סילבוס הקורס "דוקטורט בטקסס הולדם  -טורנירים"
הרצאה  :1הכנות לעולם הטורנירים [ 3שעות]
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ניהול הון ,התמודדות עם שונות ,טעויות נפוצות ,ירידה ועלייה בסכומים ,מכירת אחוזים
כלים טכנולוגיים – PokerTracker | SharkScope | Tournament Shark | OPR
סביבת העבודה של המקצוען
עולם הטורנירים – יתרונות ,חסרונות ,דגשים לטורנירי אונליין ,מטרת-העל
סוגי הטורנירים השונים – לוויין ( | )Satelliteטורבו ( | )turboריביי ( | )Rebuyנוקאאוט
( | )KnockOutאירוע-מרכזי ()Main Event
אסטרטגיה כללית של טורנירים ()MTT Strategy

 .7טקטיקה כללית של טורנירים ( + )MTT Tacticsדוגמאות
 .8לו"ז טורנירים מוצע לפי ימים ושעות משחק ,בהתאם לגדלי בנקרול שונים
הרצאה  :2תיאוריית טורנירים מתקדמת [ 3שעות]
.1
.2
.3
.4

המתמטיקה של הטורנירים – BB | M | $EV | cEV
סיבות להמר  VSסיבות לצ'ק'צק בטורנירים
שיווי-משקל נאש ( – )Nash Equilibriumטווחי דחיפה ותשלום עם ערימות קצרות לפני הפלופ
דוגמאות נבחרות של ידיים של מקצוענים הממחישות קונספטים מדהימים בעזרת שימוש
בNASH

.5
.6

אימון  - Nashעבודה עם תוכנת מחשבונים חינמיים
מודל הצ'יפים העצמאי ( -)ICM = Independent Chip Modelהכלי החשוב ביותר לשחקן
הטורנירים!
דוגמאות נבחרות של ידיים של מקצוענים הממחישות קונספטים מדהימים בעזרת שימוש בICM
אימון  ICMבסיסי -עבודה עם  ICM Quizשל פוקר-טראקר
אימון  ICMמתקדם -עבודה עם תוכנת Holdem Resources

.7
.8
.9

הרצאה  :3שלבים מוקדמים של טורנירים [ 3שעות]
 .1מאפייני השלבים המוקדמים וטקטיקה כללית
 .2משחק עם ערימות עמוקות (מעל 66בב)  -יחס קופה מרומז ,יחס מרומז-הפוך ( Reversed
.3
.4
.5
.6
.7

)Implied Odds
יד קטנה = קופה קטנה | יד גדולה = קופה גדולה
לפני הפלופ – התאמות במשחק מול שחקנים חלשים ושחקנים חושבים ,בחירת ידיים ומצבים
קומבינציות למקצוענים – דרך חישוב ודוגמאות פרקטיות
תבניות הימורים סטנדרטיות ( )Sizingבפלופ ,טרן וריבר בהתאם לסוג הקופה
שליטה על הקופה  VSהמסלול המהיר לאול-אין

