
Jd 9s 5s BvB SRP call rngb33 a facing
turn X:
Akce po flop cb33-call za OOP:
OOP hraje na T po rangebetu velmi pasivně - X v průměru kolem 65%
Sizingy: blanky 2-4 + 6(?) OB150 a velmi pasivní -cca 70% X
Párující 2nd a 3rd par - mix 33 a 75 1:1 a X 70%, párující TP - 75% sizing a X 65%
Kompletující: 7 8 9 T Q - 75% nebo 33% mix, na Q 33% preference
K - 75% preference
A - mix vše, hodně 33%
FD komplet: hodně passive a size down - FDC ''blank - kompletuje jen FD, straight 
ne'' 75%, FDC + SDC 33%, Q+ 33% - čím více se kompletuje, tím víc musíme snížit 
sizing

OOP EV: nejlepší K a A
Nejhorší 5, 8, 7, 6...zbytek průměrný

GTO Turn stab IP: frekvence cca 40% prakticky všude preference pro 75%

5 solver i overbetuje. A občas OB...nejpasivnější Q+, nejvíc aggro 9
Typické turn runouty + exploity:
Total blank: 2c 
Turn IP po OOP GTO checku:



OOP reakce vs STB 3/4p:

Call skoro any board pair, mix fold 5X pouze 
PP - 33-88 se spadem call skoro vždy, mixy foldu 33-66 i spade
Žádné loose floaty nejsou
FD call vždy - má vpodstatě jen pair + FD nebo A high FD v X
OESD call vždy
GS call jen nutted - KT+ a  low AX vždy, zbytek vždy fold 

Nodelock turn: OOP musí na T X 50% času se setem, 33% času s two pairem, 27% 
času overpár, 36% času TP
Combo draw X 30% času
Flush draw X 44% času, z toho hlavně A high a pair+ FD
Nodelock turn barrel o 4% více, hlavně nutted handy a silné draws



Pokud navícOOP na turnu betuje více lineárně než solver a používá 3/4p sizing, 
bude stab na turnu ještě agresivnější, protože čekáme v OOP range ještě méně 
silných hand 

Solver začne silně preferovat overbet stab do neprotektované OOP range:

OOP defend: 

Můžeme čekat overfold od nízkých párů a nejspíš i od 9x hand
Na blank riveru jde pak solver shove, OOP nesmí foldnout TP+ a musí callovat 18% 
slabších hand

Pokud počítáme s overfoldem vs OB150 na T, můžeme hrát ještě více aggro a 
používat sizing, který vyhovuje naší handě - OB TP+, 3/4p silný 2nd pair, 1/3p 



protection bet:

I po overfoldu na T musí na blank riveru vs shove OOP callnout všechny TP a mix 
callovat slabší handy:

!V praxi možná bude lepší držet se preferovaného turn stabu za 3/4p a pak 
overbetovat river jako bluff...toto mi příjde už jako hodně velký 
exploit...rozhodně ale můžeme manipulovat více s našimi turn stab sizingy 
podle toho, co vyhovuje naší hande viz výše.!
Toto ani nebude overperformovat pro value a je to dost varianční hra IMO...
Na bluff budou ještě o něco lepší kompletující rivery, kde OOP musí pořád 
callovat hodně TP a mix callovat i slabší handy, solver tam obecně snižuje sizing a 
betuje spíš znova 3/4p než overbet (OOP už není tak capped)
River hotness:



Obecně nejhorší 9 a J - majorita OOP calling range...na 9 dokonce range Xbeh!

Runout č.2:
Nejlepší turn runout 5d (double FD), tady máme nejlepší EV

OOP: GTO - Musí X 50% overpair+ fullhouse je X 80% času, trips check 50% času, 
combo draw 50% času, FD 60% času..tohle mi příjde nejvíc neintuitivní za OOP
Preferovaný nižší barrel sizing 3/4p nebo 1/3p 1:1 cca

GTO stabujeme opět kolem 40% času a mixujeme 3/4p a OB150, OB je po 
zpřesnění dokonce preferovaný
OB primárně trips, ale i nejlepší TPs - KJ a equitové bluffy

GTO stab:



GTO defend OOP vs OB150:

Toto bude i při dostatečně protektovaném checku na turnu pro OOP hodně těžké na 
defend, pokud uděláme nodelock, že OOP barreluje více nutted hand a silných 
draws, výjde nám, že si opět na turnu můžeme dělat skoro co chceme a 
overbluffovat:



Po overbetu může OOP na blank riveru už mix foldovat TP vs shove...OB turn a shove 
river by tedy mohl být dobrý pro value

Na bluff vypadá lépe stabnout 3/4p a OB150 river, kde nesmí OOP foldnout TP a 
musí callovat hodně slabších hand a thin value shovovat TPs:



I na flush kompletujícím riveru bude OB150 dost dobrý jako bluff, OOP pořád 
musí callovat skoro všechny TP a k tomu hodně 9x hand a to už je hodně scary 
runout:

Flush kompletující turn: 3s
V teorii OOP turn barrel 40% času za 3/4p + mix 1/3p
IP stab cca 40%, preference 2/3p + mix 1/3p:



V praxi můžeme stabovat mixed handy vždy, protože OOP nebude tak protektovaný 
v checku - musí X 50% flushí, 40% setů

OOP defend vs 3/4p:
50% defend
2nd pair+ defend vždy kromě 10% foldu se 2nd pairem
PP s FD vždy, ostatní fold
FD call vždy
Vypadá poměrně intuitivně
River blank preferovaný OB150 - OOP musí callovat 17 komb slabších než TP, fold 
12 komb TP+ - bude dobrá linie na bluff, pokud se navíc OOP tak dobře 
neprotektuje na turnu, pak má na riveru ještě těžší život, protože nemá tolik 
nutted hand  a musí callovat o to víc bluff catcheru
Nejlepší runout pro OOP - Ac
Tady stabujeme dost málo - 30% času za 3/4p nebo OB150



OOP call 55% času proti stabu za 3/4p
2nd pair + vždy call + mix 3rd a low pair - 40% času call

River blank buď cb75 znova nebo ob150 
Proti river cb75 TP+ call vždy a call 33% slabších hand včetně 5x, 9x velmi často a 
ještě musí točit na bluff made handy, i proti OB150 call TP+ vždy a call 13% slabších
Na kompletujícím riveru (flush) by solver šel znova 3/4p a OOP calluje všechny TP 
a k tomu musí callovat 25% slabších - bude taky dost dobré na bluff

Proti turn stabu OB150 musí OOP pořád callovat 40% času - hodně 2nd pairu, 
underpáry vždy i PPs, low páry



Bude určitě overfoldované!
River blank pak shove preferovaný, ale tam už může OOP i po GTO turn defendu 
mix foldovat to páry - bude overperformovat pro value, nebluffovat, může foldovat 
12 komb TP+ a call jen 3 komba slabších

Ani na kompletujícím riveru nebude bluff dobrý s příhlédnutím k očekávanému 
overfoldu na turnu... (už GTO to nevychází něják super)


