cold call:

FLOP:
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Dystrybucja BTN, podział zasięgu na top, middle i bottom+draws:

Top value:

Middle value:

Bottom + najlepsze drawy
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Łącznie około 55%

Dystrybucja Hero, taki sam podział:

Top value: 12,4%
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Middle value: 17%

Bottom + najlepsze drawy: 22%
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Łącznie około 57%:

Hero ma 4 decyzje:
• Donk
• XC
• XR
• XF

Rozważania dotyczące DONKBETu: w jakich sytuacjach donkujemy tutaj na flopie na tak suchym
boardzie i co reprezentujemy.
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boardzie i co reprezentujemy.
Statystyki Villaina? Na co zwracać uwagę?
• Cbet IP w SRP, im niższy tym częściej zagra Xbk i będzie realizował swoje equity. Czy przy wartości cbet flop IP w
okolicach 45% warto tutaj donkować flopa?
• Czy ogólnie jest pasywny postflop i czy zastanawia się co reprezentujemy naszym donkiem? Statystyki do
sprawdzenia to:
WWSF - świadczy o waleczności, im niższe tym jest mniej waleczny, standardowo u regów na NL25 wartość ta
wynosi w okolicach 40-50%.
WTSD - świadczy o tym jak często dochodzi do SD, wartość ta standardowo u regów na NL25 zawiera się w
przedziale 22-30%, więc im niższa wartość tym rzadziej będzie dochodził do SD i przy niskich wartościach można
rozważać donkbet.
Fold to Donkbet - nie mam tutaj doświadczenia, standardowo wartość ta zawiera się 25-50%. Przy wyższych
wartościach można rozważać donkbet.
Raise Donkbet - też nie mam tutaj doświadczenia i nie wiem jak te wartości do końca interpretować.
Przypuszczam, że wystąpią tutaj 2 skrajne podejścia wśród regów, jedni będą raisowali często dla blefu, inni
rzadko.
Pytania:
Jaki sizing wybrać?
Na tak suchym boardzie zakładam sizing donkbetu na poziomie 60% pota, musimy uzyskać 38% fold to donkbet aby to
zagranie było co najmniej 0EV.

Jaki range jesteśmy w stanie tutaj wyrzucić?
Przypuszczam, że przy fold to donkbet 50% wszystko poza top+middle+bottom+draws co wypisałem wcześniej, czyli w
okolicach 52%. W innych przypadkach ciężko powiedzieć.

Co reprezentujemy?
Wydaje mi się, że donkowanie na tak suchym boardzie to middle value.
Czy są jakieś karty, które chętnie będę dalej betował na turnie?
Nie sądzę, ponieważ jest tylko jedna over card - A. Natomiast z drugiej strony jest mało kart, które poprawiają naszego
przeciwnika.
Jaki range wyrzucamy na turnie?
Wydaje mi się, że nie poprawione bottom+draws oraz część middle.
Jeżeli przeciwnik sprawdzi to jakie będę miał equity na jego calling range?

Czy jestem w stanie wyindukować raise dla blefu?
Czego rywal się spodziewa od moich mocnych rąk? XC czy XR?
Czy jeżeli zagram XR to jaki range zostawie?
Wydaje mi się, że linia Donkbet jest lepsza aby przeciwnik robił calldowny z middle i top value, ponieważ XR wygląda
tutaj mocno.
Wobec tego ile kombinacji jest mnie w stanie sprawdzić na 3 streetach?

Hero donkuje, calling range rywala (zakładam, że nie ma raising range na tym suchym boardzie):
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Turn to blank 3s:
Jaki zakres dalej mnie calluje?
Wydaje mi się, że middle pair+

Przy takim założeniu blankowy turn poszerza calling range rywala i przy ewentualnym bluffie nie mamy tutaj stricte
beta dla blefu.
Turn to Jh, zasięg który kontynuuje:

Game plany CC SRP Strona 7

PODSUMOWANIE DONKBETU na K62r:
• Można pokusić się o donkbet dla blefu na flopie jeżeli mamy pasynego i szczerego przeciwnika z wysokim Fold to
Donkbet (najlepiej w okolicach 50%). Najlepiej wybierać do tego karty, które posiadają jak największe equity, a
które nie nadają się do XC. Należy mieć na uwadze, że jest mało scary cards na turnie i nie powinniśmy bez
poprawienia się dalej blefować.
• Możemy rozważyć donkbet z naszym top value range w przypadku gracza, który mało cbetuje, jest waleczny
postflop (wysoki WWSF), ma wysoki WTSD, wysoko raisuje donkbety i możemy spodziewać się od niego wielu
Xbk. Wybór tej linii może być bardziej korzystny niż budowanie pota z XR, który wygląda bardzo mocno.

Linia XC:
Dobieramy ręce z SD value i najlepsze backdoory.
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W jaki sposób nasz XC range będzie zależał od statystyk przeciwnika?
Czy jeżeli będzie dużo barrelował i jest agresywny to czy powinniśmy go zawężać?
Czy jeżeli gra Fit or Fold to czy powinniśmy go poszerzać?
W jaki sposób go ekspolatować?
Czy jest opcja na XC/Donkbet, XC/XR? XC/X/Bet? W jaki sposób budować game plan?
Jak wyglądają zasięgi cbeta w 2 skrajnych sytuacjach 50% i 70%. Co hero by tutaj chętnie cbetował?

Dla 70%:

Dla 50% Czy A high będzie Xbk, czy chętniej ręce z backdoorami?
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Linia XR: nie stosuje w tym spocie.
Linia XF: pozostałe.
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