 .8תיאוריית הימורי-המשך  +תכנון מהלך יד בהתאם לסוג היריב והקלפים האפשריים בטרן ובריבר
 .9תיאוריית הגנה מול הימורי-המשך  +תכנון מהלך יד בהתאם לסוג היריב והקלפים האפשריים
בטרן ובריבר
 .16דגשים למשחק בקופות  , MW | HUתיאוריית הימור-הובלה בפלופ ()Flop Donk Bet
 .11דגשים לגבי הגנה על הבליינדים בשלבים מוקדמים
 .12משחק בקופות 3בט בתור האגרסיבי  /פאסיבי  ,עם וללא עמדה
 .13משחק בקופות 4בט בתור האגרסיבי  /פאסיבי  ,עם וללא עמדה
 .14טיפול במצבים "בעיתיים" בריבר
הרצאה  :4שלבים אמצעיים של טורנירים [ 3שעות]
 .1מאפייני השלבים האמצעיים וטקטיקה כללית
 .2קונספט גניבת הבליינדים והאנטה ,על אילו טיפוסי שחקנים להפעיל לחץ ומול מי לוותר
 .3לחץ על שחקנים שמנסים לגנוב את הבליינדים ()Resteal Stack
 .4הגנה רחבה מהבליינדים באמצעות תשלום מול ניסיון גניבה (סינדרום )Pessango
 .5טקטיקות משחק שונות לקראת הכניסה לכסף בהתאם לגודל הערימה שעומדת לרשותנו
 .6הפעלת לחץ בשלב הבועה ( ,)Bubbleאיסוף כסף-מת פאסיבי וניצול ערימות קצרות באמצעות
טווחים רחבים
 .7תבניות הימורים סטנדרטיות ( )Sizingבפלופ ,טרן וריבר בהתאם לסוג הקופה
 .8שליטה על הקופה  VSהמסלול המהיר לאול-אין
 .9תיאוריית הימורי-המשך  +תכנון מהלך יד בהתאם לסוג היריב והקלפים האפשריים בטרן ובריבר
 .16תיאוריית הגנה מול הימורי-המשך  +תכנון מהלך יד בהתאם לסוג היריב והקלפים האפשריים
בטרן ובריבר
 .11דגשים למשחק בקופות  , MW | HUתיאוריית הימור-הובלה בפלופ ()Flop Donk Bet
 .12דגשים לגבי הגנה על הבליינדים בשלבים אמצעיים
 .13משחק בקופות 3בט בתור האגרסיבי  /פאסיבי  ,עם וללא עמדה
 .14משחק בקופות 4בט בתור האגרסיבי  /פאסיבי  ,עם וללא עמדה
 .15טיפול במצבים "בעיתיים" בריבר
הרצאה  :5שלבים מאוחרים של טורנירים [ 3שעות]
 .1מאפייני השלבים המאוחרים וטקטיקה כללית
 .2משחק עם ערימות בינוניות וקצרות ,מרבית המשחק מתרחשת לפני הפלופ
.3
.4
.5
.6
.7
.8

סוגיות איזון ( )Balancingאל מול ניצול/אי-ניצול בספוטים שלא חוזרים על עצמם
אפקט התפוצצות הבועה ( ,)Bubble Burstחזרה למשחק של טווחים צרים לפני הפלופ
טקטיקות נבחרות לקראת שולחן הגמר בהתאם לגודל הערימה ,משחק בשולחנות מתקצרים
דגשים לגבי הגנה על הבליינדים בשלבים מאוחרים
שולחן הגמר -איפיון יריבים שונה ,גיבוש אסטרטגיה אופטימלית להזדמנות בלתי-חוזרת
חשיבה מוכוונת  ICMו  $EVולא !cEV

 .9עסקאות בשולחן הגמר – צ'יפ-צ'ופ ,ICM ,אסטרטגיות משא-ומתן
Heads up for the glory! .16
הרצאה  :6טורנירי טורבו [ 3שעות]
.1
.2
.3
.4
.5
.6

מאפיינים כלליים של טורנירי טורבו
טקטיקה בשלבים מוקדמים – בחירת ידיים ומצבים
טקטיקה בשלבים אמצעיים – לא נשאר זמן לבחור ידיים ומצבים..
טקטיקה בשלבים מאוחרים – משחק בעומק אפקטיבי מאד רדוד ,טווחי דחיפה ותשלום
מעבר על טורניר טורבו ( )MTT Reviewששיחק מקצוען
עסקאות בשולחן הגמר בהינתן ערימות רדודות – צ'יפ-צ'ופ ,ICM ,אסטרטגיות משא-ומתן

Heads up for the glory! .7
הרצאה  :7שולחן הגמר הגדול [ 6שעות]
 .1טעויות נפוצות של שחקני לייב לא-מנוסים
 .2התנהלות של מקצוען בשולחן – הרגלים של עבודה נכונה
 .3איסוף מתמיד של רמזים חיים -על מי ומתי להסתכל ,מה לחפש? סימנים מסגירים נפוצים
 .4שולחן הגמר של הקורס טורנירים למקצוענים!


סימולציה של מבנה סטנדרטי וגדלי ערימות בשולחן-גמר של  Main Eventלייב




מבנה פרסים מדורג שמכניס שיקולי ICM
אפשרות לשולחן מצולם ומתועד שישודר בערוץ אגו!

הרצאה  :8ניתוח של טורניר סוף-קורס [ 3שעות]
.1
.2
.3
.4

מעבר על ההקלטה של שולחן הגמר
זיהוי והדגמה של סימנים מסגירים חיצוניים אצל התלמידים
זיהוי והדגמה של דליפות-פוקר אצל התלמידים
ניתוח של ידיים מרכזיות בטורניר ,זיהוי טעויות קריטיות ונקודות מינוף ושבירה

 .5מבחן סוף קורס